
Szanowni Państwo,

W związku z nadchodzącym pierwszym terminem rejestracji substancji w ramach 
rozporządzenia REACH (l grudnia 2010 r.), pragniemy przypomnieć wszystkim 
przedsiębiorcom,  którzy  zamierzają  zarejestrować  swoje  substancje  zgodnie  
z przepisami rozporządzenia, na konieczność podjęcia współpracy w forach pre-
SIEF i SIEF (Fora Wymiany Informacji o Substancjach).
Fora SIEF są tworzone przez przedsiębiorstwa, które mają zamiar zarejestrować 
tę  samą  substancję.  Dołączenie  do  forum SIEF stanowi  prawne  zobowiązanie 
wszystkich  rejestrujących.  Celem SIEF jest  ułatwienie  wymiany  informacji  na 
temat  danej  substancji,  między  przedsiębiorstwami,  co  stwarza  możliwość 
dzielenia  kosztów  drogich  badań,  pozwala  uniknąć  powtarzania  lub 
przeprowadzania  niepotrzebnych  badań  i  umożliwia  wspólne  uzgodnienie 
klasyfikacji i oznakowania substancji. Członkowie SIEF powinni aktywnie brać 
udział w pracach prowadzonych w obrębie swego SIEFu poprzez:
- dostarczanie innym członkom informacji dotyczących istniejących badań,
- udzielanie odpowiedzi na przesyłane zapytania e-mailem oraz faxem
- współpracę z innymi członkami i wiodącym rejestrującym w celu określenia  
i przeprowadzania dodatkowych badań, jeżeli takie są wymagane.
Chcielibyśmy podkreślić, że to przemysł jest odpowiedzialny za funkcjonowanie 
SIEF. Wszystkie podjęte działania na forum SIEF mają na celu zgromadzenia 
informacji  o  przedmiotowej  substancji  koniecznych  do  złożenia  jednego 
wspólnego wniosku przez wiodącego rejestrującego, ograniczając do minimum 
dodatkowe badania na zwierzętach i  koszty. Wiodący rejestrujący wyznaczany 
jest na zasadzie zgodnego porozumienia pomiędzy członkami forum.
Zachęcamy do brania aktywnego udziału w wyborze wiodącego rejestrującego, 
który odgrywa decydująca rolę podczas wspólnego przedkładania dokumentów 
do  Europejskiej  Agencji  Chemikaliów  także  te  przedsiębiorstwa,  które  będą 
rejestrować swoje substancje w późniejszych terminach.
Zgodnie  z  art.  11  ust.  l  rozporządzenia  REACH  wiodący  rejestrujący  jako 
pierwszy przedkłada dokumentację robiąc to stosunkowo wcześnie, aby zapewnić 
Europejskiej Agencji Chemikaliów czas potrzebny na sprawdzenie kompletności 
dokumentacji i nadanie substancji numeru rejestracyjnego. Pozostali członkowie 
SIEF  mogą  przedkładać  własne  dokumentacje  w  późniejszym  czasie,  przed 
upływem ostatecznego terminu podanego w art. 23 rozporządzenia REACH.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 rozporządzenia REACH (brak 
danych, brak obrotu) niedokonanie rejestracji w odpowiednim terminie skutkuje 
koniecznością zaprzestania produkcji i czyni każde dalsze wprowadzenie do obrotu 
nielegalnym.


