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Első lépések a SIEF területén – A 
legjobb tippek 
 

A SIEF-ek (anyaginformációs cserefórumok) 
függetlenek – nem az ECHA „tulajdonában állnak”. 
Ugyanakkor kritikus szerepet töltenek be a vegyi 
anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése 
és korlátozása (REACH) területén, és az ECHA 
minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, 
hogy sikeresek legyenek feladataik ellátásában. 
 
Az anyaginformációs cserefórumokat (SIEF) azok a 
társaságok hozzák létre, amelyek azonos anyagokat 
kívánnak regisztrálni. Az a feladatuk, hogy 
megkönnyítsék az adatok megosztását a társaságok 
között, és így lehetővé tegyék, hogy ne készüljön két 
azonos tanulmány, valamint hogy megállapodás 
szülessen az osztályozásról és címkézésről, ha a 
regisztrálók között eltérések tapasztalhatók. A 
tagoknak ezenkívül egymás rendelkezésére kell 
bocsátaniuk a meglévő tanulmányokat, válaszolniuk 
kell egymás információkéréseire és együttesen kell 
dolgozniuk a további tanulmányok azonosítása és 
elvégzése érdekében, ha ez szükségessé válik.  
Mindezen munkáknak az a rendeltetésük, hogy az 
egyes anyagok benyújtása egységes és közös 
legyen, minimális kiegészítő állatkísérletek és 
költségek igénybevételével. 
  
Az ipar érdekelt felei arról tájékoztatták az Európai 
Vegyianyag-ügynökséget (ECHA), hogy nehézségek 
léptek fel egyes anyaginformációs cserefórumok 

elindítása során, és problémák merülhetnek fel a tagok 
közötti kommunikáció terén.  
 
A közelmúltban az Európai Vegyianyag-ügynökség 
elnökletével ülést rendeztek, amelyen az ipar érdekelt 
felei és a Bizottság munkatársai vettek részt. Az ülés 
célja a felmerült problémák megvitatása, az 
anyaginformációs cserefórumok tagjaival szemben 
támasztott követelmények tisztázása és a legjobb 
gyakorlatok ipari érdekelt felek közötti megosztásának 
elősegítése volt.  
 
Az alábbi megjegyzések címzettjei a társaságok, és 
rámutatnak a vita és a lehetséges megoldások 
legfontosabb területeire. Az Európai Vegyianyag-
ügynökség tisztában van azzal, hogy ez a folyamat 
teljesen új, és hogy nagy valószínűséggel további 
kérdések is felmerülnek majd és további vitára lehet 
szükség. A REACH korlátozásain belül továbbra is 
minden támogatást megadunk ahhoz, hogy az 
anyaginformációs cserefórumok (SIEF) és a 
regisztrálók teljesíthessék a számukra előírt 
feladatokat. Az Európai Vegyianyag-ügynökség 
emellett elkészített egy dokumentumot Iránymutatás 
az adatmegosztásról címmel, hogy ezzel segítséget 
nyújtson az anyaginformációs cserefórumoknak 
feladataik elvégzéséhez, és amely az alábbiakban 
felvetett néhány kérdéssel kapcsolatos. 
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MIÉRT SÜRGŐS EZ AZ ÖNÖK 
TÁRSASÁGA SZÁMÁRA?  

Valóban nagyon fontos, hogy a lehető 
leggyorsabban bekapcsolódjanak az Önök anyaga 
szempontjából legmegfelelőbb anyaginformációs 
cserefórum munkájába. 
 
Ez a legelső alkalom, amikor erre sor került, a 
határidők szorosak és az anyaginformációs 
cserefórumok tagjainak időre lehet szükségük 
ahhoz, hogy megállapodjanak a kritikus kérdésekről. 
Ha tehát eddig nem kezdték el, kezdjék el most. A 
regisztrációk benyújtásának határidejét a REACH-
rendelet tartalmazza – az Európai Vegyianyag-
ügynökség ezeken nem tud változtatni –, tehát 
feltétlenül ügyeljenek arra, nehogy lemaradjanak. A 
törvény szerint, ha eddig az időpontig nem 
szereznek érvényes regisztrációt, akkor be kell 
szüntetniük az anyag gyártását vagy importját.  

 
AZ ÖNÖK LÉPÉSEINEK 
DOKUMENTÁLÁSA 

Az alábbiak értelmében az anyaginformációs 
cserefórumokkal kapcsolatos problémák egy része a 
kommunikációval, illetve annak hiányával 
kapcsolatos. Ilyen lehet például az, ha az 
anyaginformációs cserefórum-alakító előmozdítók 
inaktívak vagy nem reagálnak, a lehetséges SIEF-
tagok nem válaszolnak, vagy dönteni kell 
anyaginformációs cserefórumok felosztásáról, illetve 
egyesítéséről. E kommunikációs nehézségek 
figyelembevételével feltétlenül nyilvántartást kell 
vezetni arról, hogy mit tettek eddig és miért, arra az 
esetre, ha ezt a későbbiekben számon kérik 
Önöktől. 

 
AZ ANYAGINFORMÁCIÓS 
CSEREFÓRUM MEGALAKÍTÁSÁNAK 
ELŐMOZDÍTÓJA (SFF) 

A REACH nem határozza meg az SFF szerepkörét. 
A szándék azonban annak lehetővé tétele volt, hogy 
egy önkéntes elindíthassa az anyaginformációs 
cserefórumot és ezzel bátorítsa a társaságokat az 
együttes munkára. Az Iránymutatás az 
adatmegosztásról című dokumentum (4.5.2. 
szakasz, 38. oldal) tartalmazza e szerepkör rövid 
leírását. 
 
Ahol a jelenlegi SFF nem működik, vagy esetleg az 
elő-anyaginformációs cserefórumot arra használja 
fel, hogy pénzt keressen vele vagy hogy blokkolja 
vagy lassítsa a folyamatot, az anyaginformációs 
cserefórum tagjai felkérhetik az anyaginformációs 
cserefórum megalakításának előmozdítóját (SFF) 
szerepkörének feladására és meghatározhatják a 

válaszadás határidejét. Az anyaginformációs 
cserefórumok tagjai  
szabadon együttműködhetnek az SFF-fel, és a 
REACH-IT előzetes anyaginformációs cserefórumának 
oldalán található saját információs szövegmezőjüket is 
felhasználhatják megjegyzések benyújtására, de ezt 
megtehetik a REACH-IT rendszeren kívül is, esetleg a 
saját weboldalukon vagy webhelyükön keresztül. 
 
Az anyaginformációs cserefórumok tagjainak azt 
javasoljuk, hogy vezessenek feljegyzéseket a 
problémás SFF-eknek adott válaszként tett 
lépéseikről. 

 
A NEM REAGÁLÓ ELŐZETES 
REGISZTRÁLÓKKAL VAGY SIEF-
TAGOKKAL SZEMBEN TANÚSÍTANDÓ 
MAGATARTÁS 

Vannak olyan anyaginformációs cserefórumok, 
amelyeknek taglétszáma várhatóan nagyon magas 
lesz. Előfordulhat azonban, hogy sokan közülük úgy 
döntenek, hogy nem vesznek részt tevékenyen a 
közös munkában. Szélsőséges esetben az is 
megtörténhet, hogy egyes szervezetek nem 
válaszolnak az e-mailekre, vagy megadott e-mail 
címük nem is létezik. 
 
Ha egy társaság nem válaszol az e-mailre, próbálják 
meg újra; ha az e-mailt a szerver visszaküldi, 
próbáljanak meg faxot küldeni. Ha nem kapnak 
választ, akkor nem kell további kísérleteket tenni a 
kapcsolatfelvételre, viszont dokumentálják a megtett 
lépéseket. Kérjük, ne feledkezzenek meg arról, hogy  
az anyaginformációs cserefórumok tagjai számára 
lehetőséget kell biztosítani a kapcsolatfelvételre, 
amennyiben ezt kívánják – lehetséges, hogy később 
kívánnak aktívan bekapcsolódni a munkába, vagy az 
is lehet, hogy új belépőként csatlakoztak az 
anyaginformációs cserefórumhoz. Hasznos lehet 
továbbá, ha rendszeresen letöltik az előzetesen 
regisztráltak felsorolását tartalmazó XML-fájlt, hogy 
lássák, történtek-e változások a megadott 
elérhetőségekben. Kérjük, gondoljanak arra is, hogy 
az Önök e-mailjeit esetlegesen levélszemétként 
kiszűrték. 
 
Hasznos lehet, ha létrehoznak egy webhelyét a fórum 
megalakításának és az elért előrehaladás 
dokumentálására, ha összeállítanak hírlevelet, vagy 
ha egyszerűen e-mailben közlik a fontos kérdéseket, 
mivel így az anyaginformációs cserefórum összes 
tagja nyomon követheti az elért eredményeket. Az a 
legfontosabb, hogy miután ésszerű erőfeszítéseket 
tettek annak érdekében, hogy az anyaginformációs 
cserefórum tagjai lehetőséget kapjanak a tevékeny 
hozzájárulásra, azok, akik a tevékeny bekapcsolódás 
mellett döntöttek, arra is lehetőséget kapjanak, hogy 
az anyaginformációs cserefórum eredményes 
működését elősegítsék.   
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HA ÚGY GONDOLJÁK, HOGY NEM A 
MEGFELELŐ ELŐZETES 
ANYAGINFORMÁCIÓS 
CSEREFÓRUMBAN VANNAK 

Ha az előzetes regisztráció során más gyártóktól 
vagy importőröktől eltérő módon írta be anyagának 
nevét, vagy ha az anyagok azonosságáról folytatott 
megbeszélések során rájön, hogy az Ön anyaga 
nem azonos azzal az anyaggal, amelyekre más 
előzetes regisztrálók az előzetes anyaginformációs 
cserefórumban hivatkoznak, akkor másik 
anyaginformációs cserefórumot kell keresnie 
csatlakozás céljából.  
 
Megfelelőbb anyaginformációs cserefórum 
kereséséhez hasznos eszköz lehet az előzetesen 
regisztrált anyagok listája. Ez a lista tartalmazza az 
összes előzetesen regisztrált anyagot és a 
rendelkezésre álló azonosítókat, ilyen például az EK-
szám, a CAS-szám és a kémiai név, szinonimákkal. 
 
Miután talált egy megfelelőbb vagy specifikusabb 
azonosítót az anyagához (amelyet a továbbiakban a 
REACH-IT „másik” anyagnak tekint), felhasználhatja 
a REACH-IT rendszert a „másik” anyag előzetes 
anyaginformációs cserefórumainak 
megtekintéséhez. Ehhez frissítenie kell előzetes 
regisztrációját olyan módon, hogy felveszi ezt a 
„másik” anyagot a „hasonló anyagok” lapon. Ezután 
az anyaghoz tartozó előzetes anyaginformációs 
cserefórum oldaláról navigálhat a „másik” anyag 
előzetes anyaginformációs cserefórumának lapjára. 
Ezen az előzetes anyaginformációs cserefórumon 
Ön nem szerepel a tagok között, tehát 
kezdeményeznie kell felvételét, és fel kell vennie a 
kapcsolatot az előzetes regisztrálókkal és el kell 
mondania, hogy szeretne csatlakozni az 
anyaginformációs cserefórumhoz. 
 

AZ ELŐZETES ANYAGINFORMÁCIÓS 
CSEREFÓRUMOK FELOSZTÁSA 
VAGY EGYESÍTÉSE  

Lehetnek olyan anyaginformációs cserefórumok, 
amelyeket fel kell osztani vagy össze kell olvasztani, 
miután a tagok megbeszéléseket folytattak anyagaik 
azonosságáról.  
 
Ez tejesen rendben van. Felosztás esetén feltétlenül 
kövessék a vonatkozó Iránymutatás az anyagok 
azonosításához és megnevezéséhez című 
dokumentumot, és készítsenek jegyzőkönyvet a 
döntésről és annak okairól. Javasoljuk, hogy a 
fentieknek megfelelően használják a „hasonló 
anyagok” lapot annak az előzetes anyaginformációs 
cserefórumnak a megtekintéséhez, amelyikkel 
szeretnének egyesülni. 

 
Ha a felosztás két olyan anyagot eredményez, amelyet 
különböző anyagnak tekintenek, de mindkettőre 
ugyanazok az azonosítók vonatkoznak, akkor nagyon 
fontos, hogy egyértelműen dokumentálják, miért 
tekintik ezeket az anyagokat különbözőnek és ebből 
fakadóan miért nem tartják elfogadhatónak az 
anyagok egységes és közös benyújtását.  
 
A társaságokat arra bátorítjuk, hogy nézzék meg az 
előzetesen regisztrált anyagok listáját és ellenőrizzék, 
hogy a kérdéses anyag megjelenik-e egynél többször 
a listán, talán egy kicsit más néven. Az 
anyaginformációs cserefórumok hozzájárulnak az 
adatmegosztás biztosításához és a szükséges 
állatkísérletek minimálisra szorításához.  
 

VEZETŐ REGISZTRÁLÓ 

Egy anyag esetén csak egy vezető regisztráló és csak 
egy vezető regisztráló által benyújtott dokumentáció 
létezhet. A vezető regisztráló általában az a társaság, 
amelyik a leginkább érintett az adott anyag kapcsán: a 
legnagyobb mennyiséget gyártja vagy a legtöbb adatot 
kezeli. Ez a kettő nem feltétlenül esik egybe.  
 
A vezető regisztrálót az anyaginformációs 
cserefórumon belül megkötött megállapodással 
nevezik ki, és az Európai Vegyianyag-ügynökség 
elkészített egy iránymutatást a vezető regisztráló 
kiválasztásának folyamatáról (Iránymutatás az 
adatmegosztásról, 8.3. szakasz, 83. oldal). A vezető 
regisztrálót kinevező megállapodást feltétlenül 
dokumentálni kell. Az iránymutatás tartalmaz 
hivatkozást egy potenciális alapértelmezett 
mechanizmusra, ha nincs önként jelentkező: az az 
európai uniós gyártó vagy importőr lesz a vezető 
regisztráló, amelyik a legnagyobb mennyiségű 
gyártásra vagy importra képes. Kérjük, vegyék 
figyelembe, hogy az anyaginformációs cserefórumok 
tagjainak kell egymás között megállapodniuk arról, 
hogy ki vezeti a közös benyújtást. Az Európai 
Vegyianyag-ügynökség nem dönti el, kinek kell ezt a 
szerepkört betöltenie. 
 

KONZORCIUMOT MAGÁBAN 
FOGLALÓ ANYAGINFORMÁCIÓS 
CSEREFÓRUMOK 

Az anyaginformációs cserefórumokhoz tartozó 
társaságok konzorciumokba tömörülhetnek a közös 
benyújtás egy vagy több részének elkészítése vagy 
különféle anyagok közös benyújtásának kidolgozása 
érdekében (Iránymutatás az adatmegosztásról, 10.2-
10.7 szakasz, 95-102. oldal).  
 
Jóllehet ez hatékony munkamódszernek bizonyulhat, a 
konzorciumok tagjainak ügyelniük kell arra, hogy 
ennek ellenére is kötelesek részt venni az 
együttműködésben és az adatmegosztásban az 
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anyaginformációs cserefórumok más potenciális 
tagjaival, akik az előzetes anyaginformációs 
cserefórumok tagjai közül kerülnek ki, de nem tagjai 
a konzorciumnak. 

 
A BENYÚJTÁSOK IDŐRENDJE 

A REACH-rendelet 11. cikk (1) bekezdésében 
szereplő követelmények teljesítése érdekében az 
Európai Vegyianyag-ügynökség azt javasolja, hogy 
először a vezető regisztráló dokumentációját 
nyújtsák be, és hagyjanak időt a beadvány 
hiánytalanságának ellenőrzésére és regisztrációs 
szám hozzárendelésére. E folyamat támogatása 
érdekében az Európai Vegyianyag-ügynökség az év 
vége előtt kioszt egy modult, amelynek segítségével 
a társaságok ellenőrizhetik IUCLID 5 
dokumentációjuk hiánytalanságát. A jelenlegi 
Üzletszabályzat (amely gondoskodik arról, hogy a 
benyújtás „illeszkedjen a folyamatba”) már 
hozzáférhető a REACH-IT 8. Adatbenyújtási 
kézikönyvében. Ezek együttesen lehetővé teszik a 
társaságok számára hiánytalan és feldolgozható 
dokumentációk elkészítését, és minimalizálják a 
benyújtások második körének szükségességét. 
 
Az anyaginformációs cserefórum más tagjai a 
határidőhöz közelebb is benyújthatják 
dokumentációjukat.  
 
Az Európai Vegyianyag-ügynökség folytatja a vezető 
és az önálló dokumentáció(k) benyújtása 
időrendjének tisztázását annak érdekében, hogy az 
ipar – az összes jogi követelmény betartásával – 
teljesíthesse a vonatkozó regisztrációs határidőket. 

 
KIS MENNYISÉGŰ, KORAI REGISZTRÁCIÓS 
HATÁRIDEJŰ ANYAGOK 

Ha Önök 1000 tonnánál kisebb mennyiségben 
gyártanak vagy importálnak egy anyagot, akkor 
2013-ig vagy csak később kell regisztrációt 
benyújtaniuk, kivéve akkor, ha az anyagot bizonyos 
veszélyes tulajdonságai miatt 
felsorolják a REACH 23. cikkében. Lehetséges 
azonban, hogy az előzetes anyaginformációs 
cserefórum egyes tagjai 2010. évi regisztrációs 
dátumot és nagyobb mennyiséget jelöltek meg. 

 
Ilyen esetekben, amikor a vezető regisztrálónak és az 
anyaginformációs cserefórum más tagjainak csak egy 
későbbi határidőt kell betartaniuk, érdemes felvenni a 
kapcsolatot azokkal, akik korábbi határidőt jelöltek 
meg, és tisztázni, mik a szándékaik. Ha nem 
válaszolnak, dokumentálják a kapcsolat-felvételi 
kísérleteket. Ha nem kapnak választ, érdemes az 
anyaginformációs cserefórum más tagjai számára is 
megfelelő határidők szerint végezni a munkát.  
 

Ha az anyaginformációs cserefórum más tagjait 
megelőzve benyújtanak egy dokumentációt, akkor ezt 
módosítani kell olyan módon, hogy tükrözze a közös 
benyújtást, amikor erre a későbbiekben sor kerül. 
 

KIMARADÁS 

A REACH bizonyos feltételek mellett, amelyeket 
dokumentálni kell, lehetővé teszi a társaságok 
számára, hogy kimaradjanak a közös benyújtásból. 
 
Azoknak a társaságoknak, amelyek úgy döntenek, 
hogy kimaradnak, tisztában kell lenniük azzal, hogy 
meg kell indokolniuk ezt a döntésüket és továbbra is 
fenn kell tartaniuk tagságukat az anyaginformációs 
cserefórumban. A társaságoknak azt is tudniuk kell, 
hogy ha a kimaradás mellett döntenek, akkor 
magasabb díjat kell fizetniük, és nagy a valószínűsége 
annak, hogy a kimaradó beadványokat csak egy 
későbbi szakaszban vizsgálják meg és értékelik ki. 

 
AZ ADATOK TULAJDONJOGA 

A beadványokat összeállító társaságok nem 
feltételezhetik, hogy a közzétett információk 
ingyenesen felhasználhatók a REACH-regisztrációhoz, 
bár a közzétett cikkek tartalma más formában 
felhasználható. A vonatkozó nemzeti szerzői jogi 
és/vagy adatvédelmi törvényeknek utána kell nézni és 
be kell őket tartani. 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Az Európai Vegyianyag-ügynökség webhelyén 
található dokumentumokra mutató hiperhivatkozások: 
 
• Iránymutatás az adatmegosztásról 

 
• Előzetesen regisztrált anyagok listája 

 
• Iránymutatás az anyagok azonosításához és 

megnevezéséhez a REACH keretében 
 

• 8. Adatbenyújtási kézikönyv 
 

• REACH-rendelet 

Európai Vegyianyag-ügynökség, Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, 
Finnország 

http://echa.europa.eu, info@echa.europa.eu 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/data_sharing_en.pdf
http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.pdf
http://echa.europa.eu/doc/reachit/reachit_data_submission_manual_8_business_rules_validation_20090417.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:HU:HTML

