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SIEF – Huvudprinciper 

 

Syftet med ett forum för 
informationsutbyte om ämnen (SIEF) är 
att hjälpa registranter av samma ämne att 
gemensamt utnyttja information om ämnet 
och undvika att upprepa testning. 
 
För närvarande är huvudaktiviteten för 
företag som förhandsregistrerade ämnen 
förra året att bilda SIEF och ta dem i bruk 
så snart som möjligt. Detta är viktigt för 
det gemensamma utnyttjandet av data 
och för de efterföljande förberedelserna av 
gemensamma registreringsunderlag. Den 
tillgängliga tiden för gemensamt 
utnyttjande av data är relativt kort, särskilt 
för dem som behöver lämna in sina 
registreringar till Europeiska 
kemikaliemyndigheten (ECHA) före den 1 
december 2010. 
 
 

FRÅN SIEF FÖR 
FÖRHANDSREGISTRERING TILL 

GEMENSAMT UTTNYTTJANDE AV 
DATA 

 
SIEF för förhandsregistrering 
 
Begreppet SIEF för förhandsregistrering 
(pre-SIEF) förutsågs inte i Reach-

förordningen utan infördes, med stöd från 
industrin, för att sammanföra 
förhandsregistranter för att underlätta 
SIEF-bildandet. 
 
REACH-IT placerade automatiskt företag 
som förhandsregistrerade ämnen med 
samma beteckning eller kemiska 
identifierare i samma SIEF för 
förhandsregistrering. 
 
Företagen i respektive SIEF för 
förhandsregistrering ska efter ingående 
samråd om ämnets identitet besluta om 
det berörda ämnet faktiskt kan anses vara 
detsamma. 
 
• Förhandsregistranter av samma 

ämne bildar ett SIEF. 
• De förhandsregistranter som 

upptäcker att de har olika ämnen ska 
försöka bilda eller gå med i ett annat 
SIEF. På sidan SIEF för 
förhandsregistrering i REACH-IT 
finns det en kryssruta för ”Liknar” 
som hjälp för företagen att identifiera 
det mest lämpliga SIEF för 
förhandsregistrering. 
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Kontaktinformation från övriga deltagare i 
varje SIEF för förhandsregistrering är 
tillgänglig i REACH-IT. Denna information 
kan hämtas från REACH-IT till en XML-fil 
(se REACH-IT användarmanual för 
industrin – del 5). 
 
 
Kontaktperson för skapande av 
forum/SIEF Formation Facilitator (SFF) 
 
Syftet med kontaktpersonrollen är att 
initiera och leda diskussionerna efter 
förhandsregistreringen och underlätta det 
utbyte av information och data som krävs 
för att bilda ett SIEF. 
 
Alla förhandsregistranter kan via REACH-
IT erbjuda sig att vara kontaktperson. 
o Företag som erbjuder sig att vara 
kontaktperson måste vara beredda att ta 
initiativ för att kontakta andra deltagare 
inom sitt SIEF för förhandsregistrering för 
att bilda ett SIEF. 
 
• Kontaktpersonen har ingen 

administrativ uppgift utöver att 
underlätta diskussionerna och de har 
ingen rättsligt grund för att tvinga 
andra deltagare i ett SIEF för 
förhandsregistrering att samarbeta 
med dem. 

• Kontaktpersonen kan inte kräva 
information eller avgifter för sina 
tjänster, såvida inte detta bestäms 
genom en ömsesidig 
överenskommelse. 

 
Kontaktpersonrollen är inte formellt erkänd 
i Reach-förordningen och därför har 
förhandsregistranter ingen skyldighet att 
använda en kontaktperson för att bilda ett 
SIEF. 
 
Data i REACH-IT får endast användas för 
ändamål som uppfyller de lagstadgade 
förpliktelserna enligt Reach-förordningen. 
Data får inte användas för andra ändamål. 
 
En kontaktperson kan när som helst 
ompröva sin ställning och besluta att inte 
fortsätta i denna roll (se Vägledning om 
gemensamt utnyttjande av data). 
 

ECHA råder alla företag att bestämma 
vilken roll de vill ha i forumet.  
Den europeiska kemiindustrins 
samarbetsorganisation (CEFIC) och 
distributörernas sammanslutning (FECC) 
har kommit överens om ett förslag om 
harmoniserad klassificering av 
förhandsregistranter enligt deras önskade 
nivå av SIEF-deltagande och tidig 
identifiering av kontaktperson. Förslaget 
är tillgängligt på CEFIC-webbplatsen: 
http://cefic.org/Templates/shwStory.asp?N
ID=719&HID=714 
 
 
Bildandet av SIEF 
 
Ett SIEF bildas när företag är överens om 
att deras ämne är detsamma. 
 
Företagen i ett SIEF har frihet att välja hur 
de kommunicerar och att organisera sig 
själva. 
 
ECHA kommer inte att delta i 
diskussionerna mellan potentiella 
registranter och kommer inte att godkänna 
eller förbjuda bildandet av ett visst SIEF. 
 
ECHA rekommenderar att företagen 
kontaktar sina branschorganisationer för 
att få ytterligare råd om hur de ska gå 
vidare från SIEF för förhandsregistrering 
till SIEF. 
 
 
Ledande registrant 
 
Alla SIEF måste utse en ledande 
registrant (LR). Detta är en obligatorisk roll 
som föreskrivs i Reach-förordningen. 
Rollen tilldelas inte automatiskt det företag 
som underlättar bildandet av SIEF. 
 
I Reach finns det inte några bestämmelser 
om hur den ledande registranten ska 
väljas. Den ledande registranten måste 
handla med övriga registranters samtycke 
och lämna in det gemensamma 
underlaget, som ska innehålla information 
om ämnets inneboende egenskaper. De 
övriga registranterna behöver sedan 
enbart lämna in sin företagsspecifika 
information. 
 

http://cefic.org/Templates/shwStory.asp?NID=719&HID=714
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Ledande registranter är troligen mer 
benägna at lämna in sina registreringar i 
god tid före utgången av den första 
registreringsfristen 2010. 
 
Ledande registranter som förbereder för 
registrering under den första tidsfristen 
rekommenderas att informera ECHA om 
sin utnämning. Informationen om 
utnämningar ska skickas per e-post till: 
lead-registrant@echa.europa.eu. 
 
 
Konsortier 
 
Konsortier är en mer formell typ av 
samarbete mellan registranter som 
inrättas för att ge praktisk hjälp med 
skyldigheten att utnyttja gemensamma 
data i SIEF och med förberedelserna för 
registrering. Det finns dock inget krav i 
Reach-förordningen på att bilda 
konsortier. Det är möjligt att bilda flera 
konsortier bland deltagarna i ett SIEF eller 
att låta ett konsortium täcka registranter 
från olika SIEF, t.ex. när det gäller 
relaterade ämnen. 
 
 

MER INFORMATION 
 
Detaljerad information om (pre-)SIEF 
återfinns i Vägledning om gemensamt 
utnyttjande av data och i REACH-IT 
användarmanual för industrin – del 5. 
 
 
Vägledning om gemensamt utnyttjande 
av information: 
 
• Avsnitten 4.3 och 5.1: 

datadelningsskyldigheter 
 
• Kapitel 4 och avsnitt 4.5: bildandet 

av ett SIEF 
 
• Avsnitt 4.5.2: SFF:s roll och LR:s roll 
 
• Avsnitt 8.3: Utseende av LR och 

LR:s roll 
 
• Kapitel 10 och avsnitt 10.1: 

samarbetsformer för utnyttjande av 
gemensamma data 

 

REACH-IT användarmanual för 
industrin – del 5 (SIEF för 
förhandsregistrering): 
 
• Figur 6: ”Visa fliken Information om 

SIEF-forum för förhandsregistrering” 
visar hur kontaktuppgifter om 
deltagarna i ett SIEF för 
förhandsregistrering kan exporteras 
som XML-fil genom att klicka på 
<XML>-länken. 

 
• Figur 27: ”Upphöra med rollen som 

(pre-)SIEF Formation Facilitator” 
visar hur en SFF kan avsäga sig sin 
roll genom att klicka på knappen 
<Stop Facilitator>.  

 
 
Uttryckliga bestämmelser finns i 
Reach-förordningen: 
 
• Artiklarna 25.1, 25.2 och 29.3 om 

skyldigheterna att utnyttja 
gemensamma data 

 
• Artikel 29 om bildandet av SIEF 
 
• Artikel 11 om gemensamt 

inlämnande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:SV:HTML
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European Chemicals Agency, Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki 
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