
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Nr ref.: ECHA-09-FS-01-PL 
Data: 24/04/2009  
Język: polski 
 

Pierwsze kroki na forach SIEF – 
najważniejsze wskazówki 

Fora wymiany informacji o substancjach (ang. 
Substance Information Exchange Forum, SIEF) są 
niezależne – ECHA (Europejska Agencja 
Chemikaliów) nie jest ich właścicielem. 
Jednocześnie pełnią one bardzo ważną rolę w 
REACH (rejestracji, ocenie, udzielaniu zezwoleń i 
stosowanych ograniczeniach w zakresie 
chemikaliów), a ECHA pragnie zrobić wszystko, co 
może, aby spróbować zapewnić im powodzenie w 
tym zadaniu.  
 
Fora SIEF są tworzone przez przedsiębiorstwa, 
które mają zamiar zarejestrować tę samą 
substancję. Mają one na celu ułatwienie wymiany 
danych między przedsiębiorstwami, aby uniknąć 
powtarzania badań oraz uzgodnić klasyfikację i 
oznakowanie, jeżeli między rejestrującymi 
występują różnice. Członkowie muszą również 
dostarczać innym członkom istniejące badania, 
odpowiadać na ich prośby o informacje oraz 
współpracować w celu określenia i 
przeprowadzenia dodatkowych badań, jeżeli 
takowe są potrzebne. Wszystko to ma na celu 
doprowadzić do złożenia jednego wspólnego 
wniosku dla każdej substancji, ograniczając do 
minimum dodatkowe badania na zwierzętach i 
koszty. 
  

Zainteresowane przedsiębiorstwa poinformowały 
ECHA, że zaistniały trudności z założeniem 
niektórych forów SIEF i potencjalne problemy z  
 
komunikacją między członkami.  
Niedawno ECHA przewodniczyła spotkaniu 
zainteresowanych przedsiębiorstw i pracowników 
Komisji. Miało ono na celu omówienie powstałych 
problemów, wyjaśnienie wymogów dotyczących 
członków forów SIEF oraz pomoc w zapewnieniu 
wymiany najlepszych praktyk między 
zainteresowanymi przedsiębiorstwami.  
 
Poniższe uwagi skierowane są do przedsiębiorstw i 
uwydatniają główne tematy dyskusji oraz możliwe 
rozwiązania. ECHA zdaje sobie sprawę z tego, że 
jest to proces nowy i prawdopodobnie pojawią się 
inne kwestie, co może wymagać dalszej dyskusji. 
Będziemy dalej udzielać wsparcia w granicach 
określonych przez REACH, pomagając zapewnić 
forom SIEF i zgłaszającym możliwość wykonania 
powierzonych im zadań. ECHA opracowała również 
Poradnik na temat udostępniania danych, aby 
pomóc forom SIEF w realizacji zadań, co jest 
istotne w odniesieniu do niektórych poniższych 
kwestii. 
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DLACZEGO JEST TO PILNE ZADANIE 
DLA TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  

Bardzo ważne jest, aby jak najwcześniej 
zaangażować się w najbardziej odpowiednie dla  
 
danej substancji forum SIEF. 
 
Proces ten odbywa się po raz pierwszy, terminy są 
napięte, a członkowie forów SIEF mogą 
potrzebować czasu na uzgodnienie 
najważniejszych kwestii. Tak więc, jeśli Twoje 
przedsiębiorstwo jeszcze nie uczestniczy w forach 
SIEF, należy zacząć teraz. Terminy składania 
zgłoszeń rejestracyjnych są określone w 
rozporządzeniu w sprawie REACH – ECHA nie ma 
uprawnień do ich zmiany, więc należy dopilnować, 
aby ich dotrzymać. Zgodnie z prawem, jeśli do tego 
czasu dane przedsiębiorstwo nie posiada ważnej 
rejestracji, musi zaprzestać produkowania lub 
importowania danej substancji.  

 
KONIECZNOŚĆ DOKUMENTOWANIA 
DZIAŁAŃ 

Jak odnotowano poniżej, niektóre problemy 
dotyczące forów SIEF są związane z komunikacją 
lub jej brakiem. Obejmują one np. nieaktywnych lub 
nieudzielających odpowiedzi moderatorów forum 
SIEF, brak odpowiedzi ze strony potencjalnych 
członków forum SIEF lub w przypadku ustalenia 
konieczności podziału lub połączenia forów SIEF. 
Ze względu na te problemy z komunikacją ważne 
jest rejestrowanie wykonanych działań i ich 
przyczyn na wypadek późniejszych problemów. 

 
MODERATOR FORUM SIEF 

Rola moderatora forum SIEF nie została określona 
w REACH. Jednakże koncepcja ta zakładała 
umożliwienie ochotnikowi założenia forum SIEF, 
aby zachęcić przedsiębiorstwa do współpracy. Rola 
moderatora jest w skrócie przedstawiona w 
Poradniku na temat udostępniania danych (sekcja 
4.5.2, str. 38). 
 
Jeżeli dane forum SIEF nie działa lub wykorzystuje 
pre-SIEF (wstępne forum) w celach zarobkowych 
lub do zablokowania bądź spowolnienia procesu, 
członkowie forum SIEF mogą zażądać od 
moderatora forum rezygnacji z pełnienia tej funkcji i 
wyznaczenia terminu udzielenia odpowiedzi. W 
każdym przypadku członkowie forum SIEF mogą 
działać z pominięciem moderatora, np. 
wykorzystując własne informacyjne pola tekstowe 

na stronie pre-SIEF w portalu REACH-IT do 
publikowania komentarzy lub też poza portalem, 
np. wykorzystujące własne strony i witryny 
internetowe. 
 
Zaleca się członkom forum SIEF, aby 
dokumentowali swoje działania związane ze 
stwarzającym problemy moderatorem forum SIEF. 

 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZE 
WSTĘPNIE REJESTRUJĄCYMI I Z 
CZŁONKAMI SIEF, KTÓRZY NIE 
UDZIELAJĄ ODPOWIEDZI 

Niektóre fora SIEF mogą mieć bardzo wielu 
członków. Wielu z nich może jednak nie 
zdecydować się na aktywny udział. W skrajnych 
przypadkach niektóre przedsiębiorstwa mogą nie 
odpowiadać na e-maile lub podane adresy e-mail 
mogą nie istnieć. 
 
Jeżeli przedsiębiorstwo nie odpowiada na e-mail, 
należy ponowić próbę kontaktu; jeśli e-mail wraca 
do nadawcy, należy skorzystać z faksu. Jeżeli w 
dalszym ciągu nie ma odpowiedzi, nie ma potrzeby 
ponawiania próby nawiązania kontaktu, ale należy 
udokumentować wykonane działania. Trzeba 
pamiętać, że członkowie forum SIEF powinni mieć 
możliwość nawiązania kontaktu, kiedy sobie tego 
życzą – mogą później zechcieć stać się aktywnymi 
uczestnikami lub mogli dołączyć do forum SIEF 
jako nowy użytkownik. Pomocne może być również 
regularne pobieranie pliku XML z danymi wstępnie 
rejestrujących, aby sprawdzić, czy w danych 
kontaktowych nie zaszły zmiany. Należy również 
zauważyć, że wiadomości mogą być odfiltrowane 
jako spam. 
 
Pomocne może być założenie strony internetowej 
w celu dokumentowania tworzenia forum i jego 
postępów, wysyłanie biuletynów informacyjnych lub 
po prostu informowanie o ważnych kwestiach za 
pośrednictwem e-maili, ponieważ w ten sposób 
wszyscy członkowie forum SIEF będą mogli na 
bieżąco uzyskiwać informacje o postępach. Ważne 
jest to, że po odpowiednich próbach zapewnienia 
członkom SIEF możliwości aktywnego udziału, ci z 
nich, którzy się na to zdecydują, mają również 
szanse na zapewnienie SIEF powodzenia. 

 
JEŻELI SĄDZISZ, ŻE JESTEŚ NA 
NIEWŁASCIWYM FORUM PRE-SIEF 

Jeżeli podczas wstępnej rejestracji wprowadziłeś 
nazwę substancji w inny sposób niż pozostali 
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producenci i importerzy lub w trakcie dyskusji o 
podobieństwie substancji uświadomisz sobie, że 
nie masz tej samej substancji co inni wstępnie 
rejestrujący na forum pre-SIEF, możesz wyszukać 
inne forum SIEF i dołączyć do niego.  
 
W szukaniu bardziej właściwego forum SIEF 
przydatny jest wykaz substancji wstępnie 
zarejestrowanych. Zawiera on wszystkie wstępnie 
zarejestrowane substancje wraz z dostępnymi 
danymi identyfikującymi, takimi jak numer WE, 
numer CAS i nazwa chemiczna z synonimami. 
 
Po znalezieniu odpowiedniejszego lub 
dokładniejszego identyfikatora dla danej substancji 
(która jest wówczas traktowana przez REACH-IT 
jako „kolejna” substancja), można przy pomocy 
REACH-IT obejrzeć forum pre-SIEF tej „kolejnej” 
substancji. W tym celu należy zaktualizować 
zgłoszenie rejestracji wstępnej, dodając tę „kolejną” 
substancję w zakładce „substancje podobne”. Ze 
strony pre-SIEF Twojej substancji będziesz mógł 
przejść do strony pre-SIEF „kolejnej” substancji. 
Ponieważ nie będziesz figurował jako członek tego 
forum pre-SIEF, musisz podjąć inicjatywę i 
skontaktować się ze wstępnie rejestrującymi, aby 
wyjaśnić im, że chcesz dołączyć do danego forum 
SIEF. 
 

DZIELENIE LUB ŁĄCZENIE FORÓW 
PRE-SIEF  

Po dyskusji członków na temat podobieństwa ich 
substancji niektóre fora SIEF mogą wymagać 
podziału lub połączenia.  
 
Jest to możliwe. W przypadku podziału należy 
postępować zgodnie z odpowiednim poradnikiem 
na temat identyfikacji i nazewnictwa substancji oraz 
udokumentować tę decyzje i jej powody. W celu 
obejrzenia forum pre-SIEF, z którym chcesz się 
połączyć, proponujemy użyć zakładki „podobne 
substancje” w sposób opisany powyżej. 
 
Jeżeli w wyniku podziału okaże się, że dwie 
substancje uznane za różne, mają te same dane 
identyfikujące, ważne jest wówczas wyraźne 
udokumentowanie dlaczego te substancje uznaje 
się za różne i dlaczego jedno wspólne zgłoszenie 
uważa się za niemożliwe.  
Przedsiębiorstwa proszone są o zapoznanie się z 
wykazem substancji wstępnie zarejestrowanych i 
sprawdzenie, czy ich substancja pojawia się w nim 
więcej niż raz, być może pod nieco inną nazwą. 
Łączenie forów SIEF pomoże zapewnić 

udostępnianie danych i zminimalizować 
konieczność przeprowadzania badań na 
zwierzętach.  
 

WIODĄCY REJESTRUJĄCY 

Dla jednej substancji może istnieć tylko jeden 
wiodący rejestrujący i jedna dokumentacja 
wiodącego rejestrującego. Zwykle wiodącym 
rejestrującym jest przedsiębiorstwo, które jest 
najbardziej zaangażowane w prace nad daną 
substancję. Może ono wytwarzać lub posiadać 
większość danych, przy czym jedno nie musi 
zawsze wiązać się z drugim.  
 
Wiodący rejestrujący jest wyznaczany za 
porozumieniem członków forum SIEF, a ECHA 
opracowała wskazówki dotyczące tego jak należy 
ustalić, kto powinien pełnić tę funkcję (Poradnik 
dotyczący udostępniania danych, sekcja 8.3, str. 
83). Ważne jest udokumentowanie porozumienia, 
na mocy którego wyznaczono wiodącego 
rejestrującego. Poradnik zawiera odniesienie do 
możliwego mechanizmu stosowanego w przypadku 
braku ochotników – wiodącym rejestrującym 
powinien wówczas zostać producent lub importer w 
UE o największej zdolności produkcji lub importu. 
Należy zauważyć, że jeżeli członkowie forum SIEF 
uzgodnią między sobą, kto będzie wiodącym 
rejestrującym dla celów wspólnego przedkładania 
danych, ECHA nie podejmie decyzji w tej kwestii. 
 

FORA SIEF Z UDZIAŁEM KONSORCJÓW 

Przedsiębiorstwa na forach SIEF mogą zrzeszać 
się w konsorcja w celu przygotowania jednej lub 
więcej części wspólnego zgłoszenia 
rejestracyjnego bądź pracować nad kilkoma 
wspólnymi zgłoszeniami rejestracyjnymi 
dotyczącymi różnych substancji (Poradnik na temat 
udostępniania danych, sekcje 10.2-10.7, str. 95-
102).  
 
Chociaż może to być efektywny sposób pracy, 
członkowie konsorcjum muszą pamiętać, że wciąż 
mają obowiązki w zakresie współpracy i wymiany 
danych z innymi potencjalnymi członkami forum 
SIEF z forum pre-SIEF, którzy nie należą do 
konsorcjum. 

 
TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ 

W celu zagwarantowania spełnienia wymogów 
określonych w art. 11 ust. 1 rozporządzenia w 
sprawie REACH, ECHA zaleca, aby jako pierwszą 
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przedkładano dokumentację wiodącego 
rejestrującego, co zapewni czas potrzebny na 
sprawdzenie jej kompletności i nadanie numeru 
rejestracyjnego. Aby pomóc w tym procesie, przed 
końcem roku ECHA rozpowszechni moduł 
umożliwiający przedsiębiorstwom sprawdzenie 
kompletności ich dokumentacji IUCLID 5. Obecne 
zasady dotyczące przedsiębiorstw (zapewniające 
gotowość zgłoszenia rejestracyjnego do 
przetworzenia) zostały już opublikowane w 
podręczniku REACH-IT dotyczącym przesyłania 
danych - Data Submission Manual 8. Wszystko to 
razem umożliwi przedsiębiorstwom opracowanie 
kompletnej i możliwej do przetworzenia 
dokumentacji, zmniejszając konieczność 
przeprowadzania drugiej rundy przedkładania 
zgłoszeń rejestracyjnych. 
 
Pozostali członkowie SIEF mogą przedkładać 
własne dokumentacje w późniejszym czasie przed 
upływem ostatecznego terminu.  
 
ECHA sprecyzuje jeszcze kwestię terminów 
przedkładania dokumentacji wiodącego 
rejestrującego i indywidualnych rejestrujących, aby 
zapewnić przedsiębiorstwom możliwość dokonania 
rejestracji w terminie przy jednoczesnym spełnieniu 
wszystkich wymogów prawnych. 

 
SUBSTACJE PRODUKOWANE W 
MAŁYCH ILOŚCIACH Z WCZESNYM 
TERMINEM REJESTRACJI 

Jeżeli dana substancja jest produkowana lub 
importowana w ilościach mniejszych niż 1 000 ton, 
terminem przedkładania zgłoszenia rejestracyjnego 
jest 2013 r. lub późniejszy termin, chyba że dana 
substancja została ze względu na właściwości 
sklasyfikowana jako szkodliwa w rozumieniu art. 23 
rozporządzenia w sprawie REACH. Jednakże 
niektórzy członkowie forum pre-SIEF mogli podać 
jako termin rejestracji 2010 r., co wskazuje na 
większą ilość substancji. 

 
W takim przypadku, jeżeli wiodącego 
rejestrującego i pozostałych członków forum SIEF 
obowiązuje późniejszy termin, najlepiej byłoby 
skontaktować się z przedsiębiorstwami, które 
podały wcześniejszy termin, i ustalić ich zamiary. 
Jeżeli nie udzielą odpowiedzi, należy 
udokumentować próbę nawiązania kontaktu. W 
przypadku braku odpowiedzi najrozsądniej jest 
prowadzić prace z uwzględnieniem terminu 
dotyczącego pozostałych członków forum SIEF.  

Jeżeli jakaś dokumentacja zostanie złożona z 
wyprzedzeniem w stosunku do innych członków 
forum SIEF, będzie ona musiała zostać zmieniona i 
dostosowana do wspólnego zgłoszenia 
rejestracyjnego, kiedy zostanie ono przedłożone. 
 

WYCOFANIE 

W pewnych okolicznościach, które muszą być 
udokumentowane, REACH umożliwia 
przedsiębiorstwom wycofanie się z części 
wspólnego zgłoszenia rejestracyjnego. 
 
Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na 
wycofanie, muszą zdawać sobie sprawę z 
konieczności uzasadnienia swoich działań oraz 
obowiązków, jakie w dalszym ciągu mają jako 
członek SIEF. Należy pamiętać, że wycofanie 
spowoduje konieczność uiszczenia wyższej opłaty, 
a wycofane zgłoszenia będą najprawdopodobniej w 
pierwszej kolejności kontrolowane i oceniane na 
późniejszym etapie. 

 
PRAWO WŁASNOŚCI DANYCH 

Podmioty opracowujące zgłoszenia nie mogą 
zakładać, że opublikowane informacje mogą być 
wykorzystane dla celów rejestracji w REACH 
bezpłatnie, chociaż wykorzystanie treści 
opublikowanego artykułu w innej formie jest 
możliwe. Należy respektować stosowne krajowe 
prawa autorskie i prawo w dziedzinie ochrony 
danych oraz kontrolować stosowanie się do nich. 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

 
Linki do dokumentów ze strony internetowej ECHA: 

• Guidance on data sharing 

• List of pre-registered substances 

• Guidance for identification and naming of 
substances under REACH 

• Data Submission Manual 8 

• REACH Regulation 
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