Valstybių narių sprendimų, susijusių su CLP reglamento VIII priedo įgyvendinimu, apžvalga (apsinuodijimų kontrolės centro pranešimas) – 1.1 versija (04.07.2019)
Teisinės atsakomybės apribojimas Informacija yra pagrįsta valstybių narių pateiktais duomenimis. Valstybių narių pareiškimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti keičiami. ECHA stengiasi atnaujinti šį dokumentą, kad jame atsispindėtų naujausia padėtis. Daugiau informacijos gali pateikti nacionalinė CLP pagalbos tarnyba

Valstybė narė

Pateikimo portalas

Pranešimo kalba

Valstybių narių ketinimai, susiję su per
ECHA pateikimo sistemą pateiktų
pranešimų priėmimu

Valstybių narių pasirengimas priimti
per ECHA pateikimo sistemą pateiktus
pranešimus

Pareigų turėtojas gali pasirinkti valstybės narės
oficialiąją kalbą arba anglų kalbą (įskaitant
valstybes nares, kuriose anglų kalba yra
oficialioji kalba).

Mokesčiai netaikomi.

Pareigų turėtojas gali pradėti teikti rinkai mišinį
iš karto po to, kai jis sėkmingai patvirtinamas
ECHA pateikimo sistemoje (nelaukiant valstybės
narės patvirtinimo).

Valstybė narė ketina priimti pranešimus nuo
prisijungimo prie ECHA pateikimo sistemos
momento (numatoma pradžios data: 2019 m.
balandžio 24 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.).

Valstybė narė jau yra prisijungusi prie ECHA
pateikimo sistemos ir pareigų turėtojai gali
pradėti teikti pranešimus apie savo mišinius.

Valstybė narė pranešimus priima per nacionalinę
pateikimo sistemą arba per ECHA pateikimo
sistemą (pareigų turėtojas turi teisę pasirinkti).

Pareigų turėtojas pranešimą privalo pateikti
valstybės narės oficialiąja kalba (išskyrus anglų
kalbą).

Mokesčius surenka valstybės narės paskirtoji
įstaiga.

Pareigų turėtojas gali pradėti teikti mišinį rinkai
tik po to, kai valstybės narės paskirtoji įstaiga
atsisiuntė pranešimą (informacija, kurią pareigų
turėtojas mato ECHA sistemos parengtoje
pateikimo ataskaitoje).

Valstybė narė per ECHA pateikimo sistemą
pateiktus pranešimus ketina priimti nuo 2020 m.
sausio 1 d.

Valstybė narė dar nėra prisijungusi prie ECHA
pateikimo sistemos ir pareigų turėtojai privalo
sulaukti papildomos informacijos.

Pareigų turėtojas pranešimą privalo pateikti
keliomis valstybės narės oficialiosiomis kalbomis
(išskyrus anglų kalbą).

Mokesčių klausimas nagrinėjamas.

Pareigų turėtojams taikomi nacionalinės teisės
aktų reikalavimai iki to laiko, kai valstybė narė
pakeis tuos nacionalinės teisės aktus.

Valstybė narė jau yra prisijungusi prie ECHA
pateikimo sistemos, tačiau pareigų turėtojai
privalo sulaukti 2020 m. sausio 1 d. ir tuomet
teikti pranešimus (galiojantys nacionalinės teisės
aktai).

Informacijos nėra.

Austrija

Vokiečių k.

Belgija

Prancūzų, nyderlandų, vokiečių arba anglų k.

Bulgarija

Bulgarų k.

Kroatija

Kroatų arba anglų k.

Kipras

Graikų arba anglų k.

Čekija

Čekų k.

Danija

Danų k.

Estija

Estų arba anglų k.

Suomija

Suomių ir švedų k.

Vokietija

Mišinių, apie kuriuos pranešta per ECHA
pateikimo sistemą, pateikimas rinkai

Valstybės narės pranešimus priima tik per ECHA
pateikimo sistemą.

Informacijos nėra.

Prancūzija

Mokesčiai už pranešimus

Prancūzų k.
Vokiečių arba anglų k.

Graikija

Graikų k.

Vengrija

Vengrų k.

Islandija

Islandų k.

Airija

Anglų k.

Italija

Italų arba anglų k.

Latvija

Latvių arba anglų k.

Lichtenšteinas

Vokiečių k.

Lietuva

Lietuvių arba anglų k.

Liuksemburgas

Prancūzų, vokiečių arba anglų k.

Мalta

Maltiečių arba anglų k.

Nyderlandai

Nyderlandų k.

Norvegija

Norvegų, danų, švedų arba anglų k.

Lenkija

Lenkų k.

Portugalija

Portugalų k.

Rumunija

Rumunų k.

Slovakija

Slovakų k.

Slovėnija

Slovėnų k.

Ispanija

Ispanų arba anglų k.

Švedija

Švedų arba anglų k.

Jungtinė Karalystė

Anglų k.

Informacijos nėra.

Informacijos nėra.

