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Nemzeti információs 
szolgálatok 
AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE | AZ ÖN NYELVÉN

 
Az EU tagállamai, valamint Norvégia, Izland és 
Liechtenstein nemzeti REACH és CLP információs 
szolgálatokat hoztak létre azzal a céllal, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak a REACH és a CLP 
rendelet szerinti kötelezettségekkel kapcsolatban. 
A sok esetben a nemzeti kompetens hatóság 
keretein belül működő nemzeti információs 
szolgálatok jelentik az első kapcsolattartási pontot 
a fenti országokban lévő vállalatok számára. 

 
Az ECHA létrehozta a nemzeti REACH és CLP 
információs szolgálatok hálózatát (HelpNet). A 
hálózat tagjai a nemzeti információs szolgálatok 
mellett az érdekelt felek és a tagjelölt országok 
megfigyelői. A hálózat egyik célja a REACH és CLP 
információs szolgálatok által nyújtott tanácsadás 
harmonizációjának elősegítése. Az információs 
szolgálatokról további információ található az 
alábbi címen: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
MILYEN TÍPUSÚ INFORMÁCIÓT NYÚJT A 
NEMZETI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT? 
 
A nemzeti REACH és CLP információs szolgálatok 
széles körű tájékoztatást nyújtanak a REACH és a 
CLP rendelet rendelkezéseivel kapcsolatban. Arra 
is felhívják figyelmét, milyen kötelezettségek 
terhelhetik e két rendelet értelmében. Személyre 
szabott tájékoztatást viszont nem fognak nyújtani 
arra vonatkozóan, hogyan kellene teljesítenie 
ezeket a kötelezettségeket; ez továbbra is az Ön 
felelőssége. 

 
 
MIKOR KERESSEM FEL A NEMZETI REACH ÉS 
CLP INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATOT? 
 
A legtöbb esetben a nemzeti információs 
szolgálatnak kell az első kapcsolattartási pontnak 
lennie, ha a REACH és a CLP rendelet szerinti 
kötelezettségekkel kapcsolatban kér tanácsot. Ne 
feledje, hogy a leggyorsabban a szolgálat 
weboldalán található információkból tájékozódhat. 
Az ECHA honlapján található GYIK-adatbázist a 
nemzeti információs szolgálatok jóváhagyták: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/
faqs 
 
MIÉRT KERESSEM FEL A NEMZETI 
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATOT? 
 
Mert az Ön nyelvén nyújt tájékoztatást, és jól 
ismeri a helyi körülményeket. A nemzeti 
információs szolgálat a végrehajtás bizonyos 
kérdéseivel kapcsolatban is információt nyújthat. 
 
HOGYAN VEHETEM FEL A KAPCSOLATOT AZ 
ECHA INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATÁVAL? 
 
Ha a kérdés nem tartozik az információs szolgálat 
hatáskörébe, a REACH és a CLP rendelet szerinti 
kötelezettségekkel, REACH-IT-vel, IUCLID 5-tel, 
Chesar-ral és a dokumentáció-benyújtással 
kapcsolatos kérdését felteheti az ECHA-nak az 
alábbi címen található információigénylő lapon: 
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
http://echa.europa.eu/contact


 
AUSZTRIA 
• Österreichischer REACH-Helpdesk 

BELGIUM 
• 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 

BULGÁRIA 
• Министерство на околната среда и водите 

CIPRUS 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  

CSEH KÖZTÁRSASÁG 
• Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) 

DÁNIA 
• Miljøstyrelsen 

ÉSZTORSZÁG 
• Terviseamet 

FINNORSZÁG 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

FRANCIAORSZÁG 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 

NÉMETORSZÁG 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 

GÖRÖGORSZÁG 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

MAGYARORSZÁG 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet, www.okbi.hu 

IZLAND 
• Umherfisstofnun 

ÍRORSZÁG 
• Health and Safety Authority 

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

 
LETTORSZÁG 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC) 

LIECHTENSTEIN 
• Amt für Umweltschutz 

LITVÁNIA 
• Aplinkos apsaugos agentūra 

LUXEMBURG 
• Centre de recherche publique Henri Tudor/Centre de 

ressources des technologies de l’environnement 

MÁLTA 
• L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-

Konsumatur (MCCA) 

HOLLANDIA 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 

 – REACH-helpdesk 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) – CLP-helpdesk 
NORVÉGIA 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 

LENGYELORSZÁG 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 

PORTUGÁLIA 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 

ROMÁNIA 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 

SZLOVÁKIA 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 

SZLOVÉNIA 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 

SPANYOLORSZÁG 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 

SVÉDORSZÁG 
• Kemikalieinspektionen 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
• Health and Safety Executive 


