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Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 649/2012 (PIC)
1. Νομοθετική βάση
Η Σύμβαση του Ρότερνταμ

Η Σύμβαση του Ρότερνταμ για τη «Συναίνεση Μετά από Ενημέρωση (ΣΜΕ)» (PIC: “Prior Informed
Consent”) εκδόθηκε την 10η Σεπτεμβρίου 1998 στη διπλωματική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο
Ρότερνταμ. Τέθηκε σε ισχύ την 24η Φεβρουαρίου 2004 και κατέστη νομικά δεσμευτική για τα Μέρη
(Parties) αυτής. Η σύμβαση είναι η απάντηση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το
Περιβάλλον (UNEP) και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) στις ανησυχίες που
εκφράζονταν, λόγω της αύξησης της παραγωγής, εμπορίας και χρήσης χημικών προϊόντων, κατά τη
διάρκεια των δεκαετιών του '60 και του '70. Οι ανησυχίες αυτές συνδέονταν με τον κίνδυνο, που μπορεί
να εγκυμονεί για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, η χρήση επικίνδυνων χημικών προϊόντων και
φυτοφαρμάκων. Επιπλέον, τα κανονιστικά συστήματα και οι υποδομές ορισμένων χωρών, ιδίως των
αναπτυσσόμενων, δεν επαρκούσαν για την ασφαλή διαχείριση αυτών των χημικών προϊόντων.
Ο απώτερος στόχος της σύμβασης είναι να ενθαρρυνθεί ο επιμερισμός των ευθυνών και η συνεργασία
των Μερών (Parties) στα θέματα του διεθνούς εμπορίου επικίνδυνων χημικών προϊόντων, με σκοπό να
προστατευθούν η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από δυνητικές βλάβες και να προαχθεί η
περιβαλλοντικά ορθή χρήση των χημικών προϊόντων.
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με δύο βασικές διατάξεις της Σύμβασης:
• τη διαδικασία της ΣΜΕ και
• την ανταλλαγή πληροφοριών.

Σύμφωνα με τη σύμβαση του Ρότερνταμ, τα Μέρη (Parties) ορίζουν μία ή περισσότερες εθνικές αρχές
για την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων που απαιτούνται από τη σύμβαση. Οι λεγόμενες
Ορισθείσες Εθνικές Αρχές (ΟΕΑ) αποτελούν τα σημεία επαφής, τόσο μεταξύ ενός Μέρους και της
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Γραμματείας της Σύμβασης (παρέχεται από κοινού από το UNEP και τον FAO), όσο και μεταξύ των
διάφορων μερών.
Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στη σύμβαση αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των Κρατών-Μελών (Κ-Μ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί ως κοινή Ορισθείσα Αρχή για
τα διοικητικά καθήκοντα της Σύμβασης (όπως, ενδεικτικά, η διαδικασία ΣΜΕ) και συνεργάζεται στενά
με τις ΟΕΑ των Κρατών Μελών.
Με τον ν. 3176/2003 (Α’ 208) κυρώθηκε η Σύμβαση του Ρόττερνταμ και στη συνέχεια ορίστηκαν ως
αρμόδιες Ελληνικές Αρχές (ΟΕΑ) για την εφαρμογή της, η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του
Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία σήμερα υπάγεται στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και Υπηρεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα προϊόντα φυτοπροστασίας.

O Κανονισμός (ΕΕ) 649/2012) - PIC
Ο Κανονισμός PIC, σχετικά με τη διαδικασία ΣΜΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 649/2012), ρυθμίζει τις εισαγωγές
και τις εξαγωγές ορισμένων επικίνδυνων χημικών προϊόντων και ορίζει τις υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξάγουν τα εν λόγω προϊόντα σε χώρες εκτός Ε.Ε..
Ο συγκεκριμένος κανονισμός εφαρμόζει, εντός της Ε.Ε., τις διατάξεις της Σύμβασης του Ρότερνταμ
σχετικά με τη διαδικασία ΣΜΕ για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές
εμπόριο.
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού PIC ήταν η 1η Μαρτίου 2014. Ο Κανονισμός αυτός
αντικατέστησε τον Καν. (ΕΚ) 689/2008, σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές επικίνδυνων χημικών
προϊόντων.
Αρμόδιες εθνικές αρχές (ΟΕΑ) για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής του Κανονισμού PIC
είναι:
 για τα «βιομηχανικά χημικά προϊόντα», η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών
Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ) της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
 για τα «φυτοφάρμακα», το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (για τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα, του τομέα αρμοδιότητάς του).
Οι τελωνειακές αρχές, υπό τις οδηγίες και την παρακολούθηση της Διεύθυνσης Τελωνειακών
Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.),
είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και τον τελωνισμό κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή των χημικών
προϊόντων, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού PIC.
Το εθνικό νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής του Κανονισμού PIC καθορίζεται
με την αριθ.3026755/4815/2004/27.12.2004 (Β’ 1969) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 127/2017/21.3.2018 (Β’ 992) και ισχύει.
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2. Πεδίο εφαρμογής
Ο Κανονισμός PIC εφαρμόζεται στα χημικά προϊόντα, τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε
βιομηχανικά χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα (φυτοπροστατευτικά προϊόντα, βιοκτόνα,
απολυμαντικά, εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα, κ.λ.π.), η κυκλοφορία των οποίων έχει απαγορευτεί
(περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V του Κανονισμού) ή υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς
(περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού).
Ο Κανονισμός PIC εφαρμόζεται, επίσης, σε εξαγόμενα χημικά προϊόντα, όσον αφορά στην ταξινόμηση,
στην επισήμανση και στη συσκευασία τους.
Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού PIC, τα χημικά προϊόντα που περιέχονται σε
ναρκωτικά, ραδιενεργά υλικά, απόβλητα, χημικά όπλα, τρόφιμα και πρόσθετα τροφίμων, ζωοτροφές,
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και φαρμακευτικά προϊόντα (εκτός των απολυμαντικών, των
εντομοκτόνων και των παρασιτοκτόνων), τα οποία ρυθμίζονται βάσει άλλης νομοθεσίας της Ε.Ε..
Επιπλέον, ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα χημικά προϊόντα, που εξάγονται ή εισάγονται για
σκοπούς έρευνας ή ανάλυσης σε ποσότητες, που είναι απίθανο να έχουν επιπτώσεις στην υγεία του
ανθρώπου ή στο περιβάλλον και που δεν υπερβαίνουν τα 10 kg, ανά εξαγωγέα προς κάθε χώρα
εισαγωγής, ανά ημερολογιακό έτος. Παρόλα αυτά, για την εξαγωγή των εν λόγω χημικών προϊόντων
απαιτείται η έκδοση ειδικού αναγνωριστικού αριθμού αναφοράς (sRIN).

3. Ορισμοί
Διαδικασία ΣΜΕ (στα πλαίσια της Σύμβασης): είναι ο μηχανισμός, βάσει του οποίου τα Μέρη
εισαγωγής λαμβάνουν και κοινοποιούν επίσημα τις αποφάσεις τους για να επιτρέψουν ή όχι τη
μελλοντική εισαγωγή ορισμένων χημικών προϊόντων. Σύμφωνα με τη βασική αρχή, η αποστολή των εν
λόγω χημικών προϊόντων δεν πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη “συναίνεση μετά
από ενημέρωση” του Μέρους εισαγωγής.
Γνωστοποίηση εξαγωγής (στα πλαίσια της Σύμβασης): Το Μέρος (Party) της Σύμβασης που σχεδιάζει
να εξαγάγει χημικό προϊόν, του οποίου η χρήση έχει απαγορευθεί ή υπαχθεί σε αυστηρούς
περιορισμούς στην επικράτειά του, πρέπει να ενημερώνει το Μέρος εισαγωγής ότι πρόκειται να
πραγματοποιηθεί εξαγωγή του προϊόντος αυτού. Η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται πριν
από την πρώτη αποστολή κάθε ημερολογιακού έτους και έως ότου το χημικό προϊόν υπαχθεί στη
διαδικασία ΣΜΕ και το Μέρος εισαγωγής διαβιβάσει απάντηση εισαγωγής, η οποία διανέμεται σε όλα
τα Μέρη.
Δεδομένου ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως κοινή Ορισθείσα
Αρχή των Κ-Μ της Ε.Ε. σε περίπτωση που το Μέρος της Σύμβασης που σχεδιάζει να εξαγάγει χημικό
προϊόν είναι Κ-Μ της Ε.Ε., πρέπει να διαβιβάσει τη γνωστοποίηση εξαγωγής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Μέρος της
Σύμβασης (Χώρα εκτός Ε.Ε.), όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί εξαγωγή του προϊόντος αυτού.
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Ρητή συναίνεση: Για την εξαγωγή των χημικών προϊόντων, που περιλαμβάνονται στα μέρη 2 και 3 του
Παραρτήματος I του Κανονισμού PIC, εκτός από την απαίτηση γνωστοποίησης, υπάρχει και η
υποχρέωση της έγκυρης ρητής συναίνεσης, την οποία παρέχει η ΟΕΑ της χώρας εκτός Ε.Ε., στην οποία
πρόκειται να εισαχθεί το χημικό προϊόν.
Ορισθείσα Εθνική Αρχή (OEA): Είναι η αρμόδια εθνική αρχή (ή οι αρμόδιες εθνικές αρχές), που ορίζει
το κάθε Κ-Μ για την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων που απαιτούνται από τον Κανονισμό PIC.

4. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει αναλάβει σε επίπεδο Ε.Ε. την
παρακολούθηση και τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, που απαιτούνται για την
εξαγωγή από την Ε.Ε. των χημικών προϊόντων, που εμπίπτουν στον Κανονισμό PIC.
Από την 1η Μαρτίου 2014, που τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός PIC, υποχρέωση του ECHA είναι η
επεξεργασία και η αποστολή των γνωστοποιήσεων εξαγωγής προς τις χώρες εισαγωγής (εκτός της Ε.Ε.),
καθώς και η διατήρηση βάσης δεδομένων με τις γνωστοποιήσεις και τις ρητές συναινέσεις που
παρέχουν οι χώρες εισαγωγής.
Ο ECHA παρέχει, επίσης, τεχνική και επιστημονική καθοδήγηση στη βιομηχανία, στις εθνικές αρμόδιες
αρχές, τόσο των Κ-Μ της Ε.Ε., όσο και των τρίτων χωρών, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ PIC
1. Απαιτήσεις για την εξαγωγή για κάθε Μέρος του Παραρτήματος Ι
Οι απαιτήσεις για την εξαγωγή χημικών προϊόντων ή για ομάδες χημικών προϊόντων, που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω :
 Παράρτημα I, μέρος 1: Περιλαμβάνει χημικά προϊόντα που έχουν απαγορευθεί ή υπαχθεί σε
αυστηρούς περιορισμούς στο εσωτερικό της Ε.Ε. σε υποκατηγορία κατηγορίας χρήσης της
Σύμβασης (όπως, ενδεικτικά, στην υποκατηγορία «φυτοπροστατευτικά προϊόντα» της κατηγορίας
«φυτοφάρμακα»). Τα εν λόγω χημικά προϊόντα υπόκεινται στην υποχρέωση ετήσιας
γνωστοποίησης εξαγωγής, ανεξάρτητα από την αναμενόμενη χρήση του χημικού προϊόντος,
εκτός εάν το χημικό προϊόν υπόκειται στη διαδικασία ΣΜΕ και στην τελευταία εγκύκλιο ΣΜΕ (PIC
Circular της Σύμβασης) αναγράφεται σχετική απάντηση εισαγωγής (και η χώρα προορισμού δεν
αναφέρει ότι επιθυμεί σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει γνωστοποίηση εξαγωγής) ή εάν η χώρα
εισαγωγής έχει παραιτηθεί του δικαιώματός της να λαμβάνει γνωστοποίηση της εξαγωγής.
 Παράρτημα I, μέρος 2: Περιλαμβάνει χημικά προϊόντα που έχουν απαγορευθεί ή υπαχθεί σε
αυστηρούς περιορισμούς στο εσωτερικό της Ε.Ε. σε μια κατηγορία χρήσης της Σύμβασης (όπως, η
κατηγορία «φυτοφάρμακο»). Τα εν λόγω χημικά προϊόντα πληρούν τα κριτήρια για
γνωστοποίηση ΣΜΕ. Τα προϊόντα αυτά υπόκεινται, επίσης, στην υποχρέωση ετήσιας
γνωστοποίησης εξαγωγής, ανεξάρτητα από την αναμενόμενη χρήση του χημικού προϊόντος,
εκτός εάν η χώρα εισαγωγής έχει παραιτηθεί του δικαιώματός της να λαμβάνει γνωστοποίηση
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της εξαγωγής. Επιπλέον, για τις εξαγωγές των εν λόγω χημικών προϊόντων πρέπει να παρέχεται η
ρητή συναίνεση της χώρας εισαγωγής.
 Παράρτημα I, μέρος 3: Περιλαμβάνει τα χημικά προϊόντα που υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ,
βάσει της Σύμβασης του Ρότερνταμ. Για τα συγκεκριμένα χημικά προϊόντα είναι απαραίτητη η
ετήσια γνωστοποίηση εξαγωγής, ανεξάρτητα από την αναμενόμενη χρήση του χημικού
προϊόντος στη χώρα εισαγωγής, εκτός εάν στην τελευταία εγκύκλιο ΣΜΕ αναγράφεται σχετική
απάντηση εισαγωγής (και η χώρα προορισμού δεν αναφέρει ότι επιθυμεί σε κάθε περίπτωση να
λαμβάνει γνωστοποίηση εξαγωγής) ή η χώρα εισαγωγής έχει παραιτηθεί του δικαιώματός της να
λαμβάνει γνωστοποίηση της εξαγωγής. Για τα εν λόγω χημικά προϊόντα είναι, επίσης, απαραίτητη
η ρητή συναίνεση της χώρας εισαγωγής, εκτός εάν στην τελευταία εγκύκλιο ΣΜΕ αναφέρεται ότι
η χώρα εισαγωγής έχει διαβιβάσει θετική απάντηση εισαγωγής ή έχει χορηγηθεί εξαίρεση από τη
διάταξη περί ρητής συναίνεσης.
Επισημαίνεται, ότι οι κατάλογοι των χημικών προϊόντων που περιέχονται στα διάφορα μέρη του παραρτήματος
Ι αλληλεπικαλύπτονται. Όλα τα χημικά προϊόντα που παρατίθενται στα μέρη 2 και 3 περιλαμβάνονται και στο
μέρος 1 (εκτός από τους έμμονους οργανικούς ρύπους που περιλαμβάνονται στο μέρος 3, αλλά όχι στο μέρος
1, καθώς υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Στοκχόλμης).

Τα χημικά προϊόντα και τα αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V
υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής

2. Διαδικασία γνωστοποίησης εξαγωγής
Γνωστοποίηση εξαγωγής απαιτείται για τις εξαγωγές των ακολούθων χημικών προϊόντων:
 Καθαρή ουσία του Παραρτήματος Ι.
 Μείγματα που περιέχουν ουσία του Παραρτήματος Ι σε συγκέντρωση, τέτοια ώστε να
συνεπάγεται υποχρέωση επισήμανσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP)
(ανεξαρτήτως της παρουσίας άλλων ουσιών).
 Αντικείμενα, εάν περιέχουν ουσίες του Παραρτήματος Ι Μέρος 2 ή 3 σε μορφή που δεν έχει
αντιδράσει.
Η διαδικασία της γνωστοποίησης εξαγωγής περιγράφεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού PIC. Το σύνολο
των πληροφοριών που απαιτούνται κατά τη γνωστοποίηση εξαγωγής περιλαμβάνεται στο Παράρτημα
II του Κανονισμού PIC.
Οι εξαγωγείς πρέπει να απευθύνουν τη γνωστοποίηση εξαγωγής στην Ορισθείσα Εθνική Αρχή (ΟΕΑ)
της χώρας από την οποία θα πραγματοποιηθεί η εξαγωγή, πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης
ετήσιας εξαγωγής, καθώς και πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης εξαγωγής κάθε επακόλουθου
ημερολογιακού έτους.
Η γνωστοποίηση εξαγωγής πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 35 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της
εξαγωγής.
Σε κάθε γνωστοποίηση εξαγωγής εκχωρείται ένας Αναγνωριστικός Αριθμός Αναφοράς (Reference
Identification Number) – RIN, ο οποίος είναι ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός για την εξαγωγή μιας
συγκεκριμένης ουσίας/μείγματος/αντικειμένου για κάθε χώρα εισαγωγής ανά ημερολογιακό έτος.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση εξαγωγής ελέγχονται από την ΟΕΑ (DNA:
Designated National Authority) του Κ-Μ του εξαγωγέα και από τον ECHA.
8

Οι γνωστοποιήσεις εξαγωγής διαβιβάζονται στην ΟΕΑ του κράτους εισαγωγής.
Για τις ουσίες του Μέρους 2 ή 3 του Παραρτήματος Ι απαιτείται ρητή συναίνεση του κράτους
εισαγωγής ή απόφαση ότι δεν απαιτείται ρητή συναίνεση.

3. Εξαγωγή χημικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι
Για την πραγματοποίηση εξαγωγής χημικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού PIC
απαιτείται να υπάρχουν:
 Για χημικά που περιλαμβάνονται μόνο στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Ι:
o Γνωστοποίηση εξαγωγής, εφόσον η χώρα προορισμού δεν έχει παραιτηθεί από την απαίτηση
γνωστοποίησης.
o Ενεργός αριθμός RIN, ο οποίος να ισχύει από την «αναμενόμενη ημερομηνία εξαγωγής» μέχρι το
«τέλος του ημερολογιακού έτους».
 Για χημικά που περιλαμβάνονται στα Μέρη 1 & 2 του Παραρτήματος Ι:
o Γνωστοποίηση εξαγωγής, εφόσον η χώρα προορισμού δεν έχει παραιτηθεί από την απαίτηση
γνωστοποίησης και ρητή συναίνεση.
o Ενεργός αριθμός RIN, ο οποίος πρέπει να βασίζεται στη διαθεσιμότητα και
στη δυνατότητα εφαρμογής της ρητής συναίνεσης ή της παραίτησης από την απαίτηση
γνωστοποίησης.
Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση απουσίας ρητής συναίνεσης δεν είναι δυνατή η
ενεργοποίηση του RIN για χημικό προϊόν του μέρους 2, με αποτέλεσμα να μην είναι
δυνατή η εξαγωγή.
 Για χημικά που περιλαμβάνονται στα Μέρη 1 & 3 του Παραρτήματος Ι:
o Γνωστοποίηση εξαγωγής και ρητή συναίνεση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Εάν δεν υπάρχει απόφαση εισαγωγής ή η απόφαση είναι ασαφής.
- Εάν το χημικό προϊόν είναι χημικό προϊόν διπλής χρήσης και η προβλεπόμενη χρήση δεν
καλύπτεται από την απόφαση εισαγωγής.
Επισημαίνεται, ότι απαιτείται γνωστοποίηση εξαγωγής και στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες
υπάρχει απόφαση εισαγωγής, όπου χορηγείται συναίνεση και περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο
ΣΜΕ, αλλά η χώρα προορισμού έχει αναφέρει ότι επιθυμεί, σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνει
γνωστοποίηση εξαγωγής.
o Ενεργός αριθμός RIN, ο οποίος πρέπει να βασίζεται στη διαθεσιμότητα και
στη δυνατότητα εφαρμογής της ρητής συναίνεσης ή της παραίτησης από την απαίτηση
γνωστοποίησης ή στη θετική απάντηση της χώρας εισαγωγής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν υπάρχει αρνητική απόφαση εισαγωγής (δεν χορηγείται συναίνεση για την
αντίστοιχη κατηγορία χρήσης της Σύμβασης) και η προβλεπόμενη χρήση αφορά σε αυτήν
ακριβώς την κατηγορία, η εκτέλεση της εξαγωγής είναι αδύνατη. Σημειώνεται, ότι η
αρνητική απόφαση εισαγωγής αφορά στην κατηγορία χρήσης που αναφέρεται στη
σύμβαση. Συνεπώς, εάν πρόκειται για χημικό προϊόν διπλής χρήσης μπορεί να εξαχθεί για
άλλη κατηγορία χρήσης, εφόσον έχει ληφθεί η ρητή συναίνεση.
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Διάγραμμα 1: Διαδικασία γνωστοποίησης εξαγωγής χημικών προϊόντων του μέρους 1 του
Παραρτήματος I προς όλες τις χώρες, εκτός των εξαγωγών που προβλέπονται στην παράγραφο 6
του άρθρου 8 (ECHA).
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Διάγραμμα 2: “Διαδικασία αίτησης ρητής συναίνεσης” των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 14,
που αφορά στην εξαγωγή χημικών προϊόντων του Μέρους 2 και 3 του Παραρτήματος I (ECHA)
προς όλες τις χώρες (εκτός από τις εξαγωγές των χημικών προϊόντων του Μέρους 2 του
Παραρτήματος Ι, για τα οποία ισχύει η εξαίρεση για τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης- ΟΟΣΑ).
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4. Ειδικός αριθμός αναφοράς (sRIN)
Αφορά σε μια «απλουστευμένη» διαδικασία για εξαγωγές χημικών προϊόντων, που εμπίπτουν στον
Κανονισμό PIC, τα οποία απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις του Κανονισμού PIC, αλλά απαιτείται
ένας ειδικός αναγνωριστικός αριθμός αναφοράς (sRIN), που πρέπει να αναγραφεί στη σχετική
(οικεία) διασάφηση εξαγωγής (για τον εκτελωνισμό) και εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Χημικά προϊόντα, που εξάγονται για σκοπούς έρευνας ή ανάλυσης σε ποσότητες που δεν
υπερβαίνουν τα 10kg, ανά εξαγωγέα / ανά χώρα εισαγωγής / ανά έτος.
 Η ΟΕΑ του κράτους εισαγωγής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμά της να λαμβάνει
γνωστοποίηση εξαγωγής, πριν από την εισαγωγή του χημικού προϊόντος στη χώρα της.
 Η ΟΕΑ του κράτους εισαγωγής είναι Μέρος της Σύμβασης του Ρότερνταμ (Rotterdam
Convention) και υπάρχει θετική απάντησή της (συναίνεση στην εισαγωγή του χημικού προϊόντος)
στην ιστοσελίδα της Σύμβασης του Ρότερνταμ για τη σκοπούμενη χρήση/κατηγορία χρήσης.

5. Πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν τα εξαγόμενα χημικά προϊόντα
Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 του Κανονισμού PIC, για τα χημικά προϊόντα που προορίζονται για
εξαγωγή, ισχύει ότι:
 Η επισήμανση και η συσκευασία τους πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΚ)
1107/2009, την οδηγία 98/8/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 ή όποια άλλη σχετική
ενωσιακή νομοθεσία (ή νομοθεσία που θεσπίζεται βάσει αυτών).

 Όπου ενδείκνυται, αναγράφονται στην ετικέτα η ημερομηνία λήξης και η ημερομηνία
παραγωγής και, εάν κρίνεται απαραίτητο, παρατίθενται ημερομηνίες λήξης για διάφορες
κλιματικές ζώνες.
 Πρέπει να συνοδεύονται από Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνο με τον κανονισμό (EK)
1907/2006 (REACH).
 Δεν πρέπει να εξάγονται πέραν των έξι (6) μηνών πριν από την ημερομηνία λήξης τους, όπου
αυτή υπάρχει ή απορρέει από την ημερομηνία παραγωγής, εκτός εάν οι εγγενείς ιδιότητες του
προϊόντος το καθιστούν πρακτικά ανεφάρμοστο.
 Στην περίπτωση των φυτοφαρμάκων, οι εξαγωγείς πρέπει να εξασφαλίζουν το βέλτιστο μέγεθος
και τη συσκευασία των δοχείων των φυτοφαρμάκων, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
δημιουργίας αποθεμάτων παρωχημένων προϊόντων.
 Κατά την εξαγωγή φυτοφαρμάκων, οι εξαγωγείς πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η επισήμανση
περιλαμβάνει ειδικές πληροφορίες για τις συνθήκες αποθήκευσης και για τη σταθερότητα κατά
την αποθήκευση στις κλιματικές συνθήκες του Μέρους της Σύμβασης ή της άλλης χώρας
εισαγωγής. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εξαγόμενα φυτοφάρμακα ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές καθαρότητας που καθορίζονται στη νομοθεσία της Ε.Ε..
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III. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ePIC - ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Για την ασφαλή διαχείριση της επικοινωνίας των πληροφοριών και για την πραγματοποίηση των
απαραίτητων διαδικασιών, για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής του Κανονισμού PIC,
δημιουργήθηκε από τον ECHA το ηλεκτρονικό εργαλείο ePIC.
Το ePIC αντικατέστησε το σύστημα EDEXIM (το οποίο λειτουργούσε μέχρι την 22 Αυγούστου 2014) και
από την 2 Σεπτεμβρίου 2014 χρησιμοποιείται, αποκλειστικά, για την πραγματοποίηση όλων των
διαδικασιών που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή των χημικών προϊόντων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού PIC.
Το ePIC έχει τρία (3) διαφορετικά τμήματα που διασυνδέονται, ένα (1) που απευθύνεται σε χρήστες
από τη βιομηχανία, ένα (1) για χρήστες από τις αρμόδιες αρχές (ECHA, εθνικές αρμόδιες αρχές και
Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και ένα (1) για τις τελωνειακές αρχές.
Mέσω του ePIC, οι εξαγωγείς καταθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και επικοινωνούν με την
εθνική αρμόδια αρχή, οι εθνικές αρχές επικοινωνούν με τον ECHA και οι τελωνειακές εθνικές αρχές
μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης των χημικών προϊόντων
κατά την εξαγωγή.
 Τμήμα του ePIC για τη βιομηχανία:
Επιτρέπει στους χρήστες την ασφαλή υποβολή γνωστοποιήσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις
εθνικές αρμόδιες αρχές. Μέσω αυτού του συστήματος, οι χρήστες της βιομηχανίας μπορούν να
βλέπουν και να ενημερώνουν τα δικά τους δεδομένα και να παρακολουθούν τις γνωστοποιήσεις τους.
Συγκεκριμένα, οι χρήστες της βιομηχανίας (εξαγωγείς), μέσω του ePIC, μπορούν να:
 Υποβάλλουν γνωστοποιήσεις εξαγωγής: Δημιουργούν, ελέγχουν, οριστικοποιούν και αποστέλλουν
τη γνωστοποίηση στην εθνική αρμόδια αρχή. Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ελλείψεις, μπορεί
να στείλει μήνυμα, το οποίο θα είναι προσβάσιμο και στο Τμήμα της βιομηχανίας, για διορθωτικές
ενέργειες και να επανυποβάλει τη γνωστοποίηση. Σε κάθε γνωστοποίηση εξαγωγής εκχωρείται
μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός, ο οποίος ονομάζεται αναγνωριστικός αριθμός αναφοράς
(RIN).
 Υποβάλλουν αιτήματα (μεμονωμένα ή με μαζική υποβολή - bulk) για ειδικό RIN, όπως στην
περίπτωση χημικού προϊόντος, που θα εξαχθεί σε ποσότητα μικρότερη των 10Kg και προορίζεται
για ερευνητικούς σκοπούς.
 Διαχειρίζονται τις πληροφορίες που αφορούν στα μείγματα και στα αντικείμενά τους, για τα
οποία στη συνέχεια δημιουργείται αυτόματα το έντυπο γνωστοποίησης εξαγωγής.
 Ζητούν απαλλαγή, βάσει του άρθρου 14 (7) του Κανονισμού PIC.
 Υλοποιούν τις ενέργειες που τους ζητούνται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές.
 Ενημερώνονται αν μια συγκεκριμένη εξαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι.
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Οι εξαγωγείς, πλέον, πρέπει να κάνουν όλες τις παραπάνω διαδικασίες αποκλειστικά μέσω του ePIC.
Η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να υποβάλλει, μέσω ePIC, τις γνωστοποιήσεις εκ μέρους τους. Όλοι οι
εξαγωγείς πρέπει να δημιουργήσουν σχετικό λογαριασμό στον ECHA, μέσω του οποίου θα μπορούν
να καταθέτουν προς την εθνική αρμόδια αρχή τα δεδομένα, που απαιτούνται κατά τη διαδικασία της
εξαγωγής.
Οι εξαγωγείς πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα τις γνωστοποιήσεις για τις εξαγωγές επικίνδυνων χημικών
προϊόντων, που εμπίπτουν στην PIC, με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ePIC.
Οι απαραίτητες ενέργειες γίνονται μέσω του ePIC, όπου άμεσα και μετά την πρώτη ενέργεια εκ μέρους
του εισαγωγέα, που είναι η κατάθεση των απαραίτητων πληροφοριών, δίδεται από το σύστημα ο
μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός αναφοράς, δηλαδή ο αριθμός RIN, που αφορά στη συγκεκριμένη
εξαγωγή.
Σημειώνεται, επίσης, ότι υπάρχει η δυνατότητα για έναν εξαγωγέα να αναζητήσει τα στοιχεία
παλαιότερων εξαγωγών του, που υπήρχαν στη βάση δεδομένων του EDEXIM, αφού πρώτα
δημιουργήσει τον ειδικό κωδικό LE UUID και στη συνέχεια ζητήσει από το Helpdesk του ECHA να τον
συνδέσει με τα στοιχεία του, που έχουν μεταφερθεί στη βάση δεδομένων του ePIC.
Σε περίπτωση που ένας εξαγωγέας επανυποβάλλει τη γνωστοποίηση εξαγωγής (συμπληρωμένη με τα
στοιχεία που του ζητήθηκαν από την εθνική αρμόδια αρχή), πρέπει να το κάνει το συντομότερο δυνατόν
και εντός του χρονικού ορίου, το οποίο θα του έχει θέσει (μέσω του ePIC) η αρμόδια αρχή. Έτσι,
καθίσταται δυνατόν να τηρηθούν από τις αρμόδιες αρχές και τον ECHA οι προθεσμίες, για τις δικές τους
ενέργειες, που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
 Τμήμα του ePIC για τις εθνικές αρμόδιες αρχές:
Μέσω του τμήματος αυτού, οι εθνικές αρμόδιες αρχές εκτελούν τα διοικητικά καθήκοντα που
απαιτούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό PIC και επικοινωνούν με ασφάλεια με τους χρήστες της
βιομηχανίας (εξαγωγείς, εισαγωγείς) και με τον ECHA. Πρόσβαση στο Τμήμα αυτό έχουν μόνον οι
εθνικές αρμόδιες αρχές και ο ECHA.
 Τμήμα του ePIC για τα τελωνεία:
Στο εν λόγω τμήμα, όπου έχουν πρόσβαση τα τελωνεία, διατίθενται δεδομένα για τον έλεγχο της
εφαρμογής από τις τελωνειακές αρχές, όπως: Ο κωδικός RIN, το είδος της εξαγωγής και η κατάσταση
(επιτρέπεται/δεν επιτρέπεται), η περίοδος ισχύος, οι πληροφορίες για το χημικό προϊόν, οι
πληροφορίες για τον εξαγωγέα, η αναμενόμενη ημερομηνία εξαγωγής, η χώρα προορισμού, το μέλος
της Ε.Ε. από όπου γίνεται η εξαγωγή.
Με τον αριθμό RIN και τη χώρα προορισμού (εισαγωγής) οι τελωνειακές αρχές μπορούν να
διερευνήσουν εάν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και εάν επιτρέπεται ή όχι η εξαγωγή
ενός χημικού προϊόντος.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι, εάν το εξαγόμενο χημικό προϊόν περιλαμβάνεται στον Κατάλογο του
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού PIC, πρέπει ο κωδικός RIN να δηλώνεται στη θέση 44 του Ενιαίου
Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ).
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IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ PIC
Συγκέντρωση και αποστολή στον ΕCHA των πληροφοριών για τις ετήσιες εξαγωγές και εισαγωγές
χημικών προϊόντων στα Κ-Μ της Ε.Ε., βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού PIC:
 Κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, η βιομηχανία πρέπει να αναφέρει στις εθνικές αρμόδιες
αρχές τις ποσότητες χημικών προϊόντων, που εμπίπτουν στον κανονισμό PIC, οι οποίες έχουν
εξαχθεί ή εισαχθεί στην Ε.Ε., καθώς και στοιχεία για τους εισαγωγείς των προϊόντων αυτών στις
τρίτες χώρες.
 Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν τις πληροφορίες, τις ελέγχουν και τις αποστέλλουν στον ECHA. Ο
ECHA συνοψίζει τις πληροφορίες αυτές, σε επίπεδο Ε.Ε. και δημοσιοποιεί όσες δεν είναι
εμπιστευτικές.
Η έκθεση (άρθρο 10 του Κανονισμού PIC), σχετικά με τις ετήσιες ποσότητες χημικών προϊόντων, οι
οποίες έχουν εξαχθεί ή εισαχθεί στην Ε.Ε., συντάσσεται ως εξής:
 Τον Ιανουάριο κάθε έτους στο σύστημα ePIC δημιουργείται ένα πρότυπο αρχείο
προσυμπληρωμένο (για τις εξαγωγές), με βάση τις γνωστοποιήσεις εξαγωγών. Η βιομηχανία
συμπληρώνει τις ετήσιες ποσότητες εξαγόμενων προϊόντων και υποβάλλει το σχετικό αρχείο
στις εθνικές αρμόδιες αρχές, μέσω του ePIC, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους.
 Για τις εισαγωγές, το σύστημα παράγει ένα κενό αρχείο για να συμπληρωθεί από τη
βιομηχανία.
 Μετά την υποβολή των στοιχείων από τη βιομηχανία, η αρμόδια αρχή συγκεντρώνει τα στοιχεία
από όλες τις επιχειρήσεις της χώρας και τέλος υποβάλλει μια συγκεντρωτική έκθεση στον ECHA,
μέσω του συστήματος ePIC, μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών
προϊόντων”, (EE L 201 της 27.7.2012, σ. 60), όπως ισχύει.
 Αριθ. 3026755/4815/2004/31.12.2004 (Β’ 1969) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας
& Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ορισμός αρμοδίων Εθνικών αρχών,
καθορισμός κυρώσεων και διοικητικών τελών για την εκτέλεση του αριθ. 304/2003
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εισαγωγών και
εξαγωγών επικινδύνων χημικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 127/2017 (Β’
992) και ισχύει.
 Αριθ. 30/004/000/957/11-6-2015 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και
Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της Γενικής
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Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα:
«Κατευθυντήριες γραμμές προς εξαγωγείς και εισαγωγείς για την αποτελεσματική εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΕ) 649/2012 «Για τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών
προϊόντων» και παροχή οδηγιών για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ePIC».
 «Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 σχετικά με
τις εξαγωγές και εισαγωγές επικινδύνων χημικών προϊόντων», Έκδοση 1.1, Ιούλιος 2015,
ECHA.
 «ePIC User Manual for Industry», έκδοση 1.7, Μάιος 2018, ECHA.
 «Reporting on exports and imports of PIC chemicals», In brief, ECHA-17-B-11-EN.

VI. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0649-20180401&from=el
http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=448&txt=y&show_sub=1
https://echa.europa.eu/el/regulations/prior-informed-consent/understanding-pic
https://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/pic/chemicals
https://echa.europa.eu/el/regulations/prior-informed-consent/export-notification-procedure
https://echa.europa.eu/el/support/dossier-submission-tools/epic
http://echa.europa.eu/el/guidance-documents/guidance-on-pic
http://echa.europa.eu/documents/10162/21731237/epic_usm_industry_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf
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