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Landene i Den Europæiske Union samt 
Norge, Island og Liechtenstein har 
oprettet nationale helpdeske, som besvarer 
spørgsmål vedrørende forpligtelserne 
i henhold til biocid-, CLP- og REACH-
forordningen. Helpdeskene hører i 
mange tilfælde ind under de kompetente 
nationale myndigheder, og den nationale 
helpdesk er det første kontaktpunkt for 
virksomhederne i de pågældende lande.

ECHA har oprettet et netværk af nationale 
helpdeske vedrørende biocid-, CLP- og REACH-
forordningen (HelpNet). Europa-Kommissionen 
og observatører fra interessenthelpdeskene og 
kandidatlandene er også medlem af HelpNet. Et af 
hovedformålene med netværket er at harmonisere 
den rådgivning, der ydes af medlemmerne af 
HelpNet. 
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HVILKEN TYPE RÅDGIVNING KAN JEG FÅ HOS DEN 
NATIONALE HELPDESK?

Den nationale helpdesk kan rådgive dig om 
bestemmelserne i biocid-, CLP- og REACH-
forordningen samt om dine eventuelle forpligtelser i 
henhold til disse forordninger. Den giver imidlertid ikke 
skræddersyet information om, hvordan du opfylder 
disse forpligtelser. Dette er fortsat dit eget ansvar. 

Yderligere information om de nationale helpdeske 
findes på: 

 » echa.europa.eu/da/support/helpdesks

HVORFOR BØR JEG KONTAKTE DEN NATIONALE 
HELPDESK?

Den nationale helpdesk bør i de fleste tilfælde 
være dit første kontaktpunkt, når du har brug for 
rådgivning om dine forpligtelser i henhold til biocid-, 
CLP- eller REACH-forordningen. Den nationale 
helpdesk kan betjene dig på de(t) lokale sprog og 
har et godt kendskab til de nationale forhold. Du kan 
også få oplysninger om visse aspekter af, hvordan 
reglerne håndhæves. 

HVOR FINDER JEG YDERLIGERE INFORMATION?

Du kan finde mange nyttige oplysninger og få svar 
på mange spørgsmål på den nationale helpdesks 
websted. De nationale helpdeske har endvidere 
godkendt de ofte stillede spørgsmål vedrørende 
biocid-, CLP- og REACH-forordningen på ECHA's 
websted:

 » echa.europa.eu/da/support/qas-support/qas

HVORNÅR BØR JEG KONTAKTE ECHA'S 
HELPDESK?

Hvis dit spørgsmål ikke er omfattet af den nationale 
helpdesks aktivitetsområde, f.eks. spørgsmål 
vedrørende dossierindsendelse eller videnskabelige 
IT-værktøjer, kan du kontakte ECHA's helpdesk på: 

 » echa.europa.eu/da/contact

Forordningen om biocidholdige produkter 
(biocidforordningen)
Forordningen om biocidholdige produkter vedrører 
markedsføring og anvendelse af biocidholdige 
produkter, som anvendes til beskyttelse af 
mennesker, dyr, materialer eller artikler mod 
skadegørere, såsom skadedyr eller bakterier, ved 
indvirkning af de aktive stoffer, der er indeholdt i 
det biocidholdige produkt.

Forordningen om klassificering, mærkning og 
emballering (CLP)
CLP-forordningen sikrer, at arbejdstagerne 
og forbrugerne i Den Europæiske Union bliver 
klart informeret om de farer, som er forbundet 
med kemikalier, ved hjælp af klassificering og 
mærkning af kemikalier.

Forordningen om registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH) 
REACH-forordningen blev vedtaget med henblik 
på at forbedre beskyttelsen af menneskers 
sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier 
kan udgøre, samtidig med at den forbedrer den 
europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne. 
Den fremmer også alternative metoder til 
farevurdering af stoffer med henblik på at 
reducere antallet af dyreforsøg.

Kontakt din nationale helpdesk via: 

 » echa.europa.eu/da/support/helpdesks/
national-helpdesks/list-of-national-helpdesks
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