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Nationella stöd- och 
informationspunkter 
TILL DIN TJÄNST | PÅ DITT SPRÅK 

 
EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein 
har inrättat nationella stöd- och 
informationspunkter för Reach och CLP för att ge 
information om skyldigheterna enligt de båda 
förordningarna. I många fall finns stöd- och 
informationspunkterna vid de nationella behöriga 
myndigheterna. De nationella stöd- och 
informationspunkter är den första kontaktpunkten 
för företag i dessa länder. 

 
Echa har inrättat ett nätverk för nationella stöd- 
och informationspunkter för Reach och CLP 
(HelpNet). Nätverket består av de nationella stöd- 
och informationspunkterna samt av observatörer 
från intressenters och kandidatländers stöd- och 
informationspunkter. Ett av syftena  med 
nätverket är att göra rådgivningen från stöd- och 
informationspunkterna om Reach och CLP mer 
enhetlig. Mer information om de nationella stöd- 
och informationspunkterna finns på: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
VILKEN TYP AV RÅD GER DE NATIONELLA 
STÖD- OCH INFORMATIONSPUNKTERNA? 
 
De nationella stöd- och informationspunkterna för 
Reach och CLP ger dig ett brett spektrum av 
information om bestämmelserna i de båda 
förordningarna. De ger också råd om de 
skyldigheter du kan ha i enlighet med 
förordningarna. Däremot är de inte inriktade på 
att ge specialanpassad information om hur just du 
ska uppfylla skyldigheterna – det ansvarar du 
själv för. 

 
NÄR SKA MAN KONTAKTA DE NATIONELLA 
STÖD- OCH INFORMATIONSPUNKTERNA? 
 
I de flesta fall är det till de nationella stöd- och 
informationspunkterna du först ska vända dig när 
du behöver råd om skyldigheter enligt Reach eller 
CLP. Kom ihåg att det snabbaste sättet att få svar 
på frågor kan vara informationen på deras 
webbplatser. Avsnittet med vanliga frågor på 
Echas webbplats har godkänts av de nationella 
stöd- och informationspunkterna: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/
faqs 
 
VARFÖR SKA DU KONTAKTA DIN 
NATIONELLA STÖD- OCH 
INFORMATIONSPUNKT? 
 
Eftersom den erbjuder dig en tjänst på ditt eget 
språk och har god förståelse för förhållandena i 
ditt land. Den nationella stöd- och 
informationspunkten kan dessutom ge information 
om vissa aspekter av verkställighet. 
 
HUR KONTAKTAR MAN ECHAS STÖD- OCH 
INFORMATIONSPUNKT 
 
Om din fråga ligger utanför den nationella stöd- 
och informationspunktens område kan du fråga 
Echa om skyldigheter enligt Reach och CLP, 
Reach-IT, IUCLID 5, Chesar och inlämning av 
registreringsunderlag genom att använda 
formuläret på: 
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


 
ÖSTERRIKE 
• Österreichischer REACH-Helpdesk 

 
BELGIEN 
• 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 
 

BULGARIEN 
• Министерство на околната среда и водите 

 
CYPERN 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  

 
TJECKIEN 
• Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) 

 
DANMARK 
• Miljøstyrelsen 

 
ESTLAND 
• Terviseamet 

 
FINLAND 
• Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) 

 
FRANKRIKE 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

TYSKLAND 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 

GREKLAND 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
UNGERN 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

 
ISLAND 
• Umherfisstofnun 

 
IRLAND 
• Health and Safety Authority 

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

 
 
 

LETTLAND 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC)  
 
LIECHTENSTEIN 
• Amt für Umweltschutz 
 
LITAUEN 
• Aplinkos apsaugos agentūra 
 
LUXEMBURG 
• 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) 
 
NEDERLÄNDERNA 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 

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

(VWS) – CLP-helpdesk 
 
NORGE 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 
POLEN 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 
 
PORTUGAL 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 
 
RUMÄNIEN 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 
 
SLOVAKIEN 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
SLOVENIEN 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije) 
 
SPANIEN 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 
SVERIGE 
• Kemikalieinspektionen 
 
STORBRITANNIEN 
• Health and Safety Executive 


