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Navodila za začetek uporabe forumov SIEF – 
najpomembnejši nasveti 
 

Forumi za izmenjavo informacij o snoveh 
(SIEF) so neodvisni in niso „last“ agencije 
ECHA. Ker pa igrajo pomembno vlogo v 
sistemu REACH, agencija ECHA želi storiti 
vse, kar je v njenih močeh, za zagotovitev, 
da bi bili forumi uspešni pri delu, ki ga 
opravljajo. 
 
Forume SIEF oblikujejo podjetja, ki 
nameravajo registrirati isto snov. Njihov 
namen je spodbujati izmenjavo podatkov 
med podjetji in tako preprečevati podvajanje 
študij ter doseči dogovor o razvrščanju in 
označevanju, če obstajajo razlike med 
registracijskimi zavezanci. Člani foruma 
morajo drugim članom prav tako zagotavljati 
obstoječe študije, se odzivati na zahteve 
drugih po informacijah ter sodelovati pri 
opredeljevanju in izvajanju dodatnih študij, 
če so te potrebne. Namen tega dela je 
pripraviti enotno skupno vlogo za vsako 
posamezno snov s kar se da najmanj 
dodatnega testiranja na živalih in čim nižjimi 
stroški. 
  
Zainteresirane strani iz gospodarske 
panoge so agencijo ECHA seznanile s 
težavami, povezanimi z začetki delovanja 
nekaterih forumov SIEF in morebitnimi 
težavami pri komuniciranju med člani.  

Agencija ECHA je pred kratkim 
predsedovala srečanju med zainteresiranimi 
stranmi iz gospodarske panoge in 
predstavniki Komisije. Namen srečanja je bil 
razpravljati o pojavljajočih se težavah, 
pojasniti zahteve članov foruma SIEF in 
pomagati zagotavljati izmenjavo najboljše 
prakse med zainteresiranimi stranmi iz 
gospodarstva.  
 
V nadaljevanju podjetjem predstavljamo 
glavna področja, o katerih je potekala 
razprava, in morebitne rešitve. Agencija 
ECHA se zaveda, da je to nov postopek, da 
se bodo verjetno pojavila tudi druga 
vprašanja in da bodo morda potrebne 
nadaljnje razprave. Še naprej bomo 
zagotavljali podporo v okviru omejitev, 
določenih z uredbo REACH, s čimer bomo 
pomagali zagotavljati, da lahko forumi SIEF 
in registracijski zavezanci uspešno 
opravljajo svoje naloge. Agencija ECHA je 
poleg tega pripravila Smernice za 
souporabo podatkov, da bi forumom SIEF 
pomagala zaključiti njihove naloge, kar je 
pomembno za nekatera vprašanja, na 
katera je opozorjeno v nadaljevanju. 
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ZAKAJ VAŠE PODJETJE 
POTREBUJE FORUM?  

Zelo pomembno je, da se čim prej vključite v 
najprimernejši forum SIEF za svojo snov. 
 
Zavedamo se, da forumi delujejo prvič, da 
so roki kratki, člani foruma SIEF pa bodo 
morda potrebovali kar nekaj časa, preden 
se bodo dogovorili o ključnih vprašanjih. Če 
torej še niste začeli, začnite zdaj. Roki za 
predložitev vloge za registracijo so določeni 
v uredbi REACH, agencija ECHA pa nima 
pristojnosti, da bi jih spremenila, zato se 
morate potruditi, da jih ne boste zamudili. V 
skladu z zakonodajo morate prenehati 
proizvodnjo ali uvoz, če do ustreznega roka 
ne pridobite veljavne registracije.  

DOKUMENTIRAJTE SVOJE 
DEJAVNOSTI 

Kot je opisano v nadaljevanju, se nekatere 
težave v zvezi s forumi SIEF nanašajo na 
komuniciranje ali nezadostno komuniciranje, 
na primer nedejavne ali neodzivne 
spodbujevalce oblikovanja forumov SIEF, 
pomanjkanje odzivnosti morebitnih članov 
foruma SIEF ali opredeljevanje potrebe po 
razcepitvi ali združevanju forumov SIEF. 
Zaradi teh komunikacijskih težav je treba v 
zvezi z morebitnimi poznejšimi zapleti 
evidentirati, kaj je bilo storjeno in zakaj. 

SPODBUJEVALEC OBLIKOVANJA 
FORUMOV SIEF 

Vloga spodbujevalca oblikovanja forumov 
SIEF v uredbi REACH ni bila opredeljena. 
Razlog za uvedbo spodbujevalcev forumov 
je bil prostovoljcem omogočiti, da dajo 
pobudo za oblikovanje foruma SIEF, s 
čemer spodbudijo podjetja k medsebojnemu 
sodelovanju. Opis njihove vloge je na voljo v 
dokumentu Smernice za souporabo 
podatkov (razdelek 4.5.2, stran 38). 
 
Če trenutni spodbujevalec oblikovanja 
forumov SIEF ni dejaven ali morda 
predhodni forum SIEF izrablja kot možnost 
za lasten zaslužek, ali za blokado, ali za 
upočasnitev procesa, lahko člani foruma 
SIEF spodbujevalca oblikovanja forumov 
SIEF pozovejo k odstopu in določijo rok za 
odgovor. Vsekakor pa lahko člani foruma 
SIEF delujejo brez spodbujevalca 

oblikovanja forumov SIEF, morda z uporabo 
lastnega informacijskega besedilnega polja 
na strani predhodnega foruma SIEF na 
portalu REACH-IT za objavljanje pripomb ali 
zunaj portala REACH-IT, morda prek svoje 
spletne strani ali spletišča. 
 
Priporočljivo je, da člani foruma SIEF hranijo 
evidenco svojih ukrepov, s katerimi so se 
odzvali na težave s spodbujevalci 
oblikovanja forumov SIEF. 

OBRAVNAVA 
PREDREGISTRACIJSKIH 
ZAVEZANCEV ALI ČLANOV FORUMA 
SIEF, KI SE NE ODZIVAJO 

Nekateri forumi SIEF imajo lahko zelo veliko 
članov. Vendar pa številni od teh članov na 
forumih niso dejavni. V skrajnem primeru 
nekatere organizacije ne odgovarjajo na e-
pošto ali predloženi e-naslovi ne obstajajo. 
 
Če podjetje ne odgovori na e-pošto, 
poskusite znova. Če se poslana e-pošta 
samodejno vrne, poskusite s telefaksom. Če 
odgovora še vedno ni, se vam ni več treba 
truditi vzpostaviti stik, vendar izvedeni ukrep 
dokumentirajte. Ne pozabite, da morajo 
imeti člani foruma SIEF možnost za 
vzpostavitev stika, če to želijo – lahko se 
denimo odločijo, da postanejo dejavni 
pozneje, ali pa se forumu SIEF pridružijo 
kasneje kot novi udeleženci na trgu. 
Koristno je tudi, da si v  rednih intervalih 
naložite datoteko za predregistracijske 
zavezance v formatu XML, s čemer se 
seznanite z vsemi morebitnimi 
spremembami kontaktnih podatkov. 
Opozarjamo vas, da se lahko nekatera 
elektronska sporočila izločijo kot nezaželena 
e-pošta. 
 
Koristno je ustvariti tudi spletno stran za 
dokumentiranje oblikovanja foruma in 
njegovega napredka, objavljati glasilo ali 
zgolj sporočati pomembna vprašanja po 
elektronski pošti, s čimer bodo lahko vsi 
člani foruma SIEF še naprej spremljali 
napredek. Bistveno je, da imajo tisti, ki se 
odločijo biti dejavni, tudi možnost, da 
prispevajo k uspešnemu delovanju foruma 
SIEF, saj mora biti vsem članom foruma 
omogočeno dejavno sodelovanje.   
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KADAR MENITE, DA STE ČLAN 
NAPAČNEGA PREDHODNEGA 
FORUMA SIEF 

Če ste pri predhodni registraciji vnesli ime 
svoje snovi drugače od drugih proizvajalcev 
in uvoznikov ali če med razpravami o 
istovetnosti svoje snovi ugotovite, da nimate 
iste snovi kot drugi predregistracijski 
zavezanci v predhodnem forumu SIEF, 
boste morda hoteli poiskati drug forum SIEF 
in se mu pridružiti.  
 
Koristno orodje pri iskanju primernejšega 
foruma SIEF je seznam predhodno 
registriranih snovi. Ta seznam vključuje vse 
predhodno registrirane snovi z identifikatorji, 
kot so številka EC, številka CAS in kemijsko 
ime s sopomenkami.  
 
Ko najdete primernejši ali natančnejši 
identifikator za svojo snov (ki jo nato portal 
REACH-IT obravnava kot „drugo“ snov), si 
lahko na portalu REACH-IT ogledate 
predhodni forum SIEF te „druge“ snovi. V ta 
namen morate posodobiti svojo predhodno 
registracijo tako, da to „drugo“ snov vnesete 
v rubriko „podobne snovi“. S spletne strani 
predhodnega foruma SIEF za svojo snov 
boste nato lahko dostopali do spletne strani 
predhodnega foruma SIEF te „druge“ snovi. 
Na tej spletni strani ne boste navedeni kot 
njen član, zato boste morali sami navezati 
stik s predregistracijskimi zavezanci ter 
pojasniti, da se želite pridružiti njihovemu 
forumu. 

RAZCEPITEV ALI ZDRUŽEVANJE 
PREDHODNIH FORUMOV SIEF  

Nekateri forumi SIEF se bodo morda morali 
po zaključeni razpravi o istovetnosti njihove 
snovi razcepiti ali združiti.  
 
S tem ni nič narobe. Vendar če se razcepite, 
morate upoštevati Smernice za identifikacijo 
in poimenovanje snovi ter svojo odločitev in 
razloge zanjo ustrezno evidentirati. 
Predlagamo, da za ogled spletne strani 
predhodnega SIEF, s katerim se želite 
združiti, tako kot zgoraj uporabite rubriko 
„podobne snovi“. 
 
Če se  forum razcepi na podlagi mnenja, da 
gre za dve različni snovi, ki pa ju označujejo 
isti identifikatorji, je treba natančno 

dokumentirati, zakaj se snovi štejeta za 
različni in posledično zakaj se enotna 
skupna vloga ni zdela sprejemljiva.  
 
Podjetja pozivamo, da si ogledajo seznam 
predhodno registriranih snovi in preverijo, ali 
se njihova snov na seznamu pojavi večkrat, 
morda pod nekoliko drugačnim imenom. 
Združevanje forumov SIEF bo pripomoglo k 
izmenjavi podatkov in zmanjšanju potrebe 
po testiranju na živalih.  

GLAVNI REGISTRACIJSKI 
ZAVEZANEC 

Za dano snov lahko obstaja le en glavni 
registracijski zavezanec in ena 
dokumentacija glavnega registracijskega 
zavezanca. Glavni registracijski zavezanec 
je običajno podjetje, ki se največ ukvarja s 
to snovjo – to je denimo največji 
proizvajalec te snovi ali pa podjetje, ki ima 
največ podatkov o njej. Podjetje, ki je 
največji proizvajalec, in podjetje, ki ima 
največ podatkov, nista nujno isto podjetje.  
 
Glavni registracijski zavezanec se 
sporazumno imenuje znotraj foruma SIEF, 
agencija ECHA pa je izdelala smernice, 
kako opredeliti, kdo naj bi bil glavni 
registracijski zavezanec (Smernice za 
souporabo podatkov, razdelek 8.3, stran 
83). Sporazum, s katerim je bil imenovan 
glavni registracijski zavezanec, je treba 
dokumentirati. Za primere, kadar se nihče 
prostovoljno ne javi, je v smernicah  
predvideno, da to vlogo prevzame 
proizvajalec ali uvoznik v EU z največjim 
obsegom proizvodnje ali uvoza. Upoštevati 
je treba, da se morajo člani foruma SIEF 
sami dogovoriti, kdo bo prevzel glavno vlogo 
pri predložitvi skupne vloge, in da agencija 
ECHA ne bo odločala, kdo naj ima to vlogo. 
 

FORUMI SIEF, KI VKLJUČUJEJO 
KONZORCIJE 

Podjetja, ki sodelujejo v forumih SIEF, se 
lahko povežejo v konzorcije za pripravo 
enega ali več delov skupne vloge ali za delo 
v zvezi z več skupnimi vlogami za različne 
snovi (Smernice za souporabo podatkov, 
razdelki od 10.2 do 10.7, strani 95 do 102).  
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Čeprav je to lahko učinkovita oblika dela, se 
morajo člani konzorcija zavedati, da so 
dolžni sodelovati in izmenjevati podatke tudi 
z drugimi morebitnimi člani foruma SIEF na 
spletni strani predhodnega SIEF, ki niso 
člani konzorcija. 

ČASOVNA RAZPOREDITEV 
PREDLOŽITVE VLOG 

Agencija ECHA za zagotovitev izpolnjevanja 
zahtev člena 11(1) uredbe REACH 
priporoča, naj se najprej predloži 
dokumentacija glavnega registracijskega 
zavezanca, pri čemer je treba zagotoviti 
dovolj časa za preverjanje popolnosti vloge 
in dodelitev registracijske številke. Agencija 
ECHA bo v podporo temu postopku pred 
koncem leta razposlala modul, ki bo 
podjetjem omogočil, da preverijo popolnost 
svoje dokumentacije IUCLID 5. Sedanja 
poslovna pravila (ki zagotavljajo, da je vloga 
„primerna za obdelavo“) so bila objavljena 
že v Priročniku št. 8 za predložitev podatkov 
v REACH-IT. 
 
Drugi člani foruma SIEF lahko svojo 
dokumentacijo predložijo bližje roku.  
 
Agencija ECHA bo podrobneje določila 
časovno razporeditev predložitve glavne 
dokumentacije in posameznih dokumentacij, 
s čemer bo industriji olajšala spoštovanje 
rokov za registracijo in obenem 
izpolnjevanje vseh pravnih zahtev. 

SNOVI, PROIZVEDENE ALI UVOŽENE 
V MAJHNIH KOLIČINAH, Z 
ZGODNJIMI ROKI ZA REGISTRACIJO 

Če proizvajate ali uvažate snov v količini, 
manjši od 1 000 ton, je rok za predložitev 
registracije leto 2013 ali pozneje, razen če 
je vaša snov drugače razvrščena zaradi 
nevarnih lastnosti, določenih v členu 23 
uredbe REACH. 
Vendar so morda nekateri člani 
predhodnega foruma SIEF navedli rok za 
registracijo v letu 2010, kar nakazuje večjo 
tonažo. 

 
V teh primerih, ko morajo glavni 
registracijski zavezanec in drugi člani 
foruma SIEF spoštovati poznejši rok, je 
treba vzpostaviti stik s tistimi, ki so navedli 

zgodnejši rok, in spoznati njihove namene. 
Če se ne odzovejo, dokumentirajte poskuse 
vzpostavitve stika. Kadar odziva ni, lahko 
dejavnosti potekajo do roka, ki ustreza 
drugim članom foruma SIEF.  
 
Če je bila določena dokumentacija 
predložena, preden so jo predložili drugi 
člani foruma SIEF, jo je treba spremeniti 
tako, da bo usklajena s skupno vlogo, 
izvedeno naknadno. 

ZAVRNITEV 

REACH podjetjem omogoča, da pod 
določenimi pogoji, ki jih je treba 
dokumentirati, zavrnejo udeležbo pri 
določenem delu skupne vloge. 
 
Podjetja, ki se odločijo za zavrnitev, se 
morajo zavedati potrebe po utemeljitvi svoje 
odločitve in obveznosti, ki jih še vedno imajo 
kot člani foruma SIEF. Podjetja se morajo 
zavedati, da je posledica zavrnitve plačilo 
višje pristojbine, in da se vloge z zavrnitvijo 
v poznejši fazi zelo verjetno prednostno 
preučujejo in ovrednotijo. 

LASTNIŠTVO PODATKOV 

Tisti, ki pripravljajo vloge, ne smejo 
predpostavljati, da se lahko objavljene 
informacije brezplačno uporabljajo za 
registracijo v okviru REACH, čeprav pa je 
mogoče uporabljati vsebino objavljenega 
članka v drugačni obliki. Spoštovati in 
preveriti je treba ustrezno nacionalno 
zakonodajo o avtorskih pravicah in/ali 
varstvu podatkov. 

DODATNE INFORMACIJE 

Povezave do dokumentov na spletišču 
agencije ECHA: 

• Smernice za souporabo podatkov 

• Seznam predhodno registriranih snovi 

• Smernice za identifikacijo in 
poimenovanje snovi na podlagi uredbe 
REACH 

• Priročnik št. 8 za predložitev podatkov 

• Uredba REACH 
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