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Introduktion til SIEF'er – Vigtige tip 
 
SIEF'er (fora for informationsudveksling 
om stoffer) er uafhængige – de ”ejes” ikke 
af ECHA. De spiller en vigtig rolle i 
forbindelse med REACH, og ECHA 
ønsker på alle mulige måder at sikre, at 
de effektivt løser den opgave, de er pålagt. 
 
SIEF'er dannes af virksomheder, der vil 
registrere det samme stof. De har til 
formål at fremme datadelingen mellem 
virksomheder og dermed undgå 
dobbeltundersøgelser og skabe enighed 
om klassificering og mærkning, hvis der er 
en forskel mellem registranterne. 
Medlemmerne af et SIEF udleverer 
allerede eksisterende undersøgelser til 
hinanden, efterkommer anmodninger fra 
andre medlemmer om oplysninger og 
samarbejder om at identificere og 
gennemføre yderligere undersøgelser, 
hvis det er nødvendigt. Dette arbejde skal 
udmønte sig i én fælles indsendelse af 
oplysninger for hvert stof med et minimum 
af ekstra dyreforsøg og omkostninger. 
  
Operatører i industrien har gjort ECHA 
opmærksom på problemer med at få  
etableret visse SIEF'er og potentielle 
kommunikationsproblemer mellem 
medlemmerne.  

 
ECHA har for nylig ledet et møde mellem 
operatører fra industrien og 
Kommissionens tjenestegrene. På mødet 
drøftede man de aktuelle problemer, 
præciserede kravene til SIEF-medlemmer 
og hjalp med at sikre deling af bedste 
praksis mellem de forskellige operatører.  
 
Oplysningerne nedenfor er stilet til 
virksomheder og fremhæver de centrale 
områder, der giver anledning til diskussion, 
samt mulige løsninger. ECHA erkender, at 
dette er en ny proces, og at der 
sandsynligvis vil opstå andre problemer. 
Der vil derfor løbende være behov for 
yderligere drøftelser. Vi vil fortsat inden for 
rammerne af REACH yde vores bidrag til 
at sikre, at SIEF'er og registranterne kan 
løse de opgaver, de er blevet pålagt. 
ECHA har også udarbejdet en "Vejledning 
om datadeling", som kan hjælpe 
SIEF'erne med at håndtere disse opgaver, 
og som også er relevant for nogle af de 
problemstillinger, der omtales i det 
følgende. 
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HVORFOR ER DETTE VIGTIGT FOR 
DIN VIRKSOMHED?  

Det er meget vigtigt, at du så hurtigt som 
muligt bliver medlem af det SIEF, der er 
mest relevant for dit stof. 
 
Det er første gang, denne proces 
gennemføres, tidsfristerne er stramme, og 
det kan tage tid, inden SIEF-
medlemmerne når til enighed om centrale 
spørgsmål. Hvis du ikke er gået i gang, 
skal du gå i gang nu. Tidsfristerne for 
indsendelse af registreringer er fastlagt i 
REACH-forordningen. ECHA har ikke 
mulighed for at ændre dem, så du skal 
være sikker på, at du ikke overskrider dem. 
Hvis du ikke opnår en gyldig registrering 
inden for den fastlagte tidsfrist, skal du i 
henhold til lovgivningen indstille 
produktionen eller importen.  

DOKUMENTATION AF ARBEJDET 

Som anført nedenfor kan nogle af 
SIEF'ernes problemer tilskrives 
kommunikation eller mangel på samme, 
f.eks. formidlere, der er inaktive eller ikke 
reagerer i forbindelse med dannelsen af et 
SIEF, mangel på svar fra potentielle SIEF-
medlemmer eller problemer med at afgøre, 
om SIEF'er skal deles op eller samles. 
Som følge af 
kommunikationsvanskeligheder er det 
vigtigt, at du registrerer, hvad du har gjort, 
og hvorfor, hvis der senere opstår 
uenighed. 

SIEF-FORMIDLEREN (SFF) 

SFF-rollen er ikke defineret i REACH. 
Hensigten var dog at give en frivillig 
mulighed for at starte et SIEF, så 
virksomhederne opmuntres til at 
samarbejde. Rollen er skitseret i 
"Vejledning om datadeling" (afsnit 4.5.2, 
side 38). 
 
Hvis den nuværende SFF ikke er aktiv, 
udnytter præ-SIEF'et til selv at tjene 
penge eller blokerer eller sænker 
processen, kan SIEF-medlemmerne 
anmode SFF om at give afkald på rollen 
og fastlægge en tidsfrist for et svar. SIEF-
medlemmerne kan under alle 
omstændigheder handle uden om SFF'en 

og evt. bruge deres eget 
informationstekstfelt på siden for præ-
SIEF'et i REACH-IT til at indsende 
bemærkninger eller uden for REACH-IT, 
evt. via deres egne websider eller 
websteder. 
 
SIEF-medlemmer bør selv registrere 
deres handlinger som reaktion på SFF'er, 
der giver anledning til problemer. 

HÅNDTERING AF 
PRÆREGISTRANTER ELLER SIEF-
MEDLEMMER, DER IKKE 
REAGERER 

Nogle SIEF'er kan potentielt have mange 
medlemmer. Mange af de potentielle 
medlemmer engagerer sig dog ikke aktivt. 
I ekstreme tilfælde reagerer nogle 
organisationer ikke på e-mail, eller de 
oplyste e-mail-adresser findes ikke. 
 
Hvis en virksomhed ikke reagerer på en e-
mail, skal du forsøge igen. Hvis e-mailen 
kommer retur, kan du prøve at sende en 
fax. Hvis du stadig ikke modtager svar, 
behøver du ikke kontakte virksomheden 
yderligere, men blot registrere, hvad du 
har gjort. Du skal være opmærksom på, at 
SIEF-medlemmer skal have mulighed for 
at komme i kontakt. De kan vælge at blive 
aktive senere, eller de kan blive medlem 
af SIEF'et som ny deltager. Det kan også 
være en hjælp, hvis du regelmæssigt 
downloader XML-filen med 
præregistranter, så du kan holde øje med 
ændringer i kontaktoplysninger. Bemærk, 
at nogle meddelelser kan blive bortfiltreret 
som spam. 
 
Det kan være en god idé at oprette et 
websted eller et nyhedsbrev, hvor 
etablering og fremskridt dokumenteres. 
Væsentlige problemstillinger kan også 
formidles via e-mail, så alle SIEF-
medlemmer orienteres om arbejdets 
forløb. Når det inden for rimelighedens 
grænser er forsøgt at give alle SIEF-
medlemmer mulighed for at bidrage aktivt, 
skal de medlemmer, der vælger at være 
aktive, også have en chance for at få 
SIEF'et til at fungere.  
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ER DU KOMMET I DET FORKERTE 
PRÆ-SIEF? 

Hvis du har angivet navnet på dit stof på 
en anden måde end de andre producenter 
og importører under præregistreringen, 
eller hvis du under drøftelserne om 
ensartetheden af stofferne finder ud af, at 
du ikke har det samme stof som de andre 
præregistranter i præ-SIEF'et, kan du 
ønske at finde og deltage i et andet SIEF.  
 
Når du skal finde et mere passende SIEF, 
kan du med fordel bruge listen over 
præregistrerede stoffer. Denne liste 
indeholder alle præregistrerede stoffer 
med de tilgængelige identifikatorer, f.eks. 
EF-nummer, CAS-nummer og kemisk 
navn med synonymer. 
 
Når du har fundet en mere passende eller 
specifik identifikator til dit stof (som 
derefter betragtes som et "andet" stof af 
REACH-IT), kan du bruge REACH-IT til at 
få vist præ-SIEF'et for dette "andet" stof. 
For at kunne gøre det skal du opdatere 
din præregistrering ved at tilføje dette 
"andet" stof på samme måde under fanen 
"lignende stoffer". Fra siden for præ-
SIEF'et for dit stof kan du derefter gå til 
siden for præ-SIEF'et for dette "andet" stof. 
Du er ikke opført som medlem af dette 
præ-SIEF, og du skal derfor selv kontakte 
præregistranterne for at forklare, at du vil 
deltage i SIEF'et. 

OPDELING ELLER SAMLING AF 
PRÆ-SIEF'ER  

Nogle SIEF'er skal muligvis opdeles eller 
samles efter medlemmernes drøftelser af 
ensartetheden for deres stof.  
 
Det er i orden. Hvis et SIEF opdeles, skal 
medlemmerne følge den relevante 
Vejledning om identificering og 
navngivning af stoffer samt registrere 
beslutningen og begrundelsen for den. Vi 
foreslår, at fanen "lignende stoffer" (som 
anført ovenfor) bruges til at finde det præ-
SIEF, medlemmerne vil samle SIEF'et 
med. 
 
Hvis opdelingen bevirker, at to stoffer 
vurderes at være forskellige, men omfattet 
af samme identifikatorer, er det vigtigt, at 

det klart dokumenteres, hvorfor stofferne 
vurderes at være forskellige, og dermed 
hvorfor man ikke fandt, at én fælles 
indsendelse var acceptabel.  
 
Virksomheder opfordres til at se listen 
over præregistrerede stoffer og kontrollere, 
om deres stof optræder mere end én gang 
på listen, muligvis under et lidt andet navn. 
Samling af SIEF'erne vil hjælpe med at 
fremme datadeling og minimere behovet 
for dyreforsøg.  

LEDENDE REGISTRANT 

Der kan kun være én ledende registrant 
og ét registreringsdossier fra den ledende 
registrant for et stof. Den ledende 
registrant vil oftest være den virksomhed, 
der er mest engageret i stoffet – f.eks. den, 
der producerer eller er i besiddelse af 
størsteparten af informationerne om 
stoffet. Det der ikke nødvendigvis den 
samme.  
 
Den ledende registrant udnævnes af 
SIEF'et, og ECHA har udformet en 
vejledning i, hvordan man udpeger den, 
der skal være ledende registrant 
(Vejledning om datadeling, afsnit 8.3, side 
83). Den aftale, hvorefter den ledende 
registrant udpeges, skal dokumenteres. 
Vejledningen omhandler en 
standardmetode, hvis der ikke er frivillige 
kandidater: den EU-producent eller -
importør, der har størst produktions- eller 
importkapacitet. SIEF-medlemmerne skal 
internt nå til enighed om, hvem der skal 
være den ledende registrant ved den 
fælles indsendelse. ECHA vil ikke tildele 
denne rolle. 

SIEF'ER, DER OMFATTER 
KONSORTIER 

Virksomheder i SIEF'er kan danne et 
konsortium med henblik på at udforme en 
eller flere dele af den fælles indsendelse 
eller med henblik på at samarbejde på 
tværs af flere fælles indsendelser for 
forskellige stoffer (Vejledning om 
datadeling, afsnit 10.2-10.7, side 95-102).  
 
Dette kan være en effektiv arbejdsmetode, 
men medlemmerne af et konsortium skal 
være opmærksomme på, at de stadig har 
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forpligtelser med hensyn til samarbejde og 
datadeling med andre potentielle SIEF-
medlemmer fra præ-SIEF'et, som ikke 
indgår i konsortiet. 

TIDSFRISTER FOR INDSENDELSER 

For at sikre, at kravene i artikel 11, stk. 1, i 
REACH-forordningen opfyldes, anbefaler 
ECHA, at den ledende registrants 
registreringsdossier indsendes først, så 
indsendelsens udførlighed kan 
kontrolleres, og den kan tildeles et 
registreringsnummer inden for tidsfristen. 
For at fremme denne proces vil ECHA 
inden årets udgang udsende et modul, 
som virksomhederne kan bruge til at 
kontrollere udførligheden af deres IUCLID 
5-dossierer. De gældende Business Rules 
(som sikrer, at indsendelsen er klar til 
behandling) er allerede frigivet i REACH-
IT Data Submission Manual 8. Dette vil alt 
i alt sætte virksomhederne i stand til at 
oprette udførlige dossierer, som kan 
behandles, og som vil minimere behovet 
for en anden runde af indsendelser. 
 
Andre medlemmer af SIEF må indsende 
deres dossierer tættere på tidsfristen.  
 
ECHA vil yderligere præcisere tidsplanen 
for de ledende og individuelle dossierer for 
at sikre, at industrien kan opfylde de 
gældende tidsfrister for registrering, 
samtidig med at alle juridiske krav 
opfyldes. 

STOFFER, DER 
FREMSTILLES/IMPORTERES I SMÅ 
MÆNGDER, MED TIDLIG TIDSFRIST 
FOR REGISTRERING 

Hvis du fremstiller eller importerer et stof 
under grænsen på 1 000 t, er tidsfristen 
for registreringsindsendelse 2013 eller 
derefter, medmindre stoffet er klassificeret 
med hensyn til visse farlige egenskaber, 
som fremgår af artikel 23 i REACH. Nogle 
medlemmer af præ-SIEF'et kan dog have 
angivet registreringsdatoen til 2010, 
hvilket angiver en større mængde. 

 
Hvis den ledende registrant og de øvrige 
SIEF-medlemmer kun skal overholde en 
senere tidsfrist, vil det være mest rimeligt 

at kontakte de medlemmer, der har 
angivet en tidligere tidsfrist, og finde frem 
til deres intentioner. Hvis de ikke reagerer, 
registreres forsøgene på at kontakte dem. 
Hvis der ikke kommer nogen reaktion, 
arbejdes der mod den tidsfrist, som er 
relevant for de øvrige medlemmer af 
SIEF'et.  
 
Hvis et dossier indsendes før dossiererne 
fra de øvrige medlemmer af SIEF'et, skal 
det ændres, så det afspejler den fælles 
indsendelse, når den foretages. 

UNDTAGELSER 

REACH giver virksomheder mulighed for 
at blive undtaget fra en del af den fælles 
indsendelse under visse omstændigheder, 
som skal dokumenteres. 
 
Virksomheder, der benytter sig af 
muligheden for undtagelse, skal være 
opmærksomme på, at de skal begrunde 
deres handling, og på de forpligtelser, de 
stadig har som medlem af et SIEF. 
Virksomheder skal være opmærksomme 
på, at en undtagelse udløser et højere 
gebyr, og at en undtagelse sandsynligvis 
vil blive prioriteret højt under senere 
gennemgang og evaluering. 

DATAEJERSKAB 

Ved sammensætning af indsendelser kan 
det ikke antages, at offentliggjorte 
informationer gratis må bruges til REACH-
registrering, selv om indholdet af en 
offentliggjort artikel muligvis må bruges i 
en anden form. Den relevante nationale 
lov om ophavsret og/eller databeskyttelse 
skal overholdes og kontrolleres. 

FLERE OPLYSNINGER 

Links til dokumenter på ECHA's websted: 

• Vejledning om datadeling 

• Liste over præregistrerede stoffer 

• Vejledning om identificering og 
navngivning af stoffer i henhold til 
REACH 

• Data Submission Manual 8 

• REACH-forordningen 
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