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SIEF  -  PRÁVNE ÚPRAVY
• ZMLUVA O KONZORCIU/SPOLUPRÁCI
• ZMLUVA V RÁMCI SIEF
• DOHODA O ZDIEĽANÍ ÚDAJOV
• ZODPOVEDNOSTI VEDÚCICH

REGISTRUJÚCICH
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Štruktúra v SIEF

Východiskový bod: kategorizácia  SIEF

Kategória 1  -  vedúci tím SIEF (SLT):
           má na starosti prípravu registra čného dossieru

Pre limitovaný počet členov SIEF - vedúci členovia :
� SIEF koordinátor (SFF)
� vedúci registrujúci a
� nieko ľko ostatných členov, ktorí prejavili vô ľu by ť veľmi aktívni

• SLT má poverenie robi ť rozhodnutia, ur čiť zdroje  (peniaze a konzultantov)
a monitorovať, kontrolovať a podávať správy o postupe, zdrojoch a
dohodnutých doručeniach = príprava dossieru .

• SLT tiež jedná o  všeobecných otázkach spravovania SIEF ako napr:
spravuje finančné záležitosti ako posielanie faktúr, účtovníctvo, sledovanie
faktúr a pod.

Dohoda medzi vedúcimi členmi
Členovia vedúceho tímu SIEF by mali určiť nejakú formu zmluvnej
dohody aby právne štruktúrovali ich spoluprácu („ prevádzkové“ pravidlá
vo vedúcom tíme SIEF).

Ak nie je utvorené konzorcium - CEFIC odporúča model “dohody o
spolupráci medzi vedúcimi členmi“ (druh jednoduchej dohody v konzorciu).

Rozsah dohody o spolupr áci

Základná dohoda o:
— nákladoch  medzi vedúcimi členmi
— povinnostiach  medzi  vedúcimi členmi
— mechanizme zdieľania údajov
— utajení údajov
— plnej moci danej  vedúcemu registrujúcemu  aby ich reprezentoval v dohode v

rámci SIEF

V prípade, vedúci tím SIEF (STL) má viac ako 5 - 6  členov, uprednost ňuje sa
uzavrie ť dohodu v konzorciu.
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Variant 1: Dohoda o spolupráci
(ak nie je utvorené konzorcium a je len niekoľko vedúcich členov)

Variant 2: Zmluva o konzorciu
(rozšírená zmluva)
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Prečo zmluva v rámci SIEF?
Riadenie SIEFu nie je popísané v nariadení REACH a a preto je potrebný
aspoň minimálny právny rámec.
Na splnenie právnych požiadaviek v  SIEF sú možné 2 scenáre :

1. Členovia SIEF sa dohodnú samostatne na:
- pravidl ách fungovania SIEF  (voľba LR, zodpovednosti, IT nástroj, utajovanie údajov a

pod.) napr. vo februári 2010
- pravidl ách delenia údajov , keď už je ukončená analýza chýbajúcich údajov napr. v

marci2010
- delen í nákladov , pokiaľ možno keď sú známe všetky náklady (štúdie,
administratíva, atď) napr. v júni 2010
- účasti na procese spolo čného podania  napr. auguste 2010
- ...

2. Členovia SIEF sa v jednom kroku dohodnú na:
      všetkých pravidl ách od za čiatku  fungovania  SIEF a ich zmluvnom „ ošetren í“

(právna istota prostredníctvom záväzných a vynucovacích práv a povinností) .

ZMLUVA SIEF = JEDNODUCHÉ RIEŠENIE
(štandardizovaný právny rámec pre postupy v SIEF)



5

Zmluva SIEF

= zmluva SIEF: medzi vedúcim tímom a každým podpísaným účastníkom SIEF

Poznámky
možné rýchle prijatie
� mala by byť druhom dohody o pristúpení: navrhnutá vedúcim tímom

SIEF (SLT)/konzorciom a  poskytnutá členom SIEF na schválenie
(bez zdĺhavých diskusií v SIEF)

� v takomto modeli zmluvy je len pár bodov voliteľných a
diskutovateľných (krátky postup)

� je poskytnutá len členom SIEF ktorí sú  INVOLVED a PASSIVE
� štandardizovaný  elektronický proces schvaľovania/podpisu: “SIEF

agreement survey”(prieskum/dotazník o zmluve SIEF)
prostredníctvom IT- nástroja

� e-mail, ktorý vyzýva k podpisu + dotazník + záznam o schválení
vedúcim tímom SIEF
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Odporú čania
Zmluva SIEF
• poskytuje právny právny rámec pre rôzne kroky v postupoch v
     rámci SIEF (na zmluvnej a záväznej báze)
• zjednodušuje a sústreďuje diskusie na jasné priority
• zmluva SIEF by mala ustanovovať len základné pravidlá a princípy

Ak nie sú známe presné ceny, nie je odporúčané doložiť do
zmluvy SIEF príklady delenia nákladov (napr. rôzne scenáre,
najlepšie odhady a pod.) ale paralelne by sa mala kona ť detailná
komunikácia o delení nákladov .

pre odsúhlasenie sa odporú ča pod čiarknu ť významné časti a tiež
prípadné doplnené dodato čné podmienky

Prvé skúsenosti

-    počiatočná zdržanlivosť v radoch priemyslu v súlade so zmluvami sa stratila
- zmluvy sú akceptované priemyslom ako nevyhnutný krok v procese  SIEF
- v niektorých SIEFoch  už boli zmluvy poslané

Ak nie je možné stanovi ť konečnú cenu  za pripojenie k
registračnému dossieru (nie sú dostupné presné ceny), je potrebné a
požadované, aby od začiatku do konca platnosti dohody boli
stanovené presné princípy a kritériá.

Veľa konzorcií čaká na nejakú formu IT nástroja prostredníctvom
ktorých by bolo možné zmluvu rozposla ť členom  SIEF.
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Dohoda o zdie ľaní údajov
Právo na údaje
vo vlastníctve vlastníkov údajov vo vedúcom tíme SIEF (SLT),

       vlastníkov údajov v SIEF alebo
                       vlastníkov údajov mimo  SIEF

Počas fázy prípravy dossieru: vedúci registrujúci (LR), zastupujúci vedúci tím (S LT):
mal by prednostne uzavrie ť bilaterálnu dohodu  o zdieľaní údajov s vlastníkmi údajov
kotrí nie sú členovia vedúciho tímu so zakotvenými  právami pre vedúceho
registrujúceho sub-licenzova ť tieto práva ostatným účastníkom SIEF

Cieľ: skompletovanie  súhrnu údajov pre spoločné podanie (JS)
        zjednodušenie  postupov v SIEF
        zabránenie riziku  viacnásobných dohôd o zdieľaní údajov

= model CEFCIC dohody o zdieľaní údajov

V spojení s právami vlastníkov údajov vo vlastníctve vedúceho tímu SIEF, vedúci
registrujúci bude sub-licenzova ť všetky práva na údaje všetkým členom  SIEF cez
zmluvu SIEF tak, aby oni mohli odk ázať na tieto údaje  v rámci spoločného podania.
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Dohoda o zdie ľaní údajov medzi vedúcim
tímom SIEF a vlastníkmi údajov

Hlavné aspekty

     Ak sa člen vedúceho tímu SIEF rozhodne pre  dohodu o zdieľaní
údajov ako vhodný právny spôsob ne-vedúci člen by nemal
individuálne vyhľadávať vlastné zmluvné úpravy s vlastníkmi údajov

  pre sublicencie  pre ne-vedúcich členov je zodpovedajúca cena za
štúdie od externých vlastníkov údajov zahrnutá v ce lkovej
kompenzácii nákladov za dossier , ktorá bude faktúrovaná
vedúcim tímom SIEF

  ak ne-vedúci člen je vlastníkom údajov , nemal by ponúkať svoje
štúdie každému individuálnemu členovi SIEF: je jednoduchšie
dohodnú ť len s vedúcim registrujúcim  (LR) a licenciu + práva na
sublicensovanie (kolektívna cesta).

  licencia + práva na sublicensovanie sú obmedzené len na ciele
REACH v štandartnej dohode o zdieľaní údajov.
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Modely CEFIC pre zmluvné úpravy v SIEF

CEFIC odporúča, že pre všetky SIEFy by mal byť:
• jeden právny rámec  pre vedúcich členov  (buď

dohoda v konzorciu alebo dohoda o spolupráci)
• jedna zmluva SIEF  medzi vedúcimi členmi a ne-

vedúcimi členmi SIEF s hlavným cieľom
registrovať

• dohody o zdie ľaní údajov  medzi vedúcim
registrujúcim a vlastníkmi údajov ktorých údaje
budú súčasťou spoločného podania
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Zodpovednosti vedúcich registrujúcich

•   zmluvy prijaté spolu-registrujúcimi o nominácii vedúceho
registrujúceho a o určení ich povinností: je potrebné určiť
povinnosti a zodpovednosti vedúceho registrujúceho  schválené
registrujúcimi v SIEF.

•   len súhlas  ostatných schvaľujúcich registrujúcich môže znamenať
formálny za čiatok  povinností vedúceho registrujúceho  a
začiatok súvisiacich zodpovedností (odporúča sa, aby toto bolo
urobené formou písomnej zmluvnej úpravy)

•   rozšírenie zodpovedností  vedúceho registrujúceho bude do
značnej miery závisie ť od rozšírenia povinností , ktoré chce
vedúci registrujúci „ošetriť“ zmluvne

Odporú ča sa ustanovi ť jasné zmluvné pravidlá o zodpovednosti
vedúceho registrujúceho (napr. zmluvným lehotami)

Ďakujem za pozornos ť

www.cefic.eu
www.zchfp.sk


