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Účel a povaha praktických průvodců
Tento průvodce nahrazuje dokument „Praktický průvodce 8: Jak oznamovat změny totožnosti
právních subjektů“ ze dne 14. dubna 2010. Je součástí řady pokynů, jejichž cílem je pomoci
subjektům z odvětví při plnění nařízení REACH a nařízení CLP v případě změny totožnosti
žadatele o předběžnou registraci, žadatele o registraci, oznamovatele výzkumu a vývoje
zaměřeného na výrobky a postupy, oznamovatele klasifikace a označení, tazatele, následného
uživatele, žadatele o povolení nebo držitele povolení.
Tento praktický průvodce vysvětluje, jaké úkony musí společnost v konkrétních obchodních a
právních souvislostech uskutečnit při změně totožnosti.

1. Úvod
Po registraci podle nařízení REACH mají žadatelé o registraci povinnost neprodleně informovat o
změnách své totožnosti Evropskou agenturu pro chemické látky („ECHA“) (odkaz na čl. 22
odst. 1 písm. a) nařízení REACH)1. Existují dva typy takových změn:
i)

Změny právní subjektivity: V tomto případě se jedná o změny totožnosti žadatele o
registraci, které se týkají jeho právní subjektivity. Je nutno je oznámit agentuře ECHA
prostřednictvím funkce „Změna právního subjektu“ v systému REACH-IT. V případě
registrací vybírá agentura ECHA poplatek, jehož výše se odvíjí od velikosti společnosti
deklarované právním nástupcem v systému REACH-IT (čl. 5 odst. 2 nařízení o
poplatcích)2.

ii)

Administrativní změny: V tomto případě se nejedná o změny totožnosti žadatele o
registraci, které by se týkaly jeho právní subjektivity. Obvykle se jedná o malé změny
v kontaktních údajích žadatele o registraci (např. název, adresa), které se povinně
poskytují agentuře ECHA, ale nevybírá se žádný poplatek (čl. 5 odst. 1 písm. c)
nařízení o poplatcích2).

Průvodce se skládá z pěti částí, které se zabývají těmito oblastmi:


Základní pojmy a definice.



Změny právní subjektivity, které se povinně oznamují agentuře ECHA:



o

fúze splynutím a fúze sloučením,

o

rozdělení rozštěpením, rozdělení odštěpením a prodej majetku,

o

změny týkající se výhradních zástupců.

Proces změny právního subjektu v systému REACH-IT, poplatky a podklady.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosinec 2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o
změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94,
směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
2 Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (REACH).
1
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Administrativní změny totožnosti, které nespočívají ve změně právní subjektivity, které
se povinně oznamují agentuře ECHA.



Specifika změn totožnosti v povolovacím procesu.
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2. Základní pojmy a definice
V souvislosti s nařízeními REACH a CLP a procesem změny právního subjektu v systému
REACH-IT se používá řada pojmů a definic, které jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka 1: Definice
Pojem

Definice

REACH-IT

Centrální informační systém, ve kterém subjekty z odvětví,
příslušné orgány členských států i agentura ECHA bezpečně
ukládají, zpracovávají a spravují údaje o chemických látkách a
registrační dokumentace.

Právní subjekt (PS)

Fyzická nebo právnická osoba s právy a povinnostmi podle nařízení
REACH a CLP. V systému REACH-IT je právní subjekt identifikován
pomocí jména, jedinečného identifikátoru (UUID), adresy, země a
dalších kontaktních informací (poštovní a fakturační adresa).

Výrobce

Fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která vyrábí nebo
těží látku na území EU.

Dovozce

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která
odpovídá za dovoz této látky.

Výhradní zástupce

Fyzická nebo právnická osoba usazená v EU a jmenovaná
výrobcem, výrobcem přípravku podle nařízení REACH nebo
výrobcem předmětu, který je usazený usazeného mimo EU, aby
plnila povinnosti dovozce a odpovídala za dodržování právních
požadavků na dovozce podle nařízení REACH.

Účet vedený u agentury ECHA

Účet u agentury ECHA vázaný na právní subjekt, který umožňuje
přístup do systému REACH-IT. Vytváří se registrací v systému
„ECHA Accounts“.
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Velikost podniku

Kategorie podniku, která musí být uvedena v účtu společnosti
vedeném u agentury ECHA. Pro mikropodniky, malé a střední
podniky podle doporučení Komise 2003/361/ES (MSP) platí snížené
poplatky3. U výhradních zástupců je nutno oznámit velikost
zastupované společnosti (výrobce ze zemí mimo EU), nikoli velikost
společnosti jednající jako její výhradní zástupce.

Položka

Pojem používaný v systému REACH-IT pro předběžnou registraci,
registraci, oznámení, dotaz, zprávu následného uživatele, žádost o
povolení nebo udělené povolení, které může přejít z původního
právního subjektu na právního nástupce během procesu změny
právního subjektu. Každá položka má referenční číslo jako
jedinečný identifikátor.

Změna právního subjektu

Funkce v systému REACH-IT pro oznamování změn totožnosti,
které představují změnu právní subjektivity v důsledku přechodu
položek od původního právního subjektu na právního nástupce.

Právní subjekt původce

Pojem používaný v systému REACH-IT pro právní subjekt
(společnost), který iniciuje změnu právního subjektu za účelem
přechodu položek na právního nástupce.

Právní nástupce

Pojem používaný v nástroji REACH-IT pro právní subjekt
(společnost), a který přejdou položky v důsledku změny právního
subjektu.

3. Možné varianty změn právního subjektu
Existuje celá řada případů, ve kterých je nutné hlásit agentuře ECHA změny prostřednictvím
funkce „Změna právního subjektu“ v systému REACH-IT. Zpravidla se jedná o změny totožnosti
žadatele o registraci, předběžného žadatele, oznamovatele výzkumu a vývoje zaměřeného na
výrobky a postupy nebo klasifikace a označení, tazatele, následného uživatele, žadatele o
povolení nebo držitele povolení, dále fúzí, sloučení, rozdělení, prodeje majetku a změn týkajících
se výhradních zástupců.
Změny ve vlastnictví a ovládání právního subjektu - například změny ve vlastnictví akcií nebo
změna z jediného vlastníka na společné vlastnictví - není nutné oznamovat agentuře ECHA. Musí
ale být oznámeny agentuře ECHA v souladu s příslušným postupem, pokud současně s nimi
dochází například ke změně právní subjektivity, přechodu do jiného množstevního rozmezí nebo
změně názvu nebo adresy. Změny týkající se vlastnictví a ovládání právního subjektu mohou
také ovlivnit velikost společnosti.
Příklady možných variant změn právního subjektu, které se povinně oznamují agentuře ECHA,

Velikost společnosti se může v průběhu času měnit a při určování velikosti společnosti mohou být důležité
informace o spřízněných a propojených osobách. Společnosti by proto měly být obeznámeny s pravidly
stanovenými v doporučení Komise 2003/361/ES o definici malých a středních podniků a před podáním
každé registrace nebo žádosti zkontrolovat prohlášení o velikosti společnosti.
3
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jsou uvedeny v následujících oddílech.

3.1 Fúze splynutím a sloučením
3.1.1 Fúze
Při fúzi splynutím dochází ke sloučení dvou společností do nového právního subjektu. V případě
fúze splynutím mohou obě fúzující společnosti zaniknout. Nový subjekt převezme všechna práva
a povinnosti fúzujících společností.

Společnost A (PS)

Společnost C (PS)

Společnost B (PS)

Varianta 1a:
Společnost A (právní subjekt, který je držitelem registrace v případě látky x) a společnost B
(právní subjekt, který je držitelem registrace v případě látky y) spojí své obchodní činnosti za
účelem vytvoření nového právního subjektu, společnosti C. Společnosti A a B zaniknou.

Společnost A a společnost B musí každá zvlášť4 iniciovat změnu právního subjektu v systému
REACH-IT za účelem přechodu registrací (a případně předběžných registrací, oznámení, dotazů,
zpráv následných uživatelů) na účet společnosti C vedený u agentury ECHA. Nová společnost C
převezme registrace (a další položky) v případě látek x a y. Společnost C bude povinna zaplatit
agentuře ECHA dva poplatky za změnu právního subjektu.
Varianta 1b:
Co se stane, pokud budou společnosti A a B držiteli registrací v případě stejné látky?

V důsledku technické implementace funkce změny právního subjektu v systému REACH-IT nemůže
společnost B iniciovat změnu právního subjektu na společnost C, pokud stále probíhá změna právního
subjektu ze společnosti A na společnost C.
4
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Společnost A (právní subjekt, který je držitelem registrace v případě řady látek včetně látky x
v množství v rozmezí od 100 do 1 000 tun/rok) a společnost B (právní subjekt, který je
držitelem registrace v případě řady látek včetně látky x v množstvích v rozmezí od 10 do 100
tun/rok) spojí své podnikatelské aktivity, čímž vytvoří nový právní subjekt, společnost C.
Společnosti A a B zanikají.

Jedna společnost nemůže být držitelem dvou registrací v případě jedné a téže látky.
Pokud tedy registrace látky přejde na účet vedený u agentury ECHA v případě
společnosti, která již je držitelem registrace v případě téže látky, bude u převedené
registrace v systému REACH-IT označen stav „Zrušeno“5.
Nová společnost C převezme registrace (a případně předběžné registrace, oznámení, dotazy,
zprávy následných uživatelů) v případě všech látek, včetně látky x. V tomto případě existují dvě
možnosti:


Pokud společnost A jako první iniciuje změnu právního subjektu v systému REACH-IT,
převezme společnost C registrace (a další položky) v případě všech látek, tedy včetně
registrace látky x v množstvích v rozmezí od 100 do 1 000 tun/rok. Vzhledem k tomu, že
společnost C nemůže být držitelem dvou registrací v případě stejné látky, jakmile
společnost B následně6 převede své registrace (včetně registrace v případě látky x
v množství v rozmezí od 10–100 tun/rok), bude u této registrace v případě látky x
v systému REACH-IT uveden stav „Zrušeno“.



Pokud jako první iniciuje změnu právního subjektu v systému REACH-IT společnost B a
společnost A tak učiní jako druhá, převezme společnost C registrace (a další položky)
v případě všech látek, tedy včetně registrace látky x v množstvích v rozmezí od 10 do 100
tun/rok. V tomto případě bude u registrace v případě látky x od společnosti A v systému
REACH-IT uveden stav „Zrušeno“, jakmile společnost A převod provede, ale v systému
REACH-IT bude zachován záznam práva společnosti C na vyšší množstevní 100–1000
tun/rok. Pokud společnost C vyrábí látku x v tomto vyšším množství, bude muset provést
aktualizaci množstevního rozmezí v systému REACH-IT (z množstevního rozmezí 10-100
tun/rok na množstevní rozmezí 100–1 000 tun/rok), ale za tuto aktualizaci množstevního
rozmezí nebude účtován žádný poplatek.

V obou případech bude muset společnost C zaplatit agentuře ECHA dva poplatky za změnu
právního subjektu.
Varianta 2:
Společnost A (právní subjekt, který je držitelem registrace v případě látky x) a společnost B
(právní subjekt, který nemá v systému REACH-IT vedeny žádné registrace) spojí své
podnikatelské činnosti za účelem vytvoření nového právního subjektu, společnosti C.
Společnosti A a B zaniknou.

Společnost A musí iniciovat změnu právního subjektu v systému REACH-IT za účelem přechodu
registrací (a případně předběžné registrace, oznámení, dotazu, zprávy následného uživatele) na

Historie registrace zůstává v systému REACH-IT k dispozici pro právního nástupce.
V důsledku technické implementace funkce změny právního subjektu v systému REACH-IT nemůže
společnost B iniciovat změnu právního subjektu na společnost C, pokud stále probíhá změna právního
subjektu ze společnosti A na společnost C.
5
6
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účet společnosti C vedený u agentury ECHA. Nová společnost C převezme registraci (a další
položky) v případě látky x. Společnost C bude povinna zaplatit agentuře ECHA jeden poplatek
za změnu právního subjektu.

3.1.2 Fúze sloučením
Fúze sloučením je forma fúze, při které se dvě nebo více společností spojí do „stávající
společnosti“. V případě sloučení bude nadále existovat pouze jedna společnost a druhá zanikne.
Zanikající společnost převede svá aktiva a pasiva na nástupnickou společnost. Nástupnická
společnost tedy získá všechna práva a povinnosti společnosti zanikající.

Společnost A (PS)

NÁSTUPNICKÁ
SPOLEČNOST

Společnost B
(PS)

Společnost A (PS)
ZANIKAJÍCÍ
SPOLEČNOST
Společnost B
zaniká

Varianta 1:
Společnost A (právní subjekt bez registrace v systému REACH-IT) se sloučí se společností B
(právní subjekt, který je držitelem registrace v případě látky x) a převezme obchodní činnost
a registraci v případě látky x. Společnost B zaniká.

Společnost B musí iniciovat změnu právního subjektu v systému REACH-IT za účelem přechodu
registrace (a případně předběžné registrace, oznámení, dotazu, zprávy následného uživatele) na
účet společnosti A vedený u agentury ECHA. Společnost A převezme registraci (a další položky)
v případě látky x. Společnost A bude povinna zaplatit agentuře ECHA jeden poplatek za změnu
právního subjektu.

3.2 Rozdělení rozštěpením, rozdělení odštěpením a prodej majetku
3.2.1 Rozdělení rozštěpením
Rozdělení rozštěpením je jednání spadající do odvětví korporačního práva, při kterém se jedna
společnost rozdělí na dvě nebo více samostatně řízených společností (právních subjektů). U
rozdělení rozštěpením společnost procházející rozdělením zaniká. Nový subjekt převezme
všechny práva a povinnosti společnosti, která rozdělila svou podnikatelskou činnost.
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Společnost B (PS)

Společnost A (PS)

Společnost C (PS)

Varianta 1:
Společnost A (právní subjekt, který je držitelem registrace v případě látek x a y), rozdělí své
obchodní činnosti a rozpadne se na společnost B a společnost C. Společnost B převezme
obchodní činnost související s látkou x a stane se v jejím případě držitelem registrace.
Společnost C převezme obchodní činnost související s látkou y a stane se v jejím případě
držitelem registrace. Společnost A zaniká.

Společnost A musí iniciovat dvě samostatné změny právního subjektu v systému REACH-IT za
účelem přechodu registrací (a případně předběžné registrace, oznámení, dotazy nebo zprávy
následných uživatelů) na účty společností B a C vedené u agentury ECHA. Společnost B převezme
registraci (a další položky) v případě látky x. Společnost C převezme registraci (a další položky)
v případě látky y. Společnosti B a C budou povinny zaplatit agentuře ECHA poplatek za změnu
právního subjektu.
Varianta 2:
Společnost A (právní subjekt, který je držitelem registrace v případě látek x a y), rozdělí své
obchodní činnosti a rozpadne se na společnost B a společnost C. Společnost B převezme
obchodní činnost související s látkami x a y a stane se v jejich případě držitelem registrace.
Společnost A zaniká.

Společnost A je povinna iniciovat jednu změnu právního subjektu v systému REACH-IT za účelem
přechodu registrací (a případně předběžných registrací, oznámení, dotazů nebo zpráv
následných uživatelů) na účet společnosti B vedený u agentury ECHA. Společnost B převezme
registrace (a další položky) v případě látek x a y. Společnost B bude povinna zaplatit agentuře
ECHA jeden poplatek za změnu právního subjektu.
Pokud se společnost C zabývá výrobou nebo dovozem látek x a y stejně jako
společnost B, bude muset tyto látky zaregistrovat před zahájením činností
souvisejících s dovozem nebo výrobou.

Jak oznamovat změny totožnosti podle nařízení REACH a CLP
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3.2.2 Rozdělení odštěpením
Při rozdělení odštěpením dochází k přeměně stávajícího podniku rozdělením mateřské
společnosti a vytvořením nezávislé společnosti. Mateřská společnost bude nadále existovat.

Společnost A (PS)

Společnost A (PS)

Společnost B (PS)

Varianta 1:
Společnost A (právní subjekt, který je držitelem registrace v případě látek x a y) projde
přeměnou, při které se odštěpí samostatná pobočka, společnost B. Společnost B převezme
obchodní činnost související s látkami x a y a stane se v jejich případě držitelem registrace.
Mateřská společnost, společnost A, bude nadále existovat, ale nebude pokračovat v dřívějších
podnikatelských činnostech týkajících se látek x a y.

Společnost A je povinna iniciovat jednu změnu právního subjektu v systému REACH-IT za účelem
přechodu registrací (a případně předběžných registrací, oznámení, dotazů nebo zpráv
následných uživatelů) na účet společnosti B vedený u agentury ECHA. Nová společnost B
převezme registrace (a ostatní položky) v případě látek x a y. Společnost B bude povinna zaplatit
agentuře ECHA jeden poplatek za změnu právního subjektu.
Varianta 2:
Společnost A (právní subjekt, který je držitelem registrace v případě látek x a y) projde
přeměnou, při které se odštěpí samostatná pobočka, společnost B. Společnost B převezme
obchodní činnost související s látkou x a stane se v jejím případě držitelem registrace.
Mateřská společnost, společnost A, bude nadále existovat, a bude nadále pokračovat ve svých
dřívějších podnikatelských činnostech týkajících se látky y.

Společnost A musí iniciovat změnu právního subjektu v systému REACH-IT za účelem přechodu
registrací (a případně předběžné registrace, oznámení, dotazu nebo zprávy následného
uživatele) na účet společnosti B vedený u agentury ECHA. Nová společnost B převezme registraci
(a ostatní položky) v případě látky x. Společnost B bude povinna zaplatit agentuře ECHA jeden
poplatek za změnu právního subjektu.
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Pokud se společnost B zabývá výrobou nebo dovozem látky y stejně jako mateřská
společnost A, bude muset tuto látku zaregistrovat před zahájením činností
souvisejících s dovozem nebo výrobou.

Varianta 3:
Společnost A (právní subjekt, který je držitelem registrace v případě látek x a y) projde
přeměnou, při které se odštěpí samostatná pobočka, společnost B. Mateřská společnost,
společnost A, bude i nadále existovat a uskutečňovat svou podnikatelskou činnost s tím, že
zůstane držitelem registrací v případě látek x a y.

V tomto případě, i když dojde ke změně právní subjektivity žadatele o registraci, nedojde
k žádné změně právního subjektu, která by musela být oznámena agentuře ECHA. Pokud však
po tomto odštěpení dojde k dalším změnám (např. změna množstevního rozmezí), je společnost
A povinna odpovídajícím způsobem aktualizovat svou registraci.
Pokud se společnost B zabývá výrobou nebo dovozem látek x a y stejně jako
mateřská společnost A, bude muset tyto látky zaregistrovat před zahájením činností
souvisejících s dovozem nebo výrobou.

3.2.3 Odprodej majetku
Za změnu právní subjektivity se považuje i odprodej majetku, například odprodej výrobního
závodu nebo obchodní činnosti související s látkou registrovanou podle nařízení REACH. Co vše
spadá pod pojem odprodej majetku, se může lišit v závislosti na použitelném vnitrostátním právu
společností v členských státech EU. V každém případě nelze registrace, předběžné registrace,
dotazy, oznámení, zprávy následných uživatelů a žádosti o povolení považovat za věci, tj.
nejedná se o majetek, který může být sám o sobě předmětem prodeje. Na jinou společnost
může být převeden pouze v důsledku převodu činnosti podléhající odpovídající povinnosti, jako
například závodu, ve kterém se látka vyrábí, nebo majetku používaném při dovozní obchodní
činnosti.
Varianta 1:

Společnost A (PS)
Závod 1

PRODEJ

Společnost B (PS)
Závod 1

Společnost A (právní subjekt, který je držitelem registrace v případě látky x) prodá výrobní
závod, ve kterém je látka x vyráběna, a s ním související podnikatelskou činnost společnosti
B. Společnost B se stane vlastníkem obchodní činnosti a výrobního závodu a držitelem
registrace v případě látky x.

Společnost A musí iniciovat změnu právního subjektu v systému REACH-IT za účelem přechodu
registrací (a případně předběžné registrace, oznámení, dotazu nebo zprávy následného
uživatele) na účet společnosti B vedený u agentury ECHA. Společnost B převezme registraci (a
ostatní položky) v případě látky x. Společnost B bude povinna zaplatit agentuře ECHA poplatek

Jak oznamovat změny totožnosti podle nařízení REACH a CLP

13

za změnu právního subjektu.
Varianta 2:

Společnost B (PS)
Závod 1

PRODEJ

Závod 1

Společnost A (PS)
Závod 2

PRODEJ

Společnost C (PS)
Závod 2

Společnost A (právní subjekt, který je držitelem registrace pro látky x a y) vlastní výrobní
závody 1 a 2, ve kterých se vyrábějí látky x a y. Společnost A prodá výrobní závod 1, ve
kterém je látka x vyráběna, a s ním související podnikatelskou činnost společnosti B.
Společnost B se stane vlastníkem obchodní činnosti a výrobního závodu a držitelem registrace
v případě látky x. Společnost A prodá výrobní závod 2, ve kterém je vyráběna látka y, a s ním
související podnikatelskou činnost společnosti C. Společnost B se stane vlastníkem obchodní
činnosti a výrobního závodu a držitelem registrace v případě látky y.

Společnost A musí iniciovat dvě změny právního subjektu v systému REACH-IT za účelem
přechodu registrací (a případně předběžné registrace, oznámení, dotazy nebo zprávy následných
uživatelů) na účty společností B a C vedené u agentury ECHA. Společnost B převezme registraci
(a ostatní položky) v případě látky x. Společnost C převezme registraci (a ostatní položky)
v případě látky y. Společnost B a společnost C budou povinny zaplatit agentuře ECHA poplatek
za změnu právního subjektu.
Varianta 3:

Závod 1

Společnost A (PS)
Závod 2

PRODEJ

Společnost B (PS)
Závod 2

Společnost A (právní subjekt, který je držitelem registrace v případě látky x) vlastní výrobní
závody 1 a 2, ve kterých se látka x vyrábí. Společnost A prodá výrobní závod 2, ve kterých se
vyrábí látka x, a s ním související podnikatelskou činnost společnosti B. Společnost B se stane
vlastníkem obchodní činnosti a výrobního závodu 2. Společnost A bude pokračovat ve své
obchodní činnosti ve vztahu k výrobě látky x v závodě 1 a zůstane v jejím případě držitelem
registrace.
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Jednu registraci nemohou sdílet dvě různé společnosti.

V tomto případě nedochází ke změně právní subjektivity žadatele o registraci (tj. společnosti A).
Nenastává tedy žádná změna právního subjektu, která by musela být oznámena agentuře ECHA.
Pokud však po prodeji aktiv dojde k dalším změnám (např. ke změně množstevního rozmezí),
musí společnost A odpovídajícím způsobem aktualizovat svou registraci.
Dále se společnost B stane novým vlastníkem výrobního závodu 2, ale nebude držitelem
registrace v případě látky x. Společnost B je povinna zaregistrovat látku x před započetím její
výroby.

3.3 Změny týkající se výhradních zástupců
Výrobci, výrobci přípravků nebo předmětů se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP),
který zahrnuje členské státy EU a Norsko, Island a Lichtenštejnsko, mohou jmenovat výhradního
zástupce se sídlem v EHP, který přebírá úkoly a povinnosti dovozců podle nařízení REACH.
Jeden výhradní zástupce smí zastupovat více než jednu společnost ze země mimo EHP. V tomto
případě musí výhradní zástupce vytvořit samostatné účty vedené u agentury ECHA („právní
subjekty“ v systému REACH-IT) pro každou společnost ze země mimo EHP, kterou zastupuje, a
předložit potřebné registrace v případě každé ze zastupovaných společností. Výhradní zástupci
by měli vzít na vědomí, že v případě dané registrace nejsou oprávněni změnit svou funkci
z „výhradního zástupce“ na „dovozce“ nebo „výrobce“. Jedná se o různé funkce v rámci nařízení
REACH, které nejsou zaměnitelné ani konvertibilní.
Výhradní zástupci jsou povinni sdělit agentuře ECHA veškeré změny týkající se:


totožnosti samotného výhradního zástupce, a



totožnosti výrobce, výrobce přípravu nebo předmětu ze zemí mimo EHP, kteří jmenovali
výhradního zástupce.

3.3.1 Změny v totožnosti výhradního zástupce
Pokud sám výhradní zástupce projde fúzí splynutím, fúzí sloučením, rozdělením nebo
odprodejem majetku, je výhradní zástupce povinen tyto změny oznámit agentuře ECHA
prostřednictvím funkce „Změna výhradního zástupce“ v systému REACH-IT.
Pokud hodlá společnost ze země mimo EHP změnit svého výhradního zástupce, musí původní
výhradní zástupce nahlásit tuto změnu agentuře ECHA iniciováním „změny právního subjektu“
v systému REACH-IT za účelem přechodu registrací, předběžných registrací, oznámení, dotazů
nebo zpráv následných uživatelů na nového výhradního zástupce jmenovaného společností ze
země mimo EHP. Aby bylo zamezeno případné neshodě, doporučuje se společnosti ze zemí mimo
EHP začlenit do smlouvy, kterou byl jmenován její původní výhradní zástupce, ustanovení o tom,
jak postupovat při změně výhradního zástupce. Jmenování výhradního zástupce je věcí
soukromoprávní smlouvy mezi dvěma společnostmi.
Ve výjimečných případech, kdy není možné, aby předchozí výhradní zástupce inicioval změnu
právního subjektu v systému REACH-IT (např. z důvodu úpadku a ukončení obchodní činnosti
bývalého výhradního zástupce), se mohou daná společnost ze země mimo EHP a jí nově
jmenovaný výhradní zástupce obrátit na podporu agentury ECHA s žádostí o pokyny.

Jak oznamovat změny totožnosti podle nařízení REACH a CLP
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Varianta 1:

Společnost B (PS)
Výhradní zástupce

Podnik A
Výrobce ze země mimo
EHP

JMENOVÁNÍ

Změna
právního
subjektu

Společnost C (PS)
Výhradní zástupce

Společnost A (výrobce látky x ze země mimo EHP) na základě vzájemné smlouvy jmenuje
společnost B se sídlem v EHP jako svého výhradního zástupce. Jako výhradní zástupce
společnosti A společnost B zaregistruje látku x (s uvedením velikosti společnosti A na účtu
vedeném u agentury ECHA). O několik let později se společnost A rozhodne změnit svého
výhradního zástupce a jeho funkce tedy bude muset být převedena ze společnosti B na
společnost C se sídlem v EHP. Všechny tři společnosti se změnou souhlasily.

Společnost B, původní výhradní zástupce společnosti A, musí iniciovat změnu právního subjektu
v systému REACH-IT za účelem přechodu registrace (a případně předběžné registrace,
oznámení, dotazu nebo zprávy následného uživatele) na účet, který je veden u agentury ECHA
nově jmenovanému výhradnímu zástupci, společnosti C. Společnost C převezme registraci (a
ostatní položky) v případě látky x. Společnost C bude povinna zaplatit agentuře ECHA poplatek
za změnu právního subjektu a uvést velikost společnosti A, aby zaplatila poplatek ve správné
výši.

3.3.2 Změny totožnosti výrobce přípravku nebo výrobce látky nebo
předmětu, který jmenoval výhradního zástupce
Pokud výrobce přípravku nebo výrobce látky nebo předmětu, který jmenoval výhradního
zástupce, projde fúzí splynutím, fúzí sloučením, rozdělením nebo odprodejem majetku, jeho
výhradní zástupce je povinen takové změny týkající se jeho totožnosti oznámit agentuře ECHA
prostřednictvím funkce „Změna výhradního zástupce“ v systému REACH-IT.
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Varianta 2:

Podnik A
Výrobce ze země mimo
EHP

JMENOVÁNÍ

Společnost B (PS)
Výhradní zástupce

Podnik C
Výrobce ze země mimo
EHP

JMENOVÁNÍ

Společnost B (PS)
Výhradní zástupce

Zaniklá
společnost A

Společnost A (výrobce látky x ze země mimo EHP) na základě vzájemné smlouvy jmenuje
společnost B se sídlem v EHP jako svého výhradního zástupce. Jako výhradní zástupce
společnosti A společnost B zaregistruje látku x (s uvedením velikosti společnosti A na účtu
vedeném u agentury ECHA). O několik let později společnost A pohltí společnost C (výrobce
látky x ze země mimo EHP). Společnost B nadále působí jako výhradní zástupce společnosti C
v případě registrace látky x.

Jako výhradní zástupce bude muset společnost B vytvořit nový účet u agentury ECHA, aby mohla
zastupovat nový právní subjekt, společnost C. Účet musí uvádět velikost společnosti C.
Společnost B bude muset převést registraci (a případně i předběžnou registraci, oznámení, dotaz
nebo zprávu následného uživatele) v případě látky x z účtu u agentury ECHA používaného
k zastupování společnosti A na účet u agentury ECHA zřízený pro novou společnost C. To se
provádí v systému REACH-IT pomocí funkce změny právního subjektu a volbou možnosti „Změna
výhradního zástupce“. Společnost B bude povinna zaplatit agentuře ECHA jeden poplatek za
změnu právního subjektu7.

4. Proces změny právního subjektu v systému REACH-IT,
poplatky a podklady
Tato kapitola představuje klíčové informace, které je nutné zkontrolovat před započetím procesu
změny právního subjektu, popisuje hlavní kroky v rámci tohoto postupu v systému REACH-IT a
stanoví základ pro stanovení poplatku a doklady, které musí být agentuře ECHA poskytnuty jako
podklady potvrzující důvodnost prováděné změny.
Společnosti by měly vzít na vědomí, že vnitrostátní korporační právo i druh podkladů, kterými
se dokládá změna právní subjektivity, se v jednotlivých členských státech EU liší. Společnost je
povinna předem zkontrolovat, které vnitrostátní právo je platné a jaké relevantní podklady je

7

Podobná varianta je popsána v Q&A 1188.
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nutné předložit.

4.1 Co je nutné zkontrolovat před započetím procesu změny právního
subjektu v systému REACH-IT
Před započetím procesu změny právního subjektu v systému REACH-IT by měl původní právní
subjekt i právní nástupce zkontrolovat následující:


Při oznamování změny právního subjektu je právní nástupce povinen v systému REACHIT uvést správnou velikost společnosti. To znamená, že právní nástupce je povinen před
převodem uvést svou aktuální velikost společnosti po změně právního subjektu.
V případě výhradního zástupce by měla použitá velikost společnosti vycházet z velikosti
společnosti se sídlem mimo EHP, která výhradního zástupce jmenovala. Pokud právní
nástupce prohlásí, že je malým nebo středním podnikem, bude mu za změnu právního
subjektu účtován pouze odpovídající snížený poplatek. Právní nástupce by měl vzít na
vědomí, že agentura ECHA může kdykoli zahájit ověřovací postup pro malé a střední
podniky s cílem potvrdil způsobilost ke snížení poplatku za registraci v případě malých a
středních podniků. Důsledky nesprávného prohlášení o velikosti společnosti jsou popsány
na internetových stránkách agentury ECHA 8.



Úloha „vedoucího“ nebo „člena“ žadatele o registraci právního subjektu původce bude
převedena spolu s příslušnou registrací na právního nástupce. Pokud nemá být úloha
„vedoucího“ předmětem převodu, musí se právní subjekt původce vyvázat z úlohy
„vedoucího“ ještě před změnou právního subjektu jejím převedením na jiného žadatele o
registraci v rámci společného podání, a to dohodě se členy společného podání.



Registraci, předběžnou registraci, dotaz, oznámení nebo zprávu následného uživatele lze
převést pouze na jednoho právního nástupce. Systém REACH-IT neumožňuje rozdělení
nebo sdílení položky mezi dva nebo více právních subjektů.



Společnost může mít v systému REACH-IT pouze jednu registraci v případě každé látky.
Pokud tedy registrace přechází na společnost, která již registraci v případě dané látky má,
bude u převedené registrace v systému REACH-IT nastaven stav „Zrušeno“9.



Pokud registrace dosud nebyla dokončena, probíhá její aktualizace nebo je součástí jiné
změny právního subjektu, nelze ji převést na právního nástupce.



Právní nástupce se nemůže současně účastnit více než jedné změny právního subjektu.
Jinými slovy, pokud byla započata změna právního subjektu za účelem převodu položek
na účet daného právního nástupce, nelze zahájit jakoukoli jinou změnu právního subjektu
v případě převodu na tohoto právního nástupce, dokud nebude dokončena první změna
právního subjektu (dokud nebude přijata platba a převedeny položky).



Podklady musí být poskytnuty ve formátu PDF. Obsah podkladů se může lišit v závislosti
na typu změny právního subjektu:
o

8
9

V případě fúzi splynutím, fúze sloučením, rozdělení rozštěpením, rozdělení
odštěpením nebo prodeje majetku musí původní právní subjekt poskytnout důkaz
o změně právní subjektivity, jako je výpis z vnitrostátního živnostenského

Viz příloha č. 1.
Viz oddíl 3.1.1.
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rejstříku, rejstříku společností nebo obchodního rejstříku nebo příslušnou smlouvu
související se změnou.
o



V případě změny výhradního zástupce je původní právní subjekt povinen
poskytnout alespoň jmenovací listinu nového výhradního zástupce vyhotovenou
společností se sídlem mimo EHP.

Právní nástupce je povinen agentuře ECHA zaplatit poplatek za převod registrací (pro malé
a střední podniky platí snížená sazba poplatku). Za převody předběžných registrací,
oznámení o klasifikaci a označení, oznámení o výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky
a postupy, dotazů a zpráv následných uživatelů se poplatek nevybírá.

4.2 Kroky v procesu změny právního subjektu v systému REACH-IT
Krok 1: Původní právní subjekt iniciuje změnu právního subjektu pomocí funkce „Změna
právního subjektu“ v systému REACH-IT.

o

Původní právní subjekt je povinen poskytnout název u změny právního subjektu,
přidělit kontaktní osobu a doplnit identifikátor UUID právního nástupce v záložce
„Podrobnosti o změně právního subjektu“ a přejít k dalšímu kroku.

o

Původní právní subjekt vybere typ změny právního subjektu (tj. „Fúze“,
„Rozdělení“ nebo „Změna výhradního zástupce“) na záložce „Typ změny právního
subjektu“ a přejde k výběru položek (funkce „majetek“ v systému REACH-IT),
které budou předmětem převodu.

o

V případě „Rozdělení“ nebo „Změny výhradního zástupce“ původní právní subjekt
ručně vybere položky (například předběžné registrace, registrace, dotazy,
oznámení a zprávy následných uživatelů), které mají být předmětem převodu na
právního nástupce. V případě „Fúze“ systém automaticky vytvoří seznam položek,
které budou standardně převedeny, bez možnosti změny. Pokud je seznam
položek dlouhý, zobrazí se na více než jedné stránce.

o

Původní právní subjekt na záložce „Přílohy“ přiloží poklady ve formátu PDF.

o

Původní právní subjekt by měl před potvrzením změny právního subjektu znovu
zkontrolovat všechny položky.

o

Jakmile je změna právní osoby potvrzena, systém REACH-IT zobrazí název změny
právního subjektu a poskytne bezpečnostní token (digitální klíč), který je nutné
sdílet s právním nástupcem, aby mohla být změna právního subjektu v systému
REACH-IT dokončena.

Krok 2: Právní nástupce v systému REACH-IT zkontroluje, zda byla změna právního
subjektu provedena správně (položky, které mají být převedeny, jsou správně
označeny).

o

Původní právní subjekt sdělí právnímu nástupci mimo systém REACH-IT (např. emailem), že změna právního subjektu je připravena ke kontrole, a poskytne název
změny právního subjektu a bezpečnostní token, aby měl právní nástupce přístup
k informacím o změně právního subjektu informace v systému REACH-IT.

Jak oznamovat změny totožnosti podle nařízení REACH a CLP

19

Bezpečnostní token nemá stanovené datum vypršení platnosti: platí až do
dokončení potvrzení změny právního subjektu.
o

Po zadání názvu změny právního subjektu a bezpečnostního tokenu v systému
REACH-IT může právní nástupce ověřit seznam položek, které mají být převedeny
na jeho účet u agentury ECHA. Pokud jsou nutné provést změny, může právní
nástupce požádat původní právní subjekt o aktualizaci informací v systému
REACH-IT. Právní nástupce není oprávněn vymazat změnu právního subjektu
nebo aktualizovat seznam položek - to může provést pouze původní právní
subjekt, který proces inicioval.

o

Jakmile je dokončen seznam položek, může právní nástupce pokračovat ke kroku
validace.

Krok 3: Právní nástupce provede validaci změny právního subjektu v systému REACH-IT.

o

Validací změny právního subjektu právní nástupce potvrdí obsah převodu, který
má být proveden na účet právního nástupce u agentury ECHA.

o

Právní nástupce určí kontaktní osobu (na kterou se může agentura ECHA obracet
ve věcech změny právního subjektu) a bude pokračovat k potvrzení.

o

Po potvrzení validace změny právního subjektu právním nástupcem se v systému
REACH-IT zobrazí potvrzovací zpráva.

Krok 4: Agentura ECHA právnímu nástupci vystaví fakturu za změnu právnického
subjektu prostřednictvím systému REACH-IT.

o

V souladu s článkem 5 nařízení o poplatcích2 agentura ECHA vystaví fakturu za
změnu právního subjektu, pokud seznam položek obsahuje jednu nebo více
položek, u kterých vzniká povinnost k úhradě poplatku, tj. registrace, registrace
izolovaného meziproduktu na místě a přepravovaného izolovaného meziproduktu.

o

Za změnu právního subjektu nebude účtován žádný poplatek, pokud seznam
položek obsahuje pouze položky, u kterých nevzniká poplatková povinnost, tj.
předběžné registrace, oznámení o výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a
postupy, oznámení klasifikace a označení, oznámení o dotazech a zprávy
následných uživatelů.

o

Výše poplatku se určí na základě velikosti společnosti deklarované právním
nástupcem po změně právní subjektivity. Za změny týkající se výhradních
zástupců se výše poplatku stanoví na základě prohlášení právního nástupce o
velikosti společnosti se sídlem mimo EHP, která jmenovala výhradního zástupce.

o

Pokud vnikne poplatková povinnost, vystaví se právnímu nástupci prostřednictvím
systému REACH-IT faktura (pouze jedna faktura za každou změnu právního
subjektu). Výchozí lhůta splatnosti je stanovena na 14 dní od data vystavení
faktury. Pokud platba nebude provedena do 14 dnů, agentura ECHA zašle
upomínku s prodlouženou lhůtou splatnosti.
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Krok 5: Právní nástupce zaplatí fakturu za změnu právního subjektu a proces v systému
REACH-IT bude dokončen (položky přejdou na právního nástupce).

o

Pokud změna právního subjektu neobsahuje položky, u kterých vzniká poplatková
povinnost, a proto nebude vystavena žádná faktura, přejdou položky, jakmile
právní zástupce proces dotáhne do konce.

o

Pokud je platba provedena v plné výši a agentura ECHA ji obdrží ve stanovené
lhůtě, proběhne přechod položek a v systému REACH-IT bude dotažen proces
změny právního subjektu.

o

Pokud nebude faktura zaplacena ve stanovené lhůtě, bude změna právního
subjektu v systému REACH-IT zamítnuta a nedojde k přechodu položek na
právního nástupce. Položky zůstanou u původního právního subjektu.

Krok 6: Právní nástupce ověří informace v registraci a provede případné aktualizace
(např. změnu množstevního rozmezí).

Kroky v rámci procesu změny právního subjektu v systému REACH-IT jsou také popsány v níže
uvedené tabulce (tabulka 2).
Úkony tří činitelů zapojených do procesu - původního právního subjektu, právního nástupce a
agentury ECHA - jsou popsány v jejich vlastních sloupcích. Čtvrtý sloupec udává stav procesu
v systému REACH-IT od začátku do ukončení procesu změny právního subjektu.
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Tabulka 2: Proces změny právního subjektu v systému REACH-IT
Původní právní subjekt (PPS)

.

Právní nástupce (PN)

ECHA

Stav změny právního subjektu
v systému REACH-IT

1. Iniciovat
změnu
právního
subjektu

Návrh

2. Zkontrolovat
změnu
právního
subjektu
Vytvořeno

Odpovídá změna
právního subjektu
dohodě?

NE

2b. Aktualizace
změny právního
subjektu

2a. Žádost o
aktualizaci změny
právního subjektu

3. Validace změny
právního subjektu

Požadována aktualizace

ANO

Je nutné účtovat
poplatek?

Validováno

ANO

4. Vytvořit
a odeslat fakturu

NE

5a. Zaplatit fakturu

Čeká se na platbu

Byla
faktura zaplacena?

ANO
Čeká se na převod
5b. Převod
položek na PN

NE
Dokončeno

Zamítnout změny
právního subjektu a
zajistit, aby položky
zůstaly u PPS

Zamítnuto
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5. Administrativní změny v totožnosti žadatele o registraci
Tato kapitola popisuje administrativní změny v totožnosti žadatele o registraci. Na rozdíl od změn
právní subjektivity v souvislosti s fúzí splynutím, fúzí sloučením, rozdělení, prodejem majetku
nebo změnou výhradního zástupce, se jedná zpravidla o drobné změny v kontaktních údajích
žadatele o registraci, jako jsou změny v informacích o společnosti (název nebo adresa), které se
povinně oznamují agentuře ECHA.

Podnik A

ZMĚNA
NÁZVU

Společnost A&D

Společnost se může z administrativních nebo obchodních důvodů rozhodnout změnit svou formu,
například z důvodu odchodu společníků ze společnosti nebo z marketingových důvodů. Podobně
může společnost přemístit své sídlo na novou adresu ve stejném členském státě, přičemž
zůstane stejným právním subjektem.
V obou případech se změní pouze název nebo adresa společnosti, ale právní subjektivita
společnosti zůstane stejná. V důsledku toho nedojde k žádné změně právního subjektu, která by
musela být oznámena agentuře ECHA, ovšem je nutné aktualizovat informace o společnosti
(firma nebo adresa) v systému REACH-IT.
Za účelem provedení aktualizace:


přihlaste se ke svému účtu ECHA a podle potřeby upravte firmu nebo adresu společnosti,



odškrtněte prohlášení o vyloučení odpovědnosti, a



nahrajte podklad z vnitrostátního rejstříku nebo od jiné instituce, který prokáže změnu
firmy nebo adresy.

Za tuto aktualizaci nebude agentura ECHA účtovat žádný poplatek.

6. Specifika změn identity v procesu povolování
Stejně jako je tomu u změn totožnosti žadatelů o registraci, je nutné informovat agenturu ECHA
o změnách v právní subjektivitě žadatele o povolení nebo držitele povolení prostřednictvím
funkce „Změna právního subjektu“ v systému REACH-IT, a to ihned poté, co k nim dojde.
Varianty popsané v kapitole 3 v případech fúzí, rozdělení, odštěpení, prodeje majetku nebo změn
týkajících se výhradních zástupců zde platí obdobně.
Administrativní změny totožnosti žadatele o povolení nebo držitele povolení, které nespočívají
ve změně právní subjektivity - například změny názvu nebo adresy společnosti - musí být
oznámeny agentuře ECHA postupem popsaným v kapitole 5 tohoto průvodce.
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6.1 Co je nutné, aby žadatel o povolení nebo držitel povolení
zkontroloval před započetím procesu změny právního subjektu
v systému REACH-IT
Před započetím procesu změny právního subjektu v systému REACH-IT by měl původní právní
subjekt i právní nástupce zkontrolovat následující:


Žádost o povolení nebo udělené povolení lze převést pouze na právního nástupce, který
je způsobilý zastávat úlohu výrobce, dovozce, následného uživatele nebo výhradního
zástupce, pokud jde o látky a použití, na něž se žádost o povolení nebo udělené povolení
vztahuje.



Pro žádosti o povolení nebo udělená povolení existují dvě možné varianty:
o

Je-li žadatelem, který podává individuální nebo společnou žádost, původní právní
subjekt, budou na jeho účtu u ECHA figurovat dva typy položek: zaprvé,
„samostatné položky“ pro každé použití (a látku) a za druhé, jedna položka
odpovídající podání jedné celé žádosti 10. V tomto případě převede původní právní
subjekt na právního nástupce příslušné „samostatné položky“ i položku
odpovídající podání celé žádosti.

o

Pokud je původní právní subjekt spolutvůrcem společné žádosti, převede pouze
příslušné „samostatné položky“.



Převod nesmí překračovat rozsah původní žádosti o povolení nebo uděleného povolení,
např. vztahovat se na různá použití.



Podklady musí být poskytnuty ve formátu PDF. Obsah podkladů se může lišit v závislosti
na typu změny právního subjektu:
o

V případě fúze, rozštěpení, odštěpení nebo prodeje majetku musí původní právní
subjekt poskytnout:
 doklad o změně právní totožnosti, jako je výpis z vnitrostátního
živnostenského rejstříku, rejstříku společností nebo obchodního rejstříku
nebo příslušnou smlouvu, jejímž předmětem je tato změna, a
 dokument ve specifickém formátu, který opisuje klíčové dopady změny
právního subjektu na informace v žádosti (dostupné v systému REACH-IT
a na internetových stránkách agentury ECHA 11).

o



V případě změny výhradního zástupce je původní právní subjekt povinen
poskytnout alespoň jmenovací listinu nového výhradního zástupce vyhotovenou
společností se sídlem mimo EHP.

Za převod žádostí o povolení nebo udělených povolení agentura ECHA neúčtuje žádné
poplatky.

Položky odpovídající žádostem o povolení nebo uděleným povolením lze v systému REACH-IT vyhledávat
na základě referenčních čísel podle typu dokumentace „Žádost o povolení“. Položka odpovídající celé žádosti
má referenční číslo končící na „-0000“ a agentura ECHA ji používá k odesílání komunikace žadateli.
11 Viz příloha č. 1.
10

24

Jak oznamovat změny totožnosti podle nařízení REACH a CLP

6.2 Kroky v procesu změny právního subjektu v systému REACH-IT
v případě žadatele o povolení nebo držitele povolení:
Krok 1: Původní právní subjekt iniciuje změnu právního subjektu pomocí funkce „Změna
právního subjektu“ v systému REACH-IT.

o

Viz krok 1 v oddílu 4.2 tohoto průvodce. Původní právní subjekt by se měl ujistit,
že zvolil všechny příslušné položky týkající se žádosti o povolení nebo uděleného
povolení.

Krok 2: Agentura ECHA provede validaci změny právního subjektu v systému REACH-IT.

o

Agentura ECHA provede kontrolou toho, zda je změna právního subjektu řádně
zdokumentována.

o

Agentura ECHA sdělí původnímu právnímu subjektu a právnímu nástupci, zda se
příslušná změna považuje za „nevýznamnou“ změnu (tj. změna, která by neměla
významné dopady na obsah žádosti nebo ustanovení stanovisek výboru pro
posuzování rizik (RAC) a výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC)), nebo zda
jde o „významnou“ změnu (ve všech ostatních případech) 12.

o

Agentura ECHA poskytne původnímu právnímu subjektu bezpečnostní token,
který je nutné sdílet s právním nástupcem, aby ten měl přístup k informacím o
změně právního subjektu v systému REACH-IT.

Krok 3: Právní nástupce v systému REACH-IT zkontroluje, zda byla změna právního
subjektu provedena správně (položky, které mají být převedeny, jsou správně
označeny).

o

Viz krok 2 v oddílu 4.2 tohoto průvodce.

Krok 4: Právní nástupce provede validaci změny právního subjektu v systému REACH-IT.

o

Viz krok 3 v oddílu 4.2 tohoto průvodce.

Krok 5: Agentura ECHA bude vhodně informovat Evropskou komisi. V případě uděleného
povolení rozhodne Evropská komise o tom, zda by mohla změna právního subjektu
vyvolat přezkumu povolení.

Pokud je změna právního subjektu vyhodnocena jako „významná“, může se stát, že budou RAC a SEAC
potřebovat více času k posouzení důsledků změny během procesu tvorby stanovisek. Pokud agentura ECHA
již přijala stanovisko, zašle své hodnocení Evropské komisi, která rozhodne o povolení. Pokud jde o udělené
povolení, agentura ECHA poskytne Evropské komisi své stanovisko k tomu, zda by bylo možné na základě
čl. 61 odst. 2 nařízení REACH zahájit přezkum povolení.
12
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Příloha č. 1: Další informace
V případě dotazů ohledně změn právních subjektů v systému REACH-IT se obraťte na
pracoviště podpory agentury ECHA:
https://echa.europa.eu/contact
Pro další informace o tom, zda se jedná o změnu firmy společnosti nebo její právní subjektivity,
se obraťte na své vnitrostátní pracoviště podpory:
https://echa.europa.eu/cs/support/helpdesks
Informace o změnách právních subjektů v souvislosti s vystoupením Spojeného království
z EU:
https://www.echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu
Informace o tom, jak určit kategorii podle velikosti vaší společnosti a o tom, jak postupovat
v případě, že uvedete nesprávnou velikost vašeho MSP:
https://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/sme-fees-underreach-and-clp
Informace o požadavcích na výhradní zástupce:
https://echa.europa.eu/support/getting-started/only-representative
Informace o poplatcích za změny právních subjektů:
https://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation


Konsolidované znění nařízení o poplatcích je uvedeno v oddílu „Prováděcí právní
předpisy“.

Informace o změnách právního subjektu v procesu povolování a zvláštním formátu dokumentu
popisujícího klíčové dopady:
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse


V části „REACH“ vyberte možnost „Povolení“ a pokračujte do části „h) Změny právních
subjektů“.

EVROPSKÁ AGENTURA PRO CHEMICKÉ LÁTKY
ANNANKATU 18, P. O. BOX 400,
FI-00121 HELSINKI, FINSKO
ECHA.EUROPA.EU

