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Nacionalinės pagalbos tarnybos 
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Europos Sąjungos valstybės narės, Norvegija, 
Islandija ir Lichtenšteinas įsteigė nacionalines 
pagalbos tarnybas informacijai apie REACH ir CLP 
prievoles teikti. Nereta jų veikia nacionalinėje 
kompetentingoje institucijoje. Minėtose valstybėse 
įsteigtos įmonės visų pirma turėtų kreiptis į 
nacionalines pagalbos tarnybas. 

 
ECHA įsteigė nacionalinių REACH ir CLP pagalbos 
tarnybų tinklą („HelpNet“), kurį sudaro 
nacionalinės pagalbos tarnybos ir suinteresuotųjų 
pagalbos tarnybų ir šalių kandidačių stebėtojai. 
Vienas iš tinklo tikslų – skatinti REACH ir CLP 
pagalbos tarnybų teikiamų konsultacijų 
suderinimą. Išsamesnės informacijos apie 
nacionalines pagalbos tarnybas pateikiama 
adresu: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
KOKIŲ PATARIMŲ GALIU GAUTI IŠ 
NACIONALINĖS PAGALBOS TARNYBOS? 
 
Nacionalinės REACH ir CLP pagalbos tarnybos 
teikia įvairią informaciją apie REACH ir CLP 
nuostatas. Jos taip pat pataria, kokias prievoles 
jums gali reikėti vykdyti pagal šiuos reglamentus. 
Tačiau šios tarnybos neteikia individualiai 
pritaikytos informacijos, kaip turite šias prievoles 
vykdyti, tuo privalote pasirūpinti patys. 

 
 
KADA TURĖČIAU KREIPTIS Į NACIONALINĘ 
REACH IR CLP PAGALBOS TARNYBĄ?  
 
Daugeliu atvejų patarimo dėl savo prievolių pagal 
REACH ar CLP reglamentą visų pirma turėtumėte 
kreiptis į nacionalines pagalbos tarnybas. 
Atminkite, kad greičiausias būdas gauti 
atsakymą – perskaityti jų interneto svetainėse 
pateiktą informaciją. Vertingos informacijos rasite 
ECHA interneto svetainėje skelbiamoje REACH ir 
CLP reglamentų klausimų ir atsakymų rubrikoje, 
kurioje pateikiama nacionalinių pagalbos tarnybų 
suderinta informacija: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/
faqs 
 
KODĖL TURĖČIAU KREIPTIS Į NACIONALINĘ 
PAGALBOS TARNYBĄ? 
Nes ji teikia paslaugas jūsų šalies kalba 
(kalbomis) ir gerai išmano padėtį šalyje. 
Nacionalinės pagalbos tarnybos gali suteikti 
informacijos ir apie tam tikrus vykdymo 
užtikrinimo aspektus. 
 
KAIP GALĖČIAU KREIPTIS Į ECHA PAGALBOS 
TARNYBĄ? 
 
Jei jūsų klausimas nesusijęs su nacionalinės 
pagalbos tarnybos kompetencija, apie prievoles 
pagal REACH ir CLP reglamentus, REACH-IT, 
IUCLID 5, „Chesar“ ir dokumentacijos teikimą 
galite teirautis ECHA; tam skirtą užklausos formą 
rasite adresu: 
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


AUSTRIJA 
•  Österreichischer REACH-Helpdesk 

 
BELGIJA 
• 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 
 

BULGARIJA 
• Министерство на околната среда и водите 

 
KIPRAS 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  

 
ČEKIJOS RESPUBLIKA 
• Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) 

 
DANIJA 
• Miljøstyrelsen 

 
ESTIJA 
• Terviseamet 

 
SUOMIJA 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
PRANCŪZIJA 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

VOKIETIJA 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 

GRAIKIJA 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
VENGRIJA 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

 
ISLANDIJA 
• Umherfisstofnun 

 
AIRIJA 
• Health and Safety Authority 

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

 
LATVIJA 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC)  
 
LICHTENŠTEINAS 
• Amt für Umweltschutz 
 
LIETUVA 
• Aplinkos apsaugos agentūra 
 
LIUKSEMBURGAS 
• 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) 
 
NYDERLANDAI 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 

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

(VWS) – CLP-helpdesk 
 
NORVEGIJA 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 
LENKIJA 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 
 
PORTUGALIJA 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 
 
RUMUNIJA 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 
 
SLOVAKIJA 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
SLOVĖNIJA 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 
ISPANIJA 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 
ŠVEDIJA 
• Kemikalieinspektionen 
 
JK 
• Health and Safety Executive 
 


