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Nationella stöd- och informationspunkter
- till din tjänst | på ditt språk

ECHA-14-FS-03-SV

EU-länderna samt Norge, Island och 
Liechtenstein har inrättat nationella 
stöd- och informationspunkter 
för Reach, BPR och CLP för att ge 
information om de skyldigheter 
som följer av de här förordningarna. 
I många fall finns stöd- och 
informationspunkterna vid de 
nationella behöriga myndigheterna och 
är vanligen den första kontaktpunkten 
för företagen i dessa länder.

Det är Echa som ansvarar för nätverket av 
nationella stöd- och informationspunkter för 
Reach, BPR och CLP (HelpNet). I nätverket ingår 
också EU-kommissionen och observatörer från 
kandidatländerna samt från olika intressenters stöd- 
och informationspunkter. Ett av de huvudsakliga 
syftena med HelpNet är att göra rådgivningen om 
Reach, BPR och CLP mer enhetlig. 
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VILKEN TYP AV RÅD GER DE NATIONELLA STÖD- 
OCH INFORMATIONSPUNKTERNA?

De nationella stöd- och informationspunkterna 
ger råd om bestämmelserna i de tre nämnda 
förordningarna och hur de bör tolkas. 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. 

Här hittar du mer information om de nationella stöd- 
och informationspunkterna: 

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

VARFÖR SKA DU KONTAKTA DIN NATIONELLA 
STÖD- OCH INFORMATIONSPUNKT?

I de flesta fall är det till den nationella stöd- och 
informationspunkten du först ska vända dig när du 
behöver råd om skyldigheter enligt Reach, BPR eller 
CLP. 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. 

MER INFORMATION

På de nationella stöd- och informationspunkternas 
webbplatser hittar du mycket nyttig information och 
svar på vanliga frågor. Avsnittet med vanliga frågor 
på Echas webbplats har godkänts av de nationella 
stöd- och informationspunkterna.:

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

HUR KONTAKTAR MAN ECHAS STÖD- OCH 
INFORMATIONSPUNKT?

Om din fråga ligger utanför den nationella stöd- och 
informationspunktens område – det kan till exempel 
gälla inlämning av registreringsunderlag eller 
vetenskapliga IT-verktyg – kan du kontakta Echas 
stöd- och informationspunkt genom att använda 
formuläret på: 

 » echa.europa.eu/sv/contact

BPR: Förordningen om biocidprodukter

Förordningen om biocidprodukter reglerar 
utsläppandet på marknaden och användningen 
av biocidprodukter. Dessa används för att 
skydda människor, djur, material och varor 
mot skadliga organismer såsom skadedjur och 
bakterier. Skyddet åstadkoms genom effekten av 
biocidproduktens verksamma ämne.

CLP: Klassificering, märkning och förpackning

Med CLP-förordningen säkerställs att farorna och 
de hälsofarliga egenskaperna hos kemikalier på 
ett tydligt sätt kommuniceras till arbetstagare och 
konsumenter i Europeiska unionens länder. Detta 
genom ett särskilt system för klassificering och 
märkning av kemikalierna.

Reach: Registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier 

Reach-förordningen togs fram för att stärka 
skyddet mot miljö- och hälsofarliga kemikalier 
och öka kemikalieindustrins konkurrenskraft i 
EU-länderna. Förordningen har också som mål att 
främja alternativa testmetoder utan djurförsök för 
att fastställa hur farliga kemikalierna är.

Klicka på länken för att komma i kontakt med din 
nationella stöd- och informationspunkt: 

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