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- az ön szolgálatában | az ön nyelvén

ECHA-14-FS-03-HU

Az Európai Unió tagállamai, valamint 
Norvégia, Izland és Liechtenstein 
információs szolgálatokat tart fenn azzal 
a céllal, hogy megválaszolják a BPR-, 
CLP- és REACH-rendeletek szerinti 
kötelezettségekkel kapcsolatos kérdéseket. 
A sok esetben a nemzeti illetékes 
hatóságok keretein belül működő nemzeti 
információs szolgálatok jelentik az 
elsődleges kapcsolattartási pontot a fenti 
országokban lévő vállalatok számára.  

Az ECHA koordinálja a nemzeti BPR, CLP and REACH 
információs szolgálatok hálózatát (HelpNet), 
amelynek tagjai még az Európai Bizottság, valamint 
az érdekelt információs szolgálatok és tagjelölt 
országok megfigyelői. A hálózat egyik fő célja a 
tagjai által nyújtott tanácsadás harmonizálásának 
elősegítése. 
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MILYEN TÍPUSÚ INFORMÁCIÓT NYÚJTANAK A 
NEMZETI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATOK?

A nemzeti információs szolgálatok a BPR-, 
CLP- és REACH-rendeletek rendelkezéseivel 
kapcsolatban nyújtanak tájékoztatást. Arra is 
felhívják figyelmét, hogy milyen kötelezettségek 
terhelhetik a rendeletek értelmében. Nem nyújtanak 
azonban személyre szabott tájékoztatást arra 
vonatkozóan, hogyan kellene teljesítenie ezeket a 
kötelezettségeket; ez továbbra is az Ön felelőssége. 

További információk a nemzeti információs 
szolgálatokról a következő webcímen találhatók:

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

MIÉRT KERESSEM FEL A NEMZETI INFORMÁCIÓS 
SZOLGÁLATOT?

A legtöbb esetben a nemzeti információs szolgálatnak 
kell az elsődleges kapcsolattartási pontnak lenni, 
ha a BPR-, CLP- vagy REACH-rendelet szerinti 
kötelezettségekkel kapcsolatban kér tanácsot. A 
nemzeti információs szolgálat az Ön nyelvén nyújt 
szolgáltatást, jól ismeri a helyi körülményeket, és a 
végrehajtás bizonyos aspektusaival kapcsolatban is 
információt nyújthat.

HOGYAN TALÁLHATOK MÉG TÖBB INFORMÁCIÓT?

Sok hasznos információ, illetve számos kérdésre 
válasz található a nemzeti információs szolgálatok 
weboldalain. A nemzeti információs szolgálatok az 
ECHA weboldalán található, BPR, CLP és REACH 
GYIK-et (gyakran ismételt kérdések) is jóváhagyták:

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

MIKOR VEGYEM FEL A KAPCSOLATOT AZ ECHA 
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATÁVAL?

Ha a kérdés nem tartozik a nemzeti BPR, CLP vagy 
REACH információs szolgálat hatáskörébe, például 
a dokumentáció-benyújtással vagy a tudományos 
IT-eszközökkel kapcsolatos kérdések, az alábbi 
webcímen felveheti a kapcsolatot az ECHA 
információs szolgálatával: 

 » echa.europa.eu/hu/contact

BPR: biocid termékekről szóló rendelet

A biocid termékekről szóló rendelet az embereket, 
állatokat, anyagokat, illetve árucikkeket káros 
szervezetek, például kártevők vagy baktériumok 
ellen, hatóanyagaik révén védő biocid termékek 
forgalomba hozatalára és felhasználására 
vonatkozik. 

CLP: osztályozás, címkézés és csomagolás

A CLP-rendelet a vegyi anyagok osztályozásának 
és címkézésének előírásával biztosítja, hogy 
az európai uniós munkavállalók és fogyasztók 
tisztában lehessenek a vegyi anyagok veszélyeivel.

REACH: vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, 
engedélyezése és korlátozása 

A REACH-rendelet célja, hogy javuljon az emberi 
egészségnek és a környezetnek a vegyi anyagok 
jelentette kockázatok elleni védelme, ugyanakkor 
erősödjön az EU vegyi iparának versenyképessége. 
Az anyagok kockázatértékelésének alternatív 
módszereit is ösztönzi az állatkísérletek számának 
csökkentése érdekében.  

Kapcsolatfelvétel a nemzeti információs 
szolgálattal: 

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