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Riiklikud kasutajatoed 
TEIE TEENISTUSES | TEIE KEELES 

 
Euroopa Liidu riigid ning Norra, Island ja 
Liechtenstein on loonud riiklikud kasutajatoed, et 
anda REACH- ja CLP-määrusest tulenevate 
kohustuste kohta teavet. Enamasti kuuluvad 
kasutajatoed riiklike pädevate asutuste alluvusse 
ning on neis riikides asuvate ettevõtete esmased 
kontaktpunktid. 

 
ECHA rajas riiklike REACH- ja CLP-kasutajatugede 
võrgustiku (HelpNet). Võrgustik koosneb riiklikest 
kasutajatugedest, sidusrühmade kasutajatugede 
ja kandidaatriikide vaatlejatest. Võrgustiku üks 
eesmärk on edendada REACH- ja CLP-
kasutajatugede antavate nõuannete ühtlustamist. 
Lisateave riiklike kasutajatugede kohta: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
MIS TEAVET RIIKLIK KASUTAJATUGI 
ANNAB? 
 
Riiklikud REACH- ja CLP-kasutajatoed pakuvad 
laiaulatuslikku teavet REACH- või CLP-määruse 
sätete kohta. Teid nõustatakse ka nendest 
määrustest tulenevate võimalike kohustuste 
asjus. Kuid kasutajatoed ei anna teavet 
konkreetsete kohustuste täitmise kohta, see jääb 
teie vastutusalasse. 

 
MILLAL PEAKS PÖÖRDUMA RIIKLIKU 
REACH- JA CLP-KASUTAJATOE POOLE? 
 
Enamikul juhtudel on riiklikud kasutajatoed 
esmaseks kontaktpunktiks kõigi REACH- või CLP-
määrusega seotud kohustuste asjus. Kõige 
kiiremini võite saada oma küsimusele vastuse 
nende veebilehelt. Liikmesriikide 
kasutajatugedega on kooskõlastatud ka ECHA 
veebilehel avaldatud teave REACH- või CLP-
määrusega seotud korduvate küsimuste rubriigis: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/
faqs 
 
MIKS PEAKS RIIKLIKU KASUTAJATOE POOLE 
PÖÖRDUMA? 
 
Riiklik kasutajatugi nõustab teid kohalikus keeles 
/ kohalikes keeltes ning on kursis riigis kehtivate 
tingimustega. Riikliku kasutajatoe kaudu võidakse 
pakkuda ka teavet teatud järelevalveaspektide 
kohta. 
 
KUIDAS ECHA-KASUTAJATOE POOLE 
PÖÖRDUDA? 
 
Kui teie küsimus ei kuulu riikliku kasutajatoe 
vastutusalasse, võite saata ECHA-le REACH- ja 
CLP-määrusest tulenevate kohustuste, REACH-IT, 
IUCLID 5, CHESARi ja toimiku esitamise kohta 
küsimuse järgmise päringuvormi abil: 
http://echa.europa.eu/contact 

http://echa.europa.eu/web/guest/support
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
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AUSTRIA 
•  Österreichischer REACH-Helpdesk 

 
BELGIA 
• FOD Economie – REACH-helpdesk 
• FOD Gezondheid, voedselketenveiligheid en milieu – 
• CLP-helpdesk 
• SPF Economie – Helpdesk REACH 
• SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et 

environnement – Helpdesk CLP 
• FöD Wirtschaft – Helpdesk REACH 
• FöD Volksgesundheit, Sicherheit der 

Nahrungsmittelkette und Umwelt – Helpdesk CLP 
 

BULGAARIA 
• Министерство на околната среда и водите 

 
KÜPROS 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  

 
TŠEHHI VABARIIK 
• Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) 

 
TAANI 
• Miljøstyrelsen 

 
EESTI 
• Terviseamet 

 
SOOME 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
PRANTSUSMAA 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

SAKSAMAA 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 

KREEKA 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
UNGARI 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

 
ISLAND 
• Umherfisstofnun 

 
IIRIMAA 
• Health and Safety Authority 

 
ITAALIA 
• Ministero dello sviluppo economico - Helpdesk REACH 
• Centro nazionale sostanze chimiche - Helpdesk CLP 

 
LÄTI 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC)  
 
LIECHTENSTEIN 
• Amt für Umweltschutz 
 
LEEDU 
• Aplinkos apsaugos agentūra 
 
LUKSEMBURG 
• Centre de recherche publique Henri Tudor/Centre de 

ressources des technologies de l’environnement 
 
MALTA 
• L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-

Konsumatur (MCCA) 
 
MADALMAAD 

• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 
•  – REACH-helpdesk 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) – CLP-helpdesk 
 
NORRA 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 
POOLA 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 
 
PORTUGAL 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 
 
RUMEENIA 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 
 
SLOVAKKIA 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
SLOVEENIA 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 
HISPAANIA 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 
ROOTSI 
• Kemikalieinspektionen 
 
ÜHENDKUNINGRIIK 
• Health and Safety Executive 


