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Aineteabe vahetuse foorumid (SIEF) – 
praktilisi nõuandeid 
 
Aineteabe vahetuse foorumid (SIEF) on 
sõltumatud – need ei ole seotud ECHAga. 
Samas on neil REACHis äärmiselt oluline 
roll ning ECHA tahab teha kõik võimaliku, 
et foorumite tegevus oleks tulemuslik. 
 
SIEFi moodustavad ettevõtted, kes 
kavatsevad registreerida sama aine. 
Foorumi eesmärk on aidata ettevõtetel 
andmeid jagada ja vältida seega uuringute 
kordamist, samuti leppida kokku aine 
ühine klassifikatsioon ja märgistus. 
Foorumi liikmed vahetavad seniste 
uuringute andmeid, vastavad üksteise 
teabepäringutele ning teevad koostööd, et 
tuvastada vajadus lisauuringute järele ja 
need uuringud teha. Kogu selle tegevuse 
eesmärk on saavutada iga aine andmete 
ühine esitamine, mis tagab võimalikult 
väikese uute loomkatsete ja kulude 
vajaduse. 
 
Tööstuse huvirühmad on teatanud 
ECHAle, et SIEFide tegevuses on olnud 
raskusi ning liikmetevahelises teabe-
vahetuses võib esineda takistusi. 
 

Hiljuti korraldas ECHA tööstuse huvi-
rühmade ja komisjoni esindajate kohtumise. 
Selle eesmärk oli arutada tekkinud 
probleeme, selgitada SIEFi liikmetele 
kehtivaid nõudeid ja aidata jagada parimat 
tava tööstuse huvirühmade vahel. 
 
Allpool esitatud selgitused on suunatud 
ettevõtetele ning nendes tuuakse esile 
peamised arutlusteemad ja võimalikud 
lahendused. ECHA mõistab, et SIEFid on 
uudne protsess, milles tõenäoliselt tekib 
veel küsimusi, ning arutelu jätkub. REACHi 
seatud piirangute raames jätkame abi 
pakkumist, et aidata SIEFil ja registreerijatel 
täita kõiki oma ülesandeid. SIEFide 
tegevuse soodustamiseks on ECHA 
koostanud andmete jagamise juhendi, 
millest võib olla abi mõne allpool kirjeldatud 
probleemi lahendamisel. 
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MIKS ON SIEFiga ÜHINEMINE 
TEIE ETTEVÕTE JAOKS 
KIIRELOOMULINE KÜSIMUS? 

On äärmiselt tähtis, et teie ettevõte 
ühineks võimalikult ruttu teie aine jaoks 
kõige asjakohasema SIEFiga. 
 
Ainete registreerimine toimub esimest 
korda ja tähtajad on lühikesed. SIEFi 
liikmetel võib kuluda aega, et määrava 
tähtsusega küsimustes kokku leppida. 
Seega kui te ei ole veel alustanud, siis 
alustage kohe. Registreerimistoimikute 
esitamise tähtajad on sätestatud REACH-
määruses ja ECHA-l ei ole volitusi neid 
muuta, seega peate veenduma, et te neid 
järgite. Kui teie ettevõttel ettenähtud ajaks 
kehtivat registreeringut ei ole, tuleb aine 
tootmine või importimine seaduse 
kohaselt lõpetada. 

 
DOKUMENTEERIGE OMA 
TEGEVUS 

Nagu allpool mainitakse, on SIEFide 
teatavad probleemid seotud teabe-
vahetusega või selle puudumisega – 
näiteks SIEF-abilised ei tegutse aktiivselt 
või ei reageeri, võimalikud SIEFi liikmed ei 
reageeri ning teabevahetus SIEFide 
jagamise või liitmise vajaduse 
tuvastamisel on puudulik. Hilisemate 
probleemide vältimiseks on neid teabe-
vahetuse raskusi arvestades tähtis 
dokumenteerida nii oma tegevus kui ka 
selle põhjused. 

 
SIEF-ABILINE 

SIEF-abilise rolli ei ole REACHis 
määratletud. Algne eesmärk oli 
võimaldada vabatahtlikul abilisel asutada 
SIEF, et julgustada ettevõtteid tegema 
koostööd. Abilise rolli on üldjoontes 
kirjeldatud andmete jagamise juhendis 
(punkt 4.5.2, lk 38). 
 
Kui praegune SIEF-abiline ei tegutse või 
võib-olla kasutab eel-SIEFi raha teenimise 
võimalusena või tõkestab või aeglustab 
protsessi, võivad SIEFi liikmed paluda tal 
oma rollist loobuda ning määrata 
vastamise tähtajad. Igal juhul on SIEFi 
liikmetel võimalus tegutseda ka SIEF-

abiliseta, kasutades näiteks märkuste 
esitamiseks omaenda tekstivälju eel-SIEFi 
lehel REACH-ITis või tehes seda väljaspool 
REACH-ITi oma veebilehtede kaudu. 
 
SIEFi liikmetel soovitatakse dokumenteerida 
sammud, mida nad võtavad SIEF-abilistega 
seotud probleemide korral.  

 
MIDA TEHA 
EELREGISTREERIJATE VÕI 
LIIKMETEGA, KES EI VASTA? 

Mõnel SIEFil võib olla väga palju liikmeid, 
kellest suur osa ei pruugi aga foorumis 
aktiivselt osaleda. Äärmuslikel juhtudel võib 
mõni organisatsioon jätta e-kirjadele 
vastamata või ei pruugi esitatud e-posti 
aadresse olemas olla. 
 
Kui ettevõte e-kirjale ei vasta, saatke kiri 
uuesti; kui e-kiri tuleb tagasi, saatke faks. 
Kui ka see jääb vastamata, ei ole vaja 
ettevõtte poole uuesti pöörduda, kuid võetav 
samm tuleb dokumenteerida. NB! SIEFi 
liikmetel peaks olema võimalus soovi korral 
kontakteeruda – nad võivad soovida hiljem 
aktiivselt osaleda või nad võivad olla 
SIEFiga liitunud uue osalisena. Kasulik on 
ka eelregistreerijate XML-faile korrapäraselt 
alla laadida, et kontrollida võimalikke 
muudatusi nende kontaktandmetes. Pidage 
meeles ka seda, et e-kirju võidakse 
rämpspostina hävitada. 
 
Kasu võib olla erilisest veebilehest, millel 
dokumenteeritakse SIEFi asutamine ja 
areng, uudiskirjast või sellest, kui olulistest 
küsimustest teatatakse lihtsalt e-posti teel, 
sest see võimaldab kõikidel SIEFi liikmetel 
tegevust jälgida. On oluline, et kui teha 
mõistlikke jõupingutusi SIEFi liikmete 
aktiivseks kaasamiseks, on aktiivsetel 
osalistel võimalus panna SIEF toimima. 

 
KUI ARVATE, ET OSALETE 
VALEL EEL-SIEFil 

Kui olete esitanud eelregistreerimisel oma 
aine nimetuse teistest tootjatest ja 
importijatest erineval kujul või kui mõistate 
ainete samasuse arutelude käigus, et teie 
aine ei ole sama mis teistel eel-SIEFil 
osalevatel eelregistreerijatel, võib teil olla 
vaja ühineda uue SIEFiga. 
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Kasulik vahend sobilikuma SIEFi 
leidmiseks on eelregistreeritud ainete 
loetelu, mis sisaldab kõiki eelregistreeritud 
aineid koos olemasolevate 
identifitseerimisandmetega, näiteks EÜ või 
CAS-numbri ja koos sünonüümidega 
esitatud keemilise nimetusega. 
 
Kui olete leidnud oma ainele sobilikuma 
või täpsema tunnuskoodi (REACH-ITis 
käsitletakse ainet seejärel teise ainena), 
võite tutvuda selle teise aine eel-SIEFiga 
REACH-ITi kaudu. Selleks peate te oma 
eelregistreeringut ajakohastama, lisades 
kõnealuse teise aine sarnaste ainete 
jaotisesse. Seejärel saate navigaatori abil 
liikuda oma aine eel-SIEFi leheküljelt teise 
aine eel-SIEFi leheküljele. Teid ei kanta 
uue eel-SIEFi liikmete loetellu, seega 
tuleb teil ise eelregistreerijate poole 
pöörduda ning teatada, et soovite 
foorumiga ühineda. 
 

EEL-SIEFide JAGAMINE VÕI 
LIITMINE  

Pärast liikmete arutelusid aine samasuse 
teemal võib tekkida vajadus SIEFe jagada 
või liita. 
 
See on võimalik. Jagamise korral on tähtis 
järgida ainete identifitseerimise ja 
nimetamise juhendit ning dokumenteerida 
otsus ja selle põhjendused. Soovitame 
tutvuda selle eel-SIEFiga, millega soovite 
ühineda, sarnaste ainete jaotise kaudu, 
nagu on kirjeldatud eespool. 
 
Kui jagamise tulemuseks on kaks ainet, 
mis leitakse olevat erinevad, kuid mille 
jaoks kasutatakse samu tuvastamis-
andmeid, on tähtis selgelt dokumen-
teerida, miks aineid käsitletakse 
erinevatena ja miks ei peetud võimalikuks 
ühtainsat andmete ühist esitamist. 
 
Ettevõtteid julgustatakse tutvuma 
eelregistreeritud ainete loeteluga ning 
kontrollima, kas nende aine on sinna 
kantud mitmel korral, võib-olla pisut 
teistsuguse nimetuse all. SIEFide liitmine 
aitab tagada andmete jagamist ja 
minimeerida loomkatsete vajadust. 
 

JUHTREGISTREERIJA 

Iga aine kohta võib olla vaid üks juht-
registreerija ning üks juhtregistreerija toimik. 
Tavaliselt on juhtregistreerija ainega kõige 
enam seotud ettevõte – see võib toota ainet 
suurimas koguses või omada suurimat 
hulka teavet. Need kaks kriteeriumi ei 
pruugi kattuda. 
 
Juhtregistreerija määratakse SIEFi-sisese 
kokkuleppega ja ECHA on juhtregistreerija 
määramise kohta avaldanud suunised 
(andmete jagamise juhend, punkt 8.3, lk 
83). Tähtis on juhtregistreerija nimetamise 
kokkulepe dokumenteerida. Juhendis 
osutatakse võimalikule mehhanismile juhul, 
kui vabatahtlikke ei ole – siis nimetatakse 
juhtregistreerijaks suurima tootmis- või 
impordimahuga Euroopa Liidu tootja või 
importija. NB! Andmete ühise esitamise juhi 
otsustavad SIEFi liikmed omavahel. ECHA 
seda rolli ei määra. 
 

KONSORTSIUME HÕLMAVAD 
SIEFid 

SIEFil osalevad ettevõtted võivad koonduda 
konsortsiumidesse, et valmistada ette 
ühiselt esitatava andmestiku osi või teha 
koostööd eri ainete andmete ühisel 
esitamisel (andmete jagamise juhend, 
punktid 10.2–10.7, lk 95–102). 
 
Kuigi see võib olla tõhus tööviis, peavad 
konsortsiumide liikmed arvestama, et neil 
on siiski kohustus teha koostööd ning 
jagada andmeid teiste eel-SIEFi liikmetega, 
kes konsortsiumi ei kuulu. 

 
TOIMIKUTE ESITAMISE AEG 

Et tagada REACH-määruse artikli 11 lõikes 
1 esitatud nõuete täitmine, soovitab ECHA 
kõigepealt esitada juhtregistreerija toimiku, 
jättes aega esitatud toimiku terviklikkuse 
kontrollimiseks ja sellele 
registreerimisnumbri andmiseks. Selle 
protsessi toetamiseks annab ECHA enne 
aasta lõppu ettevõtetele mooduli, millega 
kontrollida IUCLID 5-toimikute terviklikkust. 
Kehtivad eeskirjad (millega tagatakse, et 
esitatavad andmed oleksid 
töötlemiskõlblikud) avaldati REACH-ITi 
andmete esitamise 8. käsiraamatus. 
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Üheskoos võimaldavad need ettevõtetel 
koostada terviklikke ja töödeldavaid 
toimikuid, minimeerides toimikute 
teistkordse esitamise vajadust. 
 
Ülejäänud SIEFi liikmed võivad esitada 
oma toimikud tähtajale lähemal ajal. 
 
ECHA selgitab täiendavalt juhtregistreerija 
toimiku ja üksiktoimikute esitamise aega, 
et tööstusettevõtted suudaksid järgida 
asjaomaseid registreerimistähtaegu, täites 
samas kõiki õiguslikke nõudeid. 

 
VARAJASTE REGISTREERIMIS-
TÄHTAEGADEGA VÄIKESTES 
KOGUSTES AINED 

Kui te toodate või impordite ainet alla 
1000 tonni, on registreerimistoimiku 
esitamise tähtaeg 2013. aasta või hiljem, 
kui ainel ei ole REACH-määruse artiklis 23 
nimetatud ohtlikke omadusi. Osa eel-
SIEFi liikmeid on aga nimetanud 
registreerimisajaks 2010. aasta, mis viitab 
suuremale kogusele. 

 
Sel juhul ning kui juhtregistreerija ja teiste 
SIEFi liikmete suhtes kehtib hilisem 
tähtaeg, on mõistlik pöörduda varasema 
tähtaja nimetanud registreerijate poole 
ning tutvuda nende kavatsustega. Kui 
need registreerijad ei vasta, dokumen-
teerige nende poole pöördumise katse. 
Vastamata jätmise korral on mõistlik 
lähtuda teistele SIEFi liikmetele sobilikust 
tähtajast. 
 
Kui toimik esitatakse enne teisi SIEFi 
liikmeid, tuleb seda muuta, et kajastada 
järgnevat andmete ühist esitamist. 
 

LOOBUMINE 

REACH võimaldab ettevõtetel loobuda 
andmete ühisest esitamisest teatavatel 
asjaoludel, mis tuleb dokumenteerida. 
 
 
 
 
 
 
 

Ühisest esitamisest loobuda otsustavad 
ettevõtted peaksid teadma, et nad peavad 
oma tegevust põhjendama ning et nende 
kohustused SIEFi liikmetena jäävad püsima. 
Ettevõtted peaksid teadma ka seda, et 
ühisest esitamisest loobumise korral on 
registreerimistasu suurem ning neid 
andmeid, mille ühisest esitamisest on 
loobutud, kontrollitakse ja hinnatakse hiljem 
eelisjärjekorras. 

 
ANDMETE OMANDIÕIGUS 

Esitatavate andmete koostajad ei saa 
eeldada, et avaldatud teavet võib REACHis 
registreerimisel tasuta kasutada, kuigi 
avaldatud artikli sisu võib olla võimalik 
kasutada muul kujul. Kontrollida ja järgida 
tuleb asjakohaseid riiklikke autoriõiguse 
ja/või andmekaitse õigusakte. 
 

LISATEAVE 

ECHA veebilehel avaldatud dokumentide 
lingid: 

• Andmete jagamise juhend 

• Eelregistreeritud ainete loetelu 

• Ainete REACHi kohase identifitseeri-
mise ja nimetamise juhend 

• Andmete esitamise 8. käsiraamat 

• REACH-määrus 
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