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FORA SIEF – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 
 

Celem forum wymiany informacji o 
substancjach (SIEF) jest wsparcie 
rejestrujących tę samą substancję w 
zakresie wymiany informacji na temat tej 
substancji, a także w celu uniknięcia 
powielania badań. 
Obecnie główne działania 
przedsiębiorstw, które w ubiegłym roku 
dokonały wstępnej rejestracji substancji, 
ukierunkowane są na utworzenie SIEF i 
ich uruchomienie najszybciej jak to 
możliwe. Jest to kluczowe dla 
udostępniania danych oraz następującego 
po nim sporządzania dokumentacji 
wspólnych zgłoszeń. Termin 
udostępniania danych jest stosunkowo 
krótki, szczególnie w przypadku osób, 
które muszą przesłać swoje zgłoszenia do 
ECHA przed dniem 1 grudnia 2010 r. 
 
 

OD PRE-SIEF DO UDOSTĘPNIANIA 
DANYCH 

 
Forum pre-SIEF 
 
W rozporządzeniu REACH nie wspomina 
się o forach pre-SIEF. Zostały one jednak 
utworzone przy wsparciu ze strony 
przedsiębiorstw, w celu zjednoczenia 

wstępnie rejestrujących dla ułatwienia 
tworzenia SIEF. 
 
REACH-IT automatycznie kategoryzuje 
przedsiębiorstwa, które wstępnie 
rejestrowały substancje według tej samej 
nazwy lub identyfikatora chemicznego w 
ramach tego samego forum pre-SIEF. 
 
W każdym forum pre-SIEF 
przedsiębiorstwa powinny, w oparciu o 
szczegółową analizę identyfikacji 
substancji, podjąć decyzję czy dana 
substancja istotnie może być określana 
jako jednakowa. 
 
• Wstępnie rejestrujący tę samą 

substancję utworzą jedno forum SIEF. 
• Wstępnie rejestrujący, którzy 

zorientują się, że mają różne 
substancje powinni utworzyć nowe 
forum SIEF lub przyłączyć się do 
innego forum SIEF. Strona forum pre-
SIEF w REACH-IT zawiera rubrykę 
„podobna do”, aby pomóc 
przedsiębiorstwom określić właściwe 
forum pre-SIEF. 
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Dane kontaktowe wszystkich pozostałych 
członków for pre-SIEF dostępne są za 
pośrednictwem serwisu REACH-IT. Dane 
te można pobrać z serwisu REACH-IT w 
formie pliku formacie XML (patrz 
Podręczniki użytkownika REACH-IT dla 
sektora – część 5). 
 
 
Moderator forum SIEF 
 
Funkcja moderatora forum SIEF powstała 
w celu zainicjowania i przewodzenia 
dyskusji po wstępnej rejestracji, a także 
ułatwienia wymiany informacji i danych 
niezbędnych do utworzenia forum SIEF. 
 
Każdy wstępnie rejestrujący może 
dobrowolnie zgłosić za pośrednictwem 
serwisu REACH-IT swoją gotowość do 
pełnienia funkcji moderatora forum SIEF. 
 
• Wszystkie przedsiębiorstwa, które 

zechcą pełnić funkcję moderatora 
forum SIEF, muszą dobrowolnie 
zobowiązać się do kontaktowania się 
z pozostałymi uczestnikami w ramach 
forum pre-SIEF z założeniem 
utworzenia forum SIEF. 

• Moderatorzy forów SIEF nie 
posiadają żadnych uprawnień do 
zarządzania, poza ułatwianiem 
dyskusji, nie posiadają również 
podstawy prawnej, aby narzucić 
wymogu współpracy innym 
uczestnikom pre-SIEF. 

• Moderatorzy forów SIEF nie mają 
prawa wymagać przekazania danych 
lub uiszczenia opłaty za swoje usługi, 
jeśli nie zostało to wspólnie 
uzgodnione. 

 
Funkcja moderatora forum SIEF nie jest 
formalnie uznana w systemie REACH, 
zatem wstępnie rejestrujący nie są 
zobowiązani do korzystania z usług 
moderatora forum SIEF w celu utworzenia 
forum SIEF. 
 
Dane w serwisie REACH-IT mogą być 
wykorzystane jedynie dla celów 
związanych ze spełnianiem wymogów 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem 
REACH. Dane te nie mogą być 
wykorzystane dla innych celów. 

Moderator może w każdym momencie 
dokonać oceny swojej i podjąć decyzję o 
zaprzestaniu pełnienia swojej funkcji (zob. 
Poradnik na temat udostępniania danych). 
 
ECHA doradza przedsiębiorstwom w 
zakresie roli jaką chcą pełnić w ramach 
forum SIEF. Europejskie Stowarzyszenie 
Przemysłu Chemicznego (CEFIC) oraz 
Stowarzyszenie Dystrybutorów 
Chemicznych (FECC) uzgodniły projekt 
wniosku uwzględniający zharmonizowaną 
klasyfikację wstępnie rejestrujących 
zgodnie z pożądanym poziomem 
zaangażowania w działalność forum SIEF, 
a także wstępne kandydatury 
moderatorów forum SIEF. Wniosek 
dostępny jest na stronie CEFIC pod 
adresem: 
http://cefic.org/Templates/shwStory.asp?N
ID=719&HID=714 
 
 
Tworzenie forum SIEF 
 
Forum SIEF zostaje utworzone, kiedy 
przedsiębiorstwa uzgodnią, że ich 
substancja jest taka sama. 
 
W ramach forum SIEF przedsiębiorstwa 
mogą się w dowolny sposób komunikować 
i organizować. 
 
ECHA nie będzie uczestniczyła w 
dyskusjach potencjalnych rejestrujących i 
nie potwierdzi, ani nie zabroni utworzenia 
konkretnego forum SIEF. 
 
W sprawie dalszych porad odnośnie 
najlepszej transformacji z forum pre-SIEF 
do forum SIEF ECHA radzi 
przedsiębiorcom nawiązać kontakt z 
odpowiednimi organizacjami branżowymi. 
 
 
Wiodący rejestrujący 
 
Wszystkie fora SIEF muszą wyznaczyć 
wiodących rejestrujących. Zgodnie z 
rozporządzeniem REACH funkcja ta jest 
obowiązkowa. Funkcja wiodącego 
rejestrującego nie jest przyznawana 
automatycznie przedsiębiorstwom, które 
ułatwiają tworzenie SIEF. 

http://cefic.org/Templates/shwStory.asp?NID=719&HID=714
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Rozporządzenie REACH nie definiuje 
zasad dotyczących wyboru wiodącego 
rejestrującego. Wiodący rejestrujący 
zobowiązany jest działać w uzgodnieniu z 
innymi rejestrującymi i przesłać wspólną 
dokumentację zawierającą dane na temat 
swoistych właściwości substancji. 
Pozostali rejestrujący zobowiązani są 
jedynie do przesłania informacji 
szczegółowej dotyczącej ich 
przedsiębiorstwa. 
 
Wiodący rejestrujący mają większą 
szansę prawidłowo przesłać swoje 
zgłoszenia przed upływem pierwszego 
terminu ostatecznego w 2010 r. 
 
W trakcie przygotowań do pierwszego 
terminu ostatecznego wiodący rejestrujący 
powinni powiadomić ECHA o objęciu 
funkcji wiodącego rejestrującego. 
Informacje o objęciu funkcji należy 
przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
lead-registrant@echa.europa.eu 
 
 
Konsorcja 
 
Konsorcja są bardziej formalnym 
sposobem współpracy pomiędzy 
rejestrującymi, a ich celem jest 
zapewnienie praktycznego wsparcia w 
zakresie wymogu udostępniania danych w 
ramach forum SIEF oraz przygotowania 
rejestracji. Aczkolwiek zgodnie z 
rozporządzeniem REACH nie istnieje 
wymóg utworzenia konsorcjum. 
Dopuszczalne jest utworzenie szeregu 
konsorcjów przez członków jednego forum 
SIEF, a także objęcie rejestrujących z 
innych forów SIEF jednym konsorcjum, 
np. w sytuacji, gdy istnieją substancje 
pochodne. 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE 
 
Szczegóły dotyczące (pre-) SIEF odnaleźć 
można w poradniku na temat 
udostępniania danych, a także w 
podręczniku użytkownika REACH-IT dla 
sektora – część 5. 
 
 

Poradnik na temat udostępniania 
danych: 
 
• Części 4.3 i 5.1 Zobowiązania w 

zakresie udostępniania danych 
 
• Rozdział 4 i część 4.5 Tworzenie 

forum SIEF 
 
• Część 4.5.2 Funkcje moderatora 

forum SIEF i wiodącego 
rejestrującego 

 
• Część 8.3 Wiodący rejestrujący: 

objęcie stanowiska i zadania 
 
• Rozdział 10 i część 10.1 Sposoby 

współpracy w zakresie udostępniania 
danych 

 
 
Podręcznik użytkownika REACH-IT dla 
sektora – część 5 (forum pre-SIEF) 
 
• Rys. 6 „Przeglądaj informacje o pre-

SIEF” informuje, w jaki sposób dane 
kontaktowe uczestników forum pre-
SIEF mogą być zapisane jako plik w 
formacie XML po kliknięciu na link 
<XML> 

 
• Rys. 27 „Ustąpienie z funkcji 

moderatora forum SIEF” ukazuje, w 
jaki sposób moderator forum SIEF 
może zrezygnować ze swojej funkcji 
po naciśnięciu przycisku <Zakończ 
moderowanie>. 

 
 
Szczegółowe zasady zawarte są w 
rozporządzeniu REACH: 
 
• Artykuły 25 ust. 1 i 2 oraz 

art. 29 ust. 3 Zobowiązania w 
zakresie udostępniania danych 

 
• Artykuł 29 Tworzenie forum SIEF 
 
• Artykuł 11 Wspólne zgłoszenie 
 
 
 
 
 
 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/data_sharing_en.pdf
http://echa.europa.eu/doc/reachit/industry_user_manual/reachit_presief_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:PL:HTML


REACH Fact Sheet  
SIEF Key Principles 

 
 

 
European Chemicals Agency 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

European Chemicals Agency, Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki 
http://echa.europa.eu, info@echa.europa.eu 


