Katsaus CLP-asetuksen liitteen VIII täytäntöönpanoa koskeviin jäsenvaltioiden päätöksiin (ilmoitus myrkytystietokeskukselle) – versio 1.1 (04.07.2019)
Vastuuvapauslauseke: Tiedot perustuvat jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin. Jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot ovat ohjeellisia, ja ne voivat muuttua. ECHA päivittää tätä asiakirjaa tuoreimpien tietojen mukaiseksi. Lisätietoja on saatavilla kansallisesta CLP-neuvontapalvelusta: https://echa.europa.eu/support/helpdesks/

Jäsenvaltio

Tietojen toimittamiseen käytettävä portaali

Ilmoitusten kieli

ECHAn tietojenantojärjestelmän kautta
ilmoitettujen seosten markkinoille
saattaminen

Jäsenvaltion suunnittelema aikataulu
ilmoitusten vastaanottamiselle ECHAn
tietojenantojärjestelmän kautta

Jäsenvaltion valmius ottaa vastaan
ilmoituksia ECHAn
tietojenantojärjestelmän kautta

Jäsenvaltio ottaa ilmoituksia vastaan vain
ECHAn tietojenantojärjestelmän kautta

Vastuutaho voi valita ilmoitusten kieleksi
jäsenvaltion virallisen kielen tai englannin
(ml. jäsenvaltiot, joissa englanti on virallinen
kieli)

Maksuja ei peritä

Vastuutaho voi aloittaa seoksen saattamisen
markkinoille välittömästi sen jälkeen, kun
ECHAn tietojenantojärjestelmä on vahvistanut,
että tietojen toimittaminen onnistui
(odottamatta jäsenvaltion hyväksyntää)

Jäsenvaltio suunnittelee ottavansa ilmoituksia
vastaan heti sen jälkeen, kun se on liittynyt
ECHAn tietojenantojärjestelmään (suunniteltu
aloitusaika 24.4.–31.12.2019).

Jäsenvaltio on liittynyt ECHAn
tietojenantojärjestelmään, ja vastuutahot voivat
alkaa ilmoittaa seoksia

Jäsenvaltio ottaa ilmoituksia vastaan kansallisen
tai ECHAn tietojenantojärjestelmän kautta
(vastuutahon valinnan mukaisesti)

Vastuutahon on toimitettava ilmoitus
jäsenvaltion virallisella kielellä (muu kuin
englanti)

Jäsenvaltion nimittämä elin kerää maksut

Vastuutaho voi aloittaa seoksen saattamisen
markkinoille sen jälkeen, kun jäsenvaltion
nimittämä elin on ladannut ilmoituksen
(vastuutaho näkee tiedon ECHAn järjestelmän
tietojen toimittamista koskevasta raportista)

Jäsenvaltio suunnittelee ottavansa ilmoituksia
vastaan ECHAn tietojenantojärjestelmän kautta
1. tammikuuta 2020 alkaen.

Jäsenvaltio ei ole vielä liittynyt ECHAn
tietojenantojärjestelmään, ja vastuutahojen on
odotettava lisätietoja

Vastuutahojen on ilmoitettava usealla
jäsenvaltion virallisella kielellä (muu kuin
englanti)

Maksuja harkitaan

Vastuutahoja koskevat kansallisen
lainsäädännön mukaiset vaatimukset, kunnes
jäsenvaltio muuttaa kansallista lainsäädäntöä

Jäsenvaltio on liittynyt ECHAn
tietojenantojärjestelmään, mutta vastuutahot
voivat toimittaa ilmoituksia vasta
1. tammikuuta 2020 alkaen (kansallista
lainsäädäntöä sovelletaan)

Tietoa ei saatavilla

Tietoa ei saatavilla

Itävalta

saksa

Belgia

ranska, hollanti, saksa tai englanti

Bulgaria

bulgaria

Kroatia

kroaatti tai englanti

Kypros

kreikka tai englanti

Tšekin tasavalta

tšekki

Tanska

tanska

Viro

viro tai englanti

Suomi

suomi ja ruotsi

Ranska

Ilmoituksista perittävät maksut

ranska

Saksa

saksa tai englanti

Kreikka

kreikka

Unkari

unkari

Islanti

islanti

Irlanti

englanti

Italia

italia tai englanti

Latvia

latvia tai englanti

Liechtenstein

saksa

Liettua

liettua tai englanti

Luxemburg

ranska, saksa tai englanti

Malta

malta tai englanti

Alankomaat

hollanti

Norja

norja, tanska, ruotsi tai englanti

Puola

puola

Portugali

portugali

Romania

romania

Slovakia

slovakki

Slovenia

sloveeni

Espanja

espanja tai englanti

Ruotsi

ruotsi tai englanti

Yhdistynyt kuningaskunta

englanti

Tietoa ei saatavilla

Tietoa ei saatavilla

