Επισκόπηση των αποφάσεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή του παραρτήματος VIII του κανονισμού CLP (κοινοποίηση πληροφοριών προς τα κέντρα δηλητηριάσεων) – έκδοση 1.1 (04.07.2019)
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Οι πληροφορίες βασίζονται σε στοιχεία των κρατών μελών. Οι δηλώσεις των κρατών μελών είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε τροποποιήσεις. Ο ECHA σκοπεύει να επικαιροποιεί το παρόν έγγραφο ώστε να αποτυπώνει την πλέον πρόσφατη κατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το εθνικό γραφείο

Κράτος μέλος

Πύλη υποβολής

Γλώσσα κοινοποίησης

Προθέσεις των κρατών μελών όσον
αφορά το χρονοδιάγραμμα αποδοχής
κοινοποιήσεων μέσω του συστήματος
υποβολής του ECHA

Ετοιμότητα των κρατών μελών για
αποδοχή κοινοποιήσεων μέσω του
συστήματος υποβολής του ECHA

Ο υπεύθυνος μπορεί να επιλέξει ως γλώσσα
κοινοποίησης την επίσημη γλώσσα του κράτους
μέλους ή τα αγγλικά (περιλαμβάνονται τα κράτη
μέλη με επίσημη γλώσσα τα αγγλικά)

Ατελώς

Ο υπεύθυνος μπορεί να ξεκινήσει την
κυκλοφορία του μείγματος στην αγορά αμέσως
μετά την επιβεβαίωση επιτυχούς υποβολής από
το σύστημα υποβολής του ECHA (χωρίς να
αναμένει έγκριση από το κράτος μέλος)

Το κράτος μέλος προτίθεται να κάνει δεκτές
κοινοποιήσεις από τη στιγμή που θα συνδεθεί με
το σύστημα υποβολής του ECHA (προβλεπόμενος
χρόνος έναρξης μεταξύ της 24ης Απριλίου 2019
και της 31ης Δεκεμβρίου 2019)

Το κράτος μέλος είναι ήδη συνδεδεμένο με το
σύστημα υποβολής του ECHA και οι υπεύθυνοι
μπορούν να αρχίσουν να κοινοποιούν τα
μείγματά τους

Το κράτος μέλος κάνει δεκτές κοινοποιήσεις
μέσω εθνικού συστήματος υποβολής ή μέσω του
συστήματος υποβολής του ECHA (ο υπεύθυνος
έχει διακριτική ευχέρεια επιλογής)

Ο υπεύθυνος υποχρεούται να απευθύνει
κοινοποιήσεις σε μία επίσημη γλώσσα του
κράτους μέλους (εκτός των αγγλικών)

Επιβάλλονται τέλη από τον ορισθέντα οργανισμό
του κράτους μέλους

Το κράτος μέλος προτίθεται να κάνει δεκτές
κοινοποιήσεις μέσω του συστήματος υποβολής
του ECHA από την 1η Ιανουαρίου 2020

Το κράτος μέλος δεν έχει συνδεθεί ακόμη με το
σύστημα υποβολής του ECHA και οι υπεύθυνοι
πρέπει να αναμένουν περαιτέρω ενημέρωση

Ο υπεύθυνος υποχρεούται να απευθύνει
κοινοποιήσεις σε περισσότερες από μία επίσημες
γλώσσες του κράτους μέλους (εκτός των
αγγλικών)

Τέλη υπό εξέταση

Ο υπεύθυνος μπορεί να ξεκινήσει την κυκλοφορία
του μείγματος στην αγορά μόνον αφότου ο ορισθείς
οργανισμός του κράτους μέλους καταφορτώσει την
κοινοποίηση (ο υπεύθυνος μπορεί να δει τις σχετικές
πληροφορίες στην αναφορά υποβολής του
συστήματος του ECHA)

Έως ότου το κράτος μέλος προβεί σε
τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας,
εξακολουθούν να ισχύουν για τους υπεύθυνους
οι απαιτήσεις της εν λόγω εθνικής νομοθεσίας

Το κράτος μέλος είναι ήδη συνδεδεμένο με το
σύστημα υποβολής του ECHA, αλλά οι υπεύθυνοι
πρέπει να αναμένουν έως την 1 Ιανουαρίου 2020
για τις κοινοποιήσεις (ισχύει η εθνική νομοθεσία)

Δεν διατίθενται πληροφορίες

Δεν διατίθενται πληροφορίες

Δεν διατίθενται πληροφορίες

Αυστρία

Γερμανικά

Βέλγιο

Γαλλικά ή ολλανδικά ή γερμανικά ή αγγλικά

Βουλγαρία

Βουλγαρικά

Κροατία

Κροατικά ή αγγλικά

Κύπρος

Ελληνικά ή αγγλικά

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχικά

Δανία

Δανικά

Εσθονία

Εσθονικά ή αγγλικά

Φινλανδία

Φινλανδικά και σουηδικά

Γερμανία

Κυκλοφορία στην αγορά μειγμάτων που
κοινοποιούνται μέσω του συστήματος
υποβολής του ECHA

Το κράτος μέλος κάνει δεκτές κοινοποιήσεις μόνο
μέσω του συστήματος υποβολής του ECHA

Δεν διατίθενται πληροφορίες

Γαλλία

Τέλη κοινοποίησης

Γαλλικά
Γερμανικά ή αγγλικά

Ελλάδα

Ελληνικά

Ουγγαρία

Ουγγρικά

Ισλανδία

Ισλανδικά

Ιρλανδία

Αγγλικά

Ιταλία

Ιταλικά ή αγγλικά

Λετονία

Λετονικά ή αγγλικά

Λιχτενστάιν

Γερμανικά

Λιθουανία

Λιθουανικά ή αγγλικά

Λουξεμβούργο

Γαλλικά ή γερμανικά ή αγγλικά

Μάλτα

Μαλτέζικα ή αγγλικά

Κάτω Χώρες

Ολλανδικά

Νορβηγία

Νορβηγικά ή Δανικά Σουηδικά ή αγγλικά Σουηδικά ή αγγλικά

Πολωνία

Πολωνικά

Πορτογαλία

Πορτογαλικά

Ρουμανία

Ρουμανικά

Σλοβακία

Σλοβακικά

Σλοβενία

Σλοβενικά

Ισπανία

Ισπανικά ή αγγλικά

Σουηδία

Σουηδικά ή αγγλικά

Ηνωμένο Βασίλειο

Αγγλικά

