Översikt över medlemsstaternas beslut om genomförandet av bilaga VIII till CLP-förordningen (”anmälningar till giftinformationscentraler”) – version 1.1 (04.07.2019)
Ansvarsfriskrivning: Informationen grundar sig på uppgifter från medlemsstaterna. Medlemsstaternas förklaringar är preliminära och kan komma att ändras. Echa strävar efter att uppdatera detta dokument så att det återspeglar senaste status. För ytterligare information, var vänlig kontakta den nationella CLP-hjälpcentralen

Medlemsstat

Inlämningsportal

Anmälningsspråk

Medlemsstaternas avsikter avseende
tidsplanen för att ta emot anmälningar
via Echa:s inlämningssystem

Medlemsstatens beredskap att ta emot
anmälningar via Echa:s
inlämningssystem

Tillståndshavaren kan välja mellan
medlemsstatens officiella språk eller engelska
som anmälningsspråk (inbegriper de
medlemsstater där engelska är officiellt språk).

Inga avgifter

Tillståndshavaren kan börja släppa ut en
blandning på marknaden omedelbart efter att ha
fått en bekräftelse från Echa:s inlämningssystem
på att ansökan har lämnats in (utan att invänta
godkännande från medlemsstaten).

Medlemsstaten avser att ta emot anmälningar
från det att den är ansluten till Echa:s
inlämningssystem (planerad starttid mellan den
24 april 2019 och den 31 december 2019).

Medlemsstaten är redan ansluten till Echa:s
inlämningssystem och tillståndshavare kan börja
anmäla sina blandningar.

Medlemsstaten tar emot anmälningar via
nationella inlämningssystem eller Echa:s
inlämningssystem (tillståndshavaren kan själv
välja)

Tillståndshavaren måste göra anmälan på ett av
medlemsstatens officiella språk (annat än
engelska).

Avgifter som tas ut av organ som
medlemsstaten utsett

Tillståndshavaren kan börja släppa ut en
blandning på marknaden först efter det att det
organ som medlemsstaten utsett har laddat ner
anmälan (uppgifter som tillståndshavaren ges
tillgång till i Echa:s inlämningsrapport).

Medlemsstaten avser att ta emot anmälningar
via Echa:s inlämningssystem från och med den
1 januari 2020

Medlemsstaten är inte ansluten till Echa:s
inlämningssystem än och tillståndshavarna
måste invänta ytterligare information.

Tillståndshavaren måste göra anmälan på flera
av medlemsstatens officiella språk (annat än
engelska).

Avgifter övervägs

Till dess att medlemsstaten ändrar den
nationella lagstiftningen ska kraven i den
fortsätta att gälla för tillståndshavarna.

Medlemsstaten är redan ansluten till Echa:s
inlämningssystem men tillståndshavarna måste
vänta till den 1 januari 2020 med anmälningar
(gällande nationell lagstiftning).

Uppgifter saknas

Österrike

Tyska

Belgien

Franska eller nederländska eller tyska eller engelska

Bulgarien

Bulgariska

Kroatien

Kroatiska eller engelska

Cypern

Grekiska eller engelska

Tjeckien

Tjeckiska

Danmark

Danska

Estland

Estniska eller engelska

Finland

Finska och svenska

Tyskland

Utsläppande på marknaden av
blandningar anmälda via Echa:s
inlämningssystem

Medlemsstaten tar emot anmälningar endast via
Echa:s inlämningssystem.

Uppgifter saknas

Frankrike

Avgifter för anmälningar

Franska
Tyska eller engelska

Grekland

Grekiska

Ungern

Ungerska

Island

Isländska

Irland

Engelska

Italien

Italienska eller engelska

Lettland

Lettiska eller engelska

Liechtenstein

Tyska

Litauen

Litauiska eller engelska

Luxemburg

Franska eller tyska eller engelska

Malta

Maltesiska eller engelska

Nederländerna

Nederländska

Norge

Norska eller danska eller svenska eller engelska

Polen

Polska

Portugal

Portugisiska

Rumänien

Rumänska

Slovakien

Slovakiska

Slovenien

Slovenska

Spanien

Spanska eller engelska

Sverige

Svenska eller engelska

Förenade kungariket

Engelska

Uppgifter saknas

Uppgifter saknas

