Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go do ……….
Firma rejestrująca wstępnie:
Numer UUID firmy:
Szczegóły dotyczące firmy rejestrującej wstępnie:
Numer WE (EC) substancji:
Numer CAS substancji:
Nazwa substancji:

Termin końcowy:………. 2009.
Przypisane kody SIEF nie są ostateczne, mogą ulegać zmianie.
Nie przypisanie kodu będzie domyślnie oznaczało przypisanie kodu 4 (uwaga: kody można w
każdej chwili zmienić. W tym celu należy skontaktować się z SFF).
W celu uzyskania większej ilości informacji należy przeczytać notę objaśniającą.

Kod SIEF

Sytuacja

Moja sytuacja
(proszę zaznaczyć
odpowiednie pole)

1
Wiodący

Jest to substancja o dużym strategicznym znaczeniu dla
mojej firmy i posiadam potencjalne możliwości (współ-)
prowadzenia i ukończenia rejestracji.

□

2
Zaangażowany

Moja firma rejestruje i może być aktywnie zaangażowana.
Moja firma będzie otrzymywała raport z działalności SIEF,
fakturę oraz prośbę o komentarze.

□

3
Pasywny

Moja firma ma zamiar zarejestrować tą substancję.
Moja firma będzie otrzymywała raport z działalności SIEF
oraz fakturę.

□

4
Uśpiony

Moja firma nie ma zamiaru rejestrować ani wydawać pieniędzy. Moja firma nie będzie otrzymywała wiadomości ani
faktury (poza obowiązkowym udostępnianiem danych).

□

Nota objaśniająca
Wprowadzenie:
Najważniejszym celem SIEF jest ułatwienie wymiany danych na temat tej samej substancji oraz
uzgadnianie klasyfikacji i oznakowania. W celu uproszczenia i zharmonizowania dostępu do zarządzania SIEF sugerujemy zastosowanie poniższych kodów (proponowanych przez CEFIC), które pomogą w zrozumieniu funkcji pełnionych przez poszczególnych uczestników SIEF.
Funkcje w SIEF
Aby rejestracja i komunikacja była bardziej efektywna chcielibyśmy otrzymać od Państwa pewne informacje, które pozwolą na zaklasyfikowanie rejestrujących wstępnie do czterech różnych grup (kodów SIEF):
1. Wiodący
Ta rejestracja wstępna dotyczy substancji o dużym strategicznym znaczeniu, a twoja firma posiada
odpowiednie środki pozwalające na (współ-)prowadzenie.
Twoja firma (współ-)prowadzi SIEF, przy współpracy z kilkoma innymi.
Twoja firma, jako prowadzący, ponosi odpowiedzialność i będzie aktywna w Zespole kierującym SIEF
(SLT – SIEF Leadership Team). SLT zazwyczaj będzie tworzony przez SFF (osobę wspomagającą
tworzenie SIEF), Wiodącego Rejestrującego i kilka innych firm, które pełnią ważną rolę w produkcji/imporcie substancji.
2. Zaangażowany
Ta rejestracja wstępna dotyczy substancji o strategicznym znaczeniu, ale twoja firma nie może poświęcić odpowiednich środków na prowadzenie.
Poziom aktywności może różnić się odpowiednio od „pobierania” konsultacji do bycia aktywnie zaangażowanym i pomagania prowadzącemu SIEF w dyskusjach technicznych.
Chcesz być regularnie aktualizowany.
3. Pasywny
Ta rejestracja wstępna dotyczy substancji o mniejszym znaczeniu strategicznym.
Oczekujesz od innych uczestników objęcia prowadzenia.
Chcesz zminimalizować zużycie twoich środków i będziesz tylko płacić fakturę.
4. Uśpiony
Z przyczyn formalnych musiałeś zarejestrować wstępnie:
Re-import, monomery wchodzące w skład importowanych polimerów, recykling, wyroby z zamierzonym uwolnieniem substancji.
Nie masz zamiaru rejestrować.
Nie chcesz się angażować, ani płacić faktury.
Możesz zdezaktywować swoje członkostwo jeżeli twój dostawca zarejestruje.
Chcielibyśmy podkreślić, że jeżeli chcesz mieć aktywny wpływ na dalsze działania, termin odpowiedzi do 1 lutego 2009 jest bardzo ważny.

