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Národné asistenčné pracoviská 
K VAŠIM SLUŽBÁM | VO VAŠOM JAZYKU

 
Krajiny Európskej únie a Nórsko, Island 
a Lichtenštajnsko zriadili národné asistenčné 
pracoviská (tzv. helpdesky) pre nariadenia REACH 
a CLP na účely poskytovania informácií 
o povinnostiach vyplývajúcich z nariadení REACH 
a CLP. V mnohých prípadoch sa nachádzajú 
v sídle príslušných vnútroštátnych orgánov. Tieto 
národné asistenčné pracoviská slúžia 
spoločnostiam so sídlom v týchto krajinách ako 
prvé kontaktné miesto. 

 
Agentúra ECHA zriadila sieť národných 
asistenčných pracovísk pre nariadenia REACH 
a CLP (HelpNet). Sieť pozostáva z národných 
asistenčných pracovísk, pozorovateľov 
z asistenčných pracovísk zúčastnených strán 
a z kandidátskych krajín. Jedným z cieľov tejto 
siete je podporovať harmonizáciu poradenstva 
poskytovaného asistenčnými pracoviskami pre 
nariadenia REACH a CLP. Ďalšie informácie 
o národných asistenčných pracoviskách sa 
nachádzajú na adrese: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
AKÝ DRUH PORADENSTVA POSKYTUJÚ 
NÁRODNÉ ASISTENČNÉ PRACOVISKÁ? 
 
Národné asistenčné pracoviská pre nariadenia 
REACH a CLP poskytujú celú škálu informácií 
o ustanoveniach nariadenia REACH/CLP. Takisto 
vám poradia v súvislosti s povinnosťami, ktoré 
môžu z týchto nariadení pre vás vyplývať. Ich 
cieľom však nie je poskytovať špecifické 
informácie o tom, ako sa majú tieto povinnosti 
plniť. Za toto nesiete zodpovednosť vy. 

 
KEDY BY SOM SA MAL OBRÁTIŤ NA NÁRODNÉ 
ASISTENČNÉ PRACOVISKO PRE NARIADENIA 
REACH A CLP? 
 
Národné asistenčné pracoviská by vo väčšine 
prípadov mali byť vaším prvým kontaktným 
miestom, keď potrebujete poradiť v súvislosti 
s vašimi povinnosťami vyplývajúcimi z nariadenia 
REACH/CLP. Upozorňujeme aj na to, že 
najrýchlejším spôsobom získania odpovede by 
mohli byť informácie, ktoré sa nachádzajú na ich 
webovej stránke. Často kladené otázky týkajúce 
sa nariadenia REACH/CLP, ktoré odsúhlasili 
národné asistenčné pracoviská, sú uvedené na 
webovej stránke agentúry ECHA a boli 
odsúhlasené. 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/
faqs 
 
PREČO BY SOM SA MAL OBRÁTIŤ NA SVOJE 
NÁRODNÉ ASISTENČNÉ PRACOVISKO? 
 
Pretože vám poskytne služby v miestnom(-ych) 
jazyku(-och) a dobre pozná podmienky v krajine. 
Národné asistenčné pracovisko môže poskytovať 
informácie aj o niektorých aspektoch 
presadzovania právnych predpisov. 
 
AKO MÔŽEM KONTAKTOVAŤ ASISTENČNÉ 
PRACOVISKO AGENTÚRY ECHA? 
 
Ak vaša otázka nespadá do rozsahu pôsobnosti 
vášho národného asistenčného pracoviska, 
agentúre ECHA môžete položiť otázky týkajúce sa 
povinností vyplývajúcich z nariadení REACH 
a CLP, REACH-IT, IUCLID 5, Chesar 
a predkladania dokumentácie prostredníctvom 
formulára žiadosti na: 
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


 
BELGICKO 
• FOD Economie – asistenčné pracovisko pre nariadenie 

REACH 
• FOD Gezondheid, voedselketenveiligheid en milieu – 

asistenčné pracovisko pre nariadenie CLP 
• SPF Economie – asistenčné pracovisko pre nariadenie 

REACH 
• SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et 

environnement – asistenčné pracovisko pre nariadenie 
CLP 

• FÖD Wirtschaft – asistenčné pracovisko pre nariadenie 
REACH 

• FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der 
Nahrungsmittelkette und Umwelt – asistenčné 
pracovisko pre nariadenie CLP 
 

BULHARSKO 
• Министерство на околната среда и водите 

 
CYPRUS 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 
ČESKÁ REPUBLIKA 
• Česká informačná agentúra životného prostredia 

(CENIA) 
 

DÁNSKO 
• Miljøstyrelsen 

 
ESTÓNSKO 
• Terviseamet 
 
FÍNSKO 
• Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) 

 
FRANCÚZSKO 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

GRÉCKO 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
HOLANDSKO 
•  Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)– 

asistenčné pracovisko pre nariadenie REACH 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) – asistenčné pracovisko pre nariadenie CLP 

 
ISLAND 
• Umherfisstofnun 

 
ÍRSKO 
• Health and Safety Authority 

 
LOTYŠSKO 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC)  

LICHTENŠTAJNSKO 
• Amt für Umweltschutz 
 
LITVA 
• Aplinkos apsaugos agentūra 
 
LUXEMBURSKO 
• 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) 
 
MAĎARSKO 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 
 
NEMECKO 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 
NÓRSKO 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 
POĽSKO 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 

 
PORTUGALSKO 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 

 
RAKÚSKO 
• österreichischer - asistenčné pracovisko pre nariadenie 

REACH 
 

RUMUNSKO 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 
 

SLOVENSKO 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 

SLOVINSKO 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 
• Health and Safety Executive 
 

ŠPANIELSKO 
• Ministerstvo poľnohospodárstva, potravín a životného 

prostredia 
 

ŠVÉDSKO 
• Kemikalieinspektionen 
 

TALIANSKO 
• Ministero dello sviluppo economico - asistenčné 

pracovisko pre nariadenie REACH 
• Centro nazionale sostanze chimiche - asistenčné 

pracovisko pre nariadenie CLP 


