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Państwa Unii Europejskiej oraz 
Norwegia, Islandia i Liechtenstein 
prowadzą centra informacyjne, które 
udzielają wsparcia w przypadku 
pytań związanych z obowiązkami 
wynikającymi z rozporządzeń BPR, 
CLP i REACH. W wielu przypadkach 
centra działają przy właściwych 
organach krajowych. Te krajowe centra 
informacyjne są pierwszym punktem 
kontaktowym dla przedsiębiorstw 
mających siedzibę w tych państwach.

Przy ECHA działa również sieć krajowych centrów 
informacyjnych ds. BPR, CLP i REACH (HelpNet). 
Członkami sieci HelpNet są również Komisja 
Europejska i obserwatorzy z centrów informacji 
zainteresowanych stron i z państw kandydujących. 
Jednym z głównych zadań sieci jest promowanie 
harmonizacji porad udzielanych przez jej członków. 
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JAKIEGO RODZAJU PORADY MOGĘ UZYSKAĆ Z 
KRAJOWEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO?

Krajowe centra informacyjne ECHA udzielają porad 
na temat postanowień wynikających z rozporządzeń 
BPR, CLP i REACH. Centra udzielają również 
informacji na temat obowiązków wynikających 
z tych rozporządzeń. Nie będą się one jednak 
koncentrowały na udzielaniu indywidualnych porad 
w zakresie wywiązywania się z tych obowiązków. 
Pozostaje to w gestii zainteresowanego. 

Dalsze informacje na temat krajowych centrów 
informacyjnych można znaleźć pod adresem:

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

DLACZEGO WARTO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
KRAJOWYM CENTRUM INFORMACJYJNYM?

W większości przypadków krajowe centrum 
informacyjne powinno być twoim pierwszym punktem 
kontaktowym w przypadku poszukiwania informacji w 
zakresie obowiązków wynikających z rozporządzeń BPR, 
CLP lub REACH. Krajowe centra informacyjne oferują 
swoje usługi w lokalnym języku (lub językach) i wykazują 
dobre zrozumienie warunków panujących w danym kraju. 
Można też otrzymywać informacje dotyczące niektórych 
aspektów egzekwowania przepisów. 

JAK ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

Wiele przydatnych informacji, jak również 
odpowiedzi na wiele pytań, znajduje się na stronach 
internetowych krajowych centrów informacyjnych. 
Często zadawane pytania i odpowiedzi na nie 
znajdujące się w witrynie ECHA zostały również 
ustalone przez krajowe centra informacyjne:

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

KIEDY NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z CENTRUM 
INFORMACYJNYM ECHA?

Jeżeli twoje pytanie wykracza poza zakres twojego 
krajowego centrum informacyjnego BPR, CLP lub 
REACH, jak np., sprawy związane ze składaniem 
dokumentacji lub naukowymi narzędziami 
informacyjnymi, sugerujemy skontaktowanie się 
centrum informacyjnym ECHA pod adresem: 

 » echa.europa.eu/pl/contact

BPR: Rozporządzenie w sprawie produktów 
biobójczych

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych 
dotyczy wprowadzania na rynek i stosowania 
produktów biobójczych stosowanych do ochrony 
ludzi, zwierząt, materiałów lub wyrobów przeciw 
szkodliwym organizmom jak szkodniki lub bakterie, 
przez działanie substancji czynnych zawartych w 
produkcie biobójczym.

CLP: Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

Celem rozporządzenia CLP jest, aby pracownicy 
i konsumenci w Unii Europejskiej mieli dostęp do 
czytelnych informacji o zagrożeniach ze strony 
chemikaliów dzięki klasyfikacji i oznakowaniu 
chemikaliów.

REACH: Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i 
stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów 

REACH przyjęto w celu poprawy ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami 
ze strony chemikaliów przy jednoczesnym 
zwiększeniu konkurencyjności przemysłu 
chemicznego UE.  REACH promuje również 
alternatywne metody oceny zagrożeń ze strony 
substancji w celu zmniejszenia liczby testów na 
zwierzętach.

Skontaktuj się z twoim krajowym centrum 
informacyjnym:

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