Pārskats par dalībvalstu lēmumiem saistībā ar CLP regulas VIII pielikuma īstenošanu (saindēšanās centra paziņojums) — versija 1.1 (04.07.2019.)
Atruna: informācijas pamatā ir dalībvalstu sniegtās ziņas. Dalībvalstu paziņojumi ir indikatīvi un var mainīties. ECHA mērķis ir aktualizēt šo dokumentu, lai atspoguļotu jaunāko situāciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar valsts CLP palīdzības dienestu https://echa.europa.eu/lv/support/helpdesks

Dalībvalsts

Iesniegšanas portāls

Paziņojuma valoda

Dalībvalstu nodomi saistībā ar grafiku,
kas attiecas uz paziņojumu pieņemšanu
ECHA iesniegšanas sistēmā

Dalībvalsts gatavība pieņemt
paziņojumus ECHA iesniegšanas
sistēmā

Atbildīgā persona var izvēlēties, vai paziņojums
jāiesniedz dalībvalsts oficiālajā valodā vai angļu
valodā (ietverot dalībvalstis, kurās angļu valoda
ir oficiālā valoda)

Maksu nav

Atbildīgā persona var sākt maisījuma laišanu
tirgū nekavējoties pēc tam, kad ECHA
iesniegšanas sistēmā apstiprināta veiksmīga
iesniegšana (negaidot apstiprinājumu no
dalībvalsts)

Dalībvalsts plāno pieņemt paziņojumus no brīža,
kad tā ir pieslēgusies ECHA iesniegšanas
sistēmai (plānotais sākums — laikposmā no
2019. gada 24. aprīlim līdz 2019. gada
31. decembrim)

Dalībvalsts jau ir pieslēgusies ECHA
iesniegšanas sistēmai, un atbildīgās personas
var sākt iesniegt paziņojumus par maisījumiem

Dalībvalsts pieņem paziņojumus valsts
iesniegšanas sistēmā vai ECHA iesniegšanas
sistēmā (atbildīgā persona var izvēlēties)

Atbildīgajai personai jāsniedz paziņojums kādā
no dalībvalsts oficiālajām valodām (izņemot
angļu valodu)

Dalībvalsts norīkotā struktūra iekasē maksas

Atbildīgā persona var sākt maisījuma laišanu
tirgū tikai pēc tam, kad dalībvalsts norīkotā
struktūra ir lejupielādējusi paziņojumu
(atbildīgajai personai informācija redzama ECHA
sistēmas iesniegšanas ziņojumā)

Dalībvalsts plāno pieņemt paziņojumus ECHA
iesniegšanas sistēmā no 2020. gada 1. janvāra

Dalībvalsts vēl nav pieslēgusies ECHA
iesniegšanas sistēmai, un atbildīgajām
personām jāgaida turpmāka informācija

Atbildīgajai personai jāsniedz paziņojums
vairākās dalībvalsts oficiālajās valodās (izņemot
angļu valodu)

Tiek apsvērta maksu ieviešanas iespēja

Valsts tiesību aktu prasības turpina attiekties uz
atbildīgajām personām, kamēr dalībvalsts nav
grozījusi valsts tiesību aktus

Dalībvalsts jau ir pieslēgusies ECHA
iesniegšanas sistēmai, taču atbildīgās personas
drīkst iesniegt paziņojumus no 2020. gada
1. janvāra (spēkā valsts tiesību akti)

Informācija nav pieejama

Austrija

Vācu

Beļģija

Franču vai nīderlandiešu, vai vācu, vai angļu

Bulgārija

Bulgāru

Horvātija

Horvātu vai angļu

Kipra

Grieķu vai angļu

Čehijas Republika

Čehu

Dānija

Dāņu

Igaunija

Igauņu vai angļu

Somija

Somu un zviedru

Vācija

Tādu maisījumu laišana tirgū, par
kuriem paziņots ECHA iesniegšanas
sistēmā

Dalībvalsts pieņem paziņojumus tikai ECHA
iesniegšanas sistēmā

Informācija nav pieejama

Francija

Paziņojumu maksas

Franču
Vācu vai angļu

Grieķija

Grieķu

Ungārija

Ungāru

Islande

Islandiešu

Īrija

Angļu

Itālija

Itāļu vai angļu

Latvija

Latviešu vai angļu

Lihtenšteina

Vācu

Lietuva

Lietuviešu vai angļu

Luksemburga

Franču vai vācu, vai angļu

Malta

Maltiešu vai angļu

Nīderlande

Nīderlandiešu

Norvēģija

Norvēģu vai dāņu vai zviedru vai angļu

Polija

Poļu

Portugāle

Portugāļu

Rumānija

Rumāņu

Slovākija

Slovāku

Slovēnija

Slovēņu

Spānija

Spāņu vai angļu

Zviedrija

Zviedru vai angļu

Apvienotā Karaliste

Angļu

Informācija nav pieejama

Informācija nav pieejama

