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Jednotlivé členské štáty Európskej únie spolu 
s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom 
prevádzkujú asistenčné pracoviská na pomoc 
pri otázkach spojených s povinnosťami 
vyplývajúcimi z nariadení BPR, CLP a 
REACH. V mnohých prípadoch sú začlenené 
do príslušných vnútroštátnych orgánov. 
Národné asistenčné pracovisko je hlavný 
kontaktný bod pre podniky a spoločnosti so 
sídlom v danej krajine.

Agentúra ECHA zabezpečuje fungovanie siete 
asistenčných pracovísk pre BPR, CLP a REACH 
(HelpNet). Medzi členov siete HelpNet patrí aj 
Európska komisia a pozorovatelia z asistenčných 
pracovísk zúčastnených strán a kandidátskych 
krajín. Jedným z hlavných cieľov siete je podporovať 
harmonizáciu poradenstva poskytovaného členmi 
siete. 
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AKÝ DRUH PORADENSTVA MI DOKÁŽE POSKYTNÚŤ 
NÁRODNÉ ASISTENČNÉ PRACOVISKO?

Asistenčné pracoviská vám poskytnú poradenstvo 
o ustanoveniach nariadení BPR, CLP, a  REACH. 
Poradia vám aj v súvislosti s povinnosťami, ktoré pre 
vás môžu vyplynúť z týchto nariadení. Nezamerajú 
sa však na konkrétne informácie o tom, ako si máte 
splniť tieto povinnosti. Za to ste zodpovední vy. 

Ďalšie informácie o národných asistenčných 
pracoviskách sú k dispozícii na: 

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

PREČO SA MÁM OBRACAŤ NA NÁRODNÉ 
ASISTENČNÉ PRACOVISKO?

Vo väčšine prípadov by malo byť národné asistenčné 
pracovisko prvým miestom, ktoré vyhľadáte, 
ak potrebujete radu v súvislosti s povinnosťami 
vyplývajúcimi z nariadení BPR, CLP alebo REACH. 
Národné asistenčné pracovisko ponúka služby v 
miestnom jazyku, resp. jazykoch, a dobre pozná 
konkrétne vnútroštátne predpisy. Takisto vám 
môže poskytnúť informácie o vybraných aspektoch 
presadzovania predpisov. 

KDE NÁJDEM VIAC INFORMÁCIÍ?

Na webových stránkach jednotlivých národných 
asistenčných pracovísk sú k dispozícii odpovede na 
mnohé otázky, ako aj ďalšie užitočné informácie. 
Časté otázky o nariadeniach BPR, CLP, a REACH, 
ktoré boli spoločné vypracované národnými 
asistenčnými pracoviskami, sú k dispozícii na 
webovej stránke agentúry ECHA.

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

KEDY SA MÁM OBRÁTIŤ PRIAMO NA ASISTENČNÉ 
PRACOVISKO AGENTÚRY ECHA?

Ak vaša otázka nepatrí do pôsobnosti vášho 
asistenčného pracoviska pre BPR, CLP a REACH, 
ako napríklad otázky týkajúce sa predloženia 
dokumentácie, či vedeckých IT nástrojov, môžete sa 
obrátiť na asistenčné pracovisko agentúry ECHA: 

 » echa.europa.eu/sk/contact

BPR: nariadenie o biocídnych výrobkoch

Predmetom nariadenia o biocídnych výrobkoch 
je uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich 
používanie. Biocídne výrobky slúžia na ochranu 
ľudí, zvierat, materiálov alebo výrobkov pred 
škodlivými organizmami, ako sú škodcovia či 
baktérie, prostredníctvom pôsobenia účinnej látky 
obsiahnutej v biocídnom výrobku.

CLP: nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení

Nariadením CLP za zabezpečuje, že pracujúcim 
a spotrebiteľom v Európskej únii sú jasne 
oznamované nebezpečenstvá v súvislosti s 
chemickými látkami prostredníctvom klasifikácie a 
označovania chemikálií.

REACH: nariadenie o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzovaní chemických látok 

Nariadenie REACH bolo prijaté na zlepšenie 
ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred 
rizikami, ktoré môžu spôsobiť chemikálie, pričom 
sa ním posilňuje konkurencieschopnosť chemického 
priemyslu EÚ. Podporuje aj rozvoj alternatívnych 
metód posúdenia nebezpečenstva látok, aby sa 
znížil počet testov na zvieratách.

Kontaktujte svoje národné asistenčné pracovisko: 
 » echa.europa.eu/sk/support/helpdesks/

national-helpdesks/list-of-national-helpdesks
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