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Valstu palīdzības dienesti 
JŪSU RĪCĪBĀ | JŪSU VALODĀ 

 
 

Eiropas Savienības valstīs, kā arī Norvēģijā, 
Islandē un Lihtenšteinā ir izveidoti valstu REACH 
un CLP palīdzības dienesti, lai sniegtu informāciju 
par REACH un CLP paredzētajiem pienākumiem. 
Daudzos gadījumos šie palīdzības dienesti ir 
valstu kompetento iestāžu struktūrvienības. Šie 
valstu palīdzības dienesti ir pirmais konkrētajās 
valstīs strādājošo uzņēmumu kontaktpunkts. 

 
ECHA ir izveidojusi REACH un CLP valstu 
palīdzības dienestu tīklu (HelpNet). Tīklu veido 
valstu palīdzības dienesti, ieinteresēto personu 
palīdzības dienestu un kandidātvalstu novērotāji. 
Viens no tīkla mērķiem ir sekmēt REACH un CLP 
palīdzības dienestu konsultāciju saskaņošanu. 
Papildinformācija par palīdzības dienestiem 
pieejama tīmekļa vietnē: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
KĀDA VEIDA KONSULTĀCIJAS ES VARU 
SAŅEMT NO VALSTS PALĪDZĪBAS DIENESTA? 
 
Valsts REACH un CLP palīdzības dienesti sniegs 
plašu informāciju par REACH/CLP paredzētajiem 
noteikumiem. Tie arī konsultēs par pienākumiem, 
ko Jums, iespējams, nosaka šīs regulas. Taču tie 
nekoncentrēsies uz gatavas informācijas 
sniegšanu par šo pienākumu izpildes veidu 
(lemšana par to, kādā veidā tos izpildīt, joprojām 
ir Jūsu atbildība). 

 
 
 
KAD MAN SAZINĀTIES AR VALSTS REACH UN 
CLP PALĪDZĪBAS DIENESTU? 
 
Lielākajā daļā gadījumu valstu palīdzības 
dienestiem vajadzētu būt pirmajam 
kontaktpunktam, kur vēršas visi, kuriem ir 
vajadzīgas konsultācijas par saviem pienākumiem 
saistībā ar REACH/CLP. Atcerieties arī to, ka 
ātrākais atbildes saņemšanas veids varētu būt to 
tīmekļa vietnēs izvietotā informācija. Par 
REACH/CLP bieži uzdotie jautājumi ECHA tīmekļa 
vietnē ir saskaņoti ar valstu palīdzības 
dienestiem: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/
faqs 
 
KĀPĒC MAN BŪTU JĀSAZINĀS AR VALSTS 
PALĪDZĪBAS DIENESTU? 
 
Jo tas sniedz pakalpojumus vietējā valodā un tas 
labi pārzina vietējos apstākļus. Valsts palīdzības 
dienests var sniegt informāciju arī par konkrētiem 
izpildes nodrošināšanas aspektiem. 
 
KĀ ES VARU SAZINĀTIES AR ECHA 
PALĪDZĪBAS DIENESTU? 
 
Ja Jūsu jautājums neietilpst valsts palīdzības 
dienesta kompetencē, varat vērsties ECHA ar savu 
jautājumu par REACH un CLP pienākumiem, 
REACH-IT, IUCLID 5, CHESAR  un dokumentācijas 
iesniegšanu, aizpildot pieprasījuma veidlapu 
tīmekļa vietnē: 
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 

 
BEĻĢIJA 
• 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 
 

BULGĀRIJA 
• Министерство на околната среда и водите 

 
KIPRA 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  

 
ČEHIJAS REPUBLIKA 
• Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) 

 
DĀNIJA 
• Miljøstyrelsen 

 
IGAUNIJA 
• Terviseamet 

 
SOMIJA 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
FRANCIJA 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

VĀCIJA 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 

GRIEĶIJA 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
UNGĀRIJA 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

 
ISLANDE 
• Umherfisstofnun 

 
ĪRIJA 
• Health and Safety Authority 

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

 
LATVIJA 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC)  
 
LIHTENŠTEINA 
• Amt für Umweltschutz 
 
LIETUVA 
• Aplinkos apsaugos agentūra 
 
LUKSEMBURGA 
• 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) 
 
NĪDERLANDE 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)  

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

(VWS) – CLP-helpdesk 
 
NORVĒĢIJA 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 
POLIJA 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 
 
PORTUGĀLE 

 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 
 
RUMĀNIJA 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 
 
SLOVĀKIJA 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
SLOVĒNIJA 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 
SPĀNIJA 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 
ZVIEDRIJA 
• Kemikalieinspektionen 
 
APVIENOTĀ KARALISTE 
• Health and Safety Executive 

 
 


