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Praktiske vejledningers formål og karakter
Denne vejledning erstatter "Practical guide 8: How to report changes in identity of legal entities"
(praktisk vejledning 8: Rapportering af identitetsændringer for juridiske enheder) af 14. april
2010. Den er en del af en række vejledende dokumenter, som er rettet mod at hjælpe industrien
med at overholde REACH- og CLP-forordningerne i tilfælde af en identitetsændring for en præregistrant, registrant, PPORD-anmelder, C&L-anmelder, forespørger, downstream-bruger,
godkendelsesansøger eller godkendelsesholder.
Denne praktiske vejledning forklarer, hvilke handlinger virksomheder skal udføre i en bestemt
erhvervsmæssig og juridisk sammenhæng i forbindelse med en identitetsændring.

1. Indledning
Efter registrering under REACH er registranter forpligtet til at oplyse Det Europæiske
Kemikalieagentur ("ECHA") omkring ændringer i deres identitet uden unødig forsinkelse
(henvisning til artikel 22, stk. 1, litra a), i REACH1). Der findes to typer af sådanne ændringer:
i)

Ændringer af juridisk personlighed: Disse ændringer vedrører registrantens identitet
og ændrer deres juridiske personlighed. De skal meddeles til ECHA under REACH-ITfunktionaliteten "Legal entity change" (ændring af en juridisk enhed). ECHA opkræver
et registreringsgebyr, som er baseret på virksomhedsstørrelsen erklæret af en juridisk
efterfølger i REACH-IT (artikel 5, stk. 2, i gebyrforordningen2).

ii)

Administrative ændringer: Disse ændringer vedrører registrantens identitet og ændrer
ikke deres juridiske personlighed. Det er normalt mindre ændringer af registrantens
kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse), som skal indgives til ECHA, men der
opkræves ikke noget gebyr (artikel 5, stk. 1, litra c), i gebyrforordningen 2).

Vejledningen består af fem dele, som omfatter:


Grundlæggende begreber og definitioner



Ændringer af juridisk personlighed, som skal rapporteres til ECHA:
o

sammenlægning og overtagelse

o

opdeling, spin-off og salg af aktiver

o

ændringer, der vedrører enerepræsentanter



Processen for ændring af en juridisk enhed i REACH-IT, gebyrer og dokumentation



Administrative identitetsændringer, der ikke omfatter en ændring af juridisk
personlighed, og som skal rapporteres til ECHA

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering,
vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk
kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF)
nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og
Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.
2 Forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur
i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).
1
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Detaljer for identitetsændringer under godkendelsesprocessen.

2. Grundlæggende begreber og definitioner
En række begreber og definitioner finder anvendelse i forbindelse med REACH- og CLPforordningerne, og processen for ændring af en juridisk enhed i REACH-IT er opsummeret i
nedenstående tabel.
Tabel 1: Definitioner
Begreb

Definition

REACH-IT

Centralt IT-system, der støtter industrien, medlemsstaternes
kompetente myndigheder og ECHA med sikker indsendelse,
behandling og administration af stofdata og registreringsdossierer.

Juridisk enhed (JE)

En fysisk eller juridisk person med rettigheder og pligter i medfør
af REACH og CLP. I REACH-IT identificeres en juridisk enhed ved et
navn, unik identifikator (UUID), adresse, land og andre
kontaktoplysninger (post- og faktureringsadresse).

Producent

En fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som
fremstiller (producerer eller udvinder) et stof inden for EU.

Importør

Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som er
ansvarlig for import af stoffet.

Enerepræsentant

En fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som er
udpeget af en fabrikant, formulator (producent af blandinger under
REACH) eller producent af en vare, der er etableret uden for EU, til
at opfylde forpligtelserne for importører og er ansvarlig for at
overholde de lovmæssige krav til importører i REACH.

ECHA-konto

ECHA-konto knyttet til en juridisk enhed, som giver adgang til
REACH-IT. Den oprettes via en registreringsproces på "ECHA
Accounts" (ECHA-konti).

Virksomhedsstørrelse

Virksomhedskategorien, der skal angives i virksomhedens ECHAkonto. Mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder
som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (SMV'er)
drager nytte af nedsatte gebyrer3. For enerepræsentanter skal den
rapporterede virksomhedsstørrelse være den repræsenterede
virksomheds (ikke-EU-baseret fabrikant) og ikke størrelsen for
virksomheden, som fungerer som dennes enerepræsentant.

Virksomhedsstørrelsen kan ændre sig over tid, og data om partnervirksomheder og tilknyttede
virksomheder kan være relevante ved bestemmelse af virksomhedsstørrelsen. Virksomheder bør derfor
3
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Emne

Begreb, som i REACH-IT bruges for en præregistrering,
registrering,
anmeldelse,
forespørgsel,
downstreambrugerrapport, godkendelsesansøgning eller tildelt godkendelse,
som kan overdrages fra den oprindelige juridiske enhed til en
juridisk efterfølger i løbet af processen for ændring af en juridisk
enhed. Hvert emne har et referencenummer som en entydig
identifikator.

Ændring af en juridisk enhed

Funktionalitet i REACH-IT til rapportering af identitetsændringer,
der involverer en ændring af personlighed via en overførsel af
emner fra den oprindelige juridiske enhed til den juridiske
efterfølger.

Oprindelig juridisk enhed

Begreb, som i REACH-IT bruges for en juridisk enhed (virksomhed),
der starter ændringen af en juridisk enhed ved at overføre emner
til den juridiske efterfølger.

Juridisk efterfølger

Begreb, som i REACH-IT bruges for en juridisk enhed (virksomhed),
der modtager emnerne som følge af ændringen af den juridiske
enhed.

3. Scenarier for ændring af en juridisk enhed
Der er en række tilfælde, hvor ændringer skal meddeles til ECHA under REACH-ITfunktionaliteten "Legal entity change" (ændring af en juridisk enhed). Typisk er der tale om
identitetsændringer for registranten, præ-registranten, PPORD- eller C&L-anmelderen,
forespørgeren, downstream-brugeren, godkendelsesansøgeren eller godkendelsesholderen i
forbindelse med sammenlægninger, overtagelser, opdelinger, salg af aktiver og ændringer, der
vedrører enerepræsentanter.
Ændringer af ejerskabsforhold og kontrol med en juridisk enhed – såsom ændringer i
selskabsdeltagere eller et skift fra eneejerskab til fælles ejerskab – behøver ikke at blive meddelt
til ECHA. De skal dog meddeles ECHA ud fra den relevante procedure, hvis de er ledsaget af,
f.eks., en ændring af juridisk personlighed, en ændring af mængdeinterval eller en ændring af
navn eller adresse. Ændringer af ejerskabsforhold og kontrol med en juridisk enhed kan også
påvirke virksomhedsstørrelsen.
De efterfølgende afsnit har eksempler på scenarier, der omfatter en ændring af en juridisk enhed
og skal meddeles til ECHA.

kende til reglerne fastlagt i Kommissionens henstilling 2003/361/EF om definitionen af SMV og gennemgå
erklæringen for virksomhedsstørrelse inden hver indsendelse af en registrering eller ansøgning.
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3.1 Sammenlægninger og overtagelser
3.1.1 Sammenlægning
En sammenlægning er en fusion mellem to virksomheder til en ny juridisk enhed. Ved en
sammenlægning kan begge sammensluttede virksomheder ophøre med at eksistere. Den nye
juridiske enhed får alle rettigheder og pligter fra de virksomheder, der sammenlægges.

Virksomhed A (JE)

Virksomhed C (JE)

Virksomhed B (JE)

Scenarie 1a:
Virksomhed A (en juridisk enhed, som besidder en registrering for stof x) og virksomhed B
(en juridisk enhed, som besidder en registrering for stof y) sammenslutter deres
erhvervsaktiviteter og opretter en ny juridisk enhed, virksomhed C. Virksomhed A og B
ophører med at eksistere.

Virksomhed A og virksomhed B skal hver påbegynde, en efter den anden 4, en ændring af en
juridisk enhed i REACH-IT for at overføre registreringerne (og, om relevant, præregistreringerne,
anmeldelserne, forespørgslerne og downstream-brugerrapporterne) til ECHA-kontoen for
virksomhed C. Den nye virksomhed C overtager registreringerne (og andre emner) for stof x og
y. Virksomhed C skal så betale to gebyrer for ændring af en juridisk enhed til ECHA.
Scenarie 1b:
Hvad sker der, hvis virksomhed A og B besidder registreringer til samme stof?
Virksomhed A (en juridisk enhed, som besidder registreringer for en række stoffer, herunder
stof x, i mængder mellem 100-1 000 tons om året) og virksomhed B (en juridisk enhed, som
besidder registreringer for en række stoffer, herunder stof x, i mængder mellem 10-100 tons
om året) sammenslutter deres erhvervsaktiviteter og opretter en ny juridisk enhed,

Grundet den tekniske implementering af funktionaliteten for ændring af en juridisk enhed i REACH-IT kan
virksomhed B ikke påbegynde ændringen af juridisk enhed til virksomhed C, mens en ændring af juridisk
enhed fra virksomhed A til virksomhed C er i gang.
4
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virksomhed C. Virksomhed A og B ophører med at eksistere.

Én virksomhed kan ikke have to registreringer til det samme stof. Hvis en
registrering for et stof overføres til ECHA-kontoen for en virksomhed, der allerede
besidder en registrering for samme stof, vil statussen for den overførte registrering
derfor blive markeret som "Annulled"5 (annulleret) i REACH-IT.
Den nye virksomhed C overtager registreringerne (og, hvis det er relevant, præregistreringerne,
anmeldelserne, forespørgslerne og downstream-brugerrapporterne) for alle stoffer, herunder for
stof x. I dette tilfælde er der to muligheder:


Hvis virksomhed A er den første til at påbegynde en ændring af en juridisk enhed i REACHIT, vil virksomhed C overtage registreringerne (og andre emner) for alle stoffer, herunder
registreringen for stof x i mængder mellem 100-1 000 tons om året. Når virksomhed B
herefter6 overfører sine registreringer (herunder dem for stof x i mængder mellem 10100 tons om året), vil denne registrering for stof x, da virksomhed C ikke kan besidde to
registreringer til samme stof, blive markeret som "Annulled" (annulleret) i REACH-IT efter
overførslen.



Hvis virksomhed B er den første til at påbegynde ændringen af en juridisk enhed i REACHIT, og virksomhed A er den anden, vil virksomhed C overtage registreringerne (og andre
emner) for alle stoffer, herunder registreringen for stof x i mængder mellem 10-100 tons
om året. I så tilfælde markeres registreringen for stof x fra virksomhed A som "Annulled"
(annulleret) i REACH-IT, efter virksomhed A har foretaget overførslen, men REACH-IT
holder rede på virksomhed C's ret til det større mængdeinterval på 100-1 000 tons om
året. Hvis virksomhed C fremstiller stof x i denne større mængde, skal den foretage en
ajourføring af mængdeintervallet i REACH-IT (fra 10-100 tons om året til 100-1 000 tons
om året), men der opkræves ikke noget gebyr for denne ajourføring af mængdeintervallet.

I begge tilfælde skal virksomhed C betale to gebyrer for ændring af en juridisk enhed til ECHA.
Scenarie 2:
Virksomhed A (en juridisk enhed, som besidder en registrering for stof x) og virksomhed B
(en juridisk enhed, som ikke besidder registreringer i REACH-IT) sammenlægger deres
erhvervsaktiviteter og opretter en ny juridisk enhed, virksomhed C. Virksomhed A og B
ophører med at eksistere.

Virksomhed A skal påbegynde en ændring af en juridisk enhed i REACH-IT for at overføre
registreringen (og, om relevant, præregistreringen, anmeldelsen, forespørgslen og downstreambrugerrapporten) til ECHA-kontoen for virksomhed C. Den nye virksomhed C overtager
registreringen (og andre emner) for stof x. Virksomhed C skal betale ét gebyr for ændring af en
juridisk enhed til ECHA.

Registreringshistorikken vil stadig være tilgængelig i REACH-IT for den juridiske efterfølger.
Grundet den tekniske implementering af funktionaliteten for ændring af en juridisk enhed i REACH-IT kan
virksomhed B ikke påbegynde ændringen af juridisk enhed til virksomhed C, mens en ændring af juridisk
enhed fra virksomhed A til virksomhed C er i gang.
5
6
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3.1.2 Overtagelse
En overtagelse er en form for sammenlægning, hvor to eller flere virksomheder kombineres til
en "eksisterende virksomhed". Ved overtagelser vil kun den ene virksomhed fortsætte med at
eksistere, og den anden ophører. Den erhvervede virksomhed overfører sine aktiver og passiver
til den modtagende virksomhed. Virksomheden, som overtager, får dermed alle rettigheder og
pligter fra virksomheden, der overtages.

Virksomhed A (JE)

OVERTAG
ER

Virksomhed B
(JE)

Virksomhed A (JE)
Overtaget
Virksomhed B ophører
med at eksistere

Scenarie 1:
Virksomhed A (en juridisk enhed uden registreringer i REACH-IT) erhverver virksomhed B (en
juridisk enhed, som besidder en registrering for stof x) og overtager erhvervsaktiviteterne og
registreringen for stof x. Virksomhed B ophører med at eksistere.

Virksomhed B skal påbegynde en ændring af en juridisk enhed i REACH-IT for at overføre
registreringen (og, hvis det er relevant, præregistreringen, anmeldelsen, forespørgslen eller
downstream-brugerrapporten) til ECHA-kontoen for virksomhed A. Virksomhed A overtager
registreringen (og andre emner) for stof x. Virksomhed A skal betale ét gebyr for ændring af en
juridisk enhed til ECHA.

3.2 Opdeling, spin-off og salg af aktiver
3.2.1 Opdeling
En opdeling er en selskabshændelse, hvor en enkelt virksomhed opdeles i to eller flere
virksomheder, der drives separat (juridiske enheder). Under en opdeling vil virksomheden, som
opdeles, ophøre med at eksistere. De nye juridiske enheder får alle rettigheder og pligter fra
virksomheden, der har opdelt sine erhvervsaktiviteter.
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Virksomhed B (JE)

Virksomhed A (JE)

Virksomhed C (JE)

Scenarie 1:
Virksomhed A (en juridisk enhed, som besidder registreringer for stof x og y)
erhvervsaktiviteter og bliver til virksomhed B og virksomhed C. Virksomhed
erhvervsaktiviteter relateret til stof x og bliver holderen af registreringen
Virksomhed C overtager erhvervsaktiviteter relateret til stof y og bliver
registreringen for stof y. Virksomhed A ophører med at eksistere.

opdeler sine
B overtager
for stof x.
holderen af

Virksomhed A skal påbegynde to individuelle ændringer af juridiske enheder i REACH-IT for at
overføre registreringerne (og, hvis det er relevant, præregistreringer, anmeldelser, forespørgsler
eller downstream-brugerrapporter) til ECHA-kontoen for virksomhed B og C. Virksomhed B
overtager registreringen (og andre emner) for stof x. Virksomhed C overtager registreringen (og
andre emner) for stof y. Virksomhed B og C skal hver betale et gebyr for en ændring af en
juridisk enhed til ECHA.
Scenarie 2:
Virksomhed A (en juridisk enhed, som besidder registreringer for stof x og y) opdeler sine
erhvervsaktiviteter og bliver til virksomhed B og virksomhed C. Virksomhed B overtager
erhvervsaktiviteter relateret til stof x og y og bliver holderen af registreringer for stof x og y.
Virksomhed A ophører med at eksistere.

Virksomhed A skal påbegynde én ændring af en juridisk enhed i REACH-IT for at overføre
registreringerne (og, hvis det er relevant, præregistreringer, anmeldelser, forespørgsler eller
downstream-brugerrapporter) til ECHA-kontoen for virksomhed B. Virksomhed B overtager
registreringerne (og andre emner) for stof x og y. Virksomhed B skal betale ét gebyr for ændring
af en juridisk enhed til ECHA.
Hvis virksomhed C også udfører fremstilling eller import af stof x og y ligesom
virksomhed B, skal den registrere disse stoffer, inden den starter aktiviteter med
import eller fremstilling.
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3.2.2 Spin-off
Et spin-off er en reorganisering af en eksisterende virksomhed ved at opdele en
modervirksomhed og oprette en uafhængig virksomhed. Modervirksomheden fortsætter med at
eksistere.

Virksomhed A (JE)

Virksomhed A (JE)

Virksomhed B (JE)

Scenarie 1:
Virksomhed A (en juridisk enhed, som besidder registreringer for stof x og y) reorganiserer
sine erhvervsaktiviteter ved at omdannes til et særskilt datterselskab, virksomhed B.
Virksomhed B overtager erhvervsaktiviteter relateret til stof x og y og bliver holderen af
registreringer for stof x og y. Modervirksomheden, virksomhed A, fortsætter med at eksistere,
men vil ikke fortsætte sine tidligere erhvervsaktiviteter knyttet til stof x og y.

Virksomhed A skal påbegynde én ændring af en juridisk enhed i REACH-IT for at overføre
registreringerne (og, hvis det er relevant, præregistreringer, anmeldelser, forespørgsler eller
downstream-brugerrapporter) til ECHA-kontoen for virksomhed B. Den nye virksomhed B
overtager registreringerne (og andre emner) for stof x og y. Virksomhed B skal betale ét gebyr
for ændring af en juridisk enhed til ECHA.
Scenarie 2:
Virksomhed A (en juridisk enhed, som besidder registreringer for stof x og y) reorganiserer
sine erhvervsaktiviteter ved at omdannes til et særskilt datterselskab, virksomhed B.
Virksomhed B overtager erhvervsaktiviteter relateret til stof x og bliver holderen af
registreringen for stof x. Modervirksomheden, virksomhed A, fortsætter med at eksistere og
fortsætter sine erhvervsaktiviteter knyttet til stof y.

Virksomhed A skal påbegynde en ændring af en juridisk enhed i REACH-IT for at overføre
registreringen (og, om relevant, præregistreringen, anmeldelsen, forespørgslen eller
downstream-brugerrapporten) til ECHA-kontoen for virksomhed B. Den nye virksomhed B
overtager registreringen (og andre emner) for stof x. Virksomhed B skal betale ét gebyr for
ændring af en juridisk enhed til ECHA.
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Hvis virksomhed B udfører fremstilling eller import af stof y ligesom
modervirksomheden, virksomhed A, skal den registrere dette stof, inden den starter
aktiviteten med import eller fremstilling.

Scenarie 3:
Virksomhed A (en juridisk enhed, som besidder registreringer for stof x og y) reorganiserer
sine erhvervsaktiviteter ved at omdannes til et særskilt datterselskab, virksomhed B.
Modervirksomheden, virksomhed A, fortsætter med at eksistere og fortsætter sine
erhvervsaktiviteter, og den forbliver holderen af registreringer for stof x og y.

I dette tilfælde rapporteres der ikke nogen ændring af en juridisk enhed til ECHA, selv hvis
registrantens juridiske personlighed ændres. Hvis der er andre ændringer efter denne spin-off
(f.eks. en ændring af mængdeintervallet), skal virksomhed A dog ajourføre sin registrering på
passende vis.
Hvis virksomhed B udfører fremstilling eller import af stof x og y ligesom
modervirksomheden, virksomhed A, skal den registrere disse stoffer, inden den
starter aktiviteten med import eller fremstilling.

3.2.3 Salg af aktiver
Et salg af aktiver, såsom salget af et produktionsanlæg eller en erhvervsaktivitet relateret til et
stof registreret under REACH, anses som en ændring af en juridisk personlighed. Det, som
kvalificerer som et salg af aktiver, kan afhænge af den gældende nationale selskabsret i de
forskellige EU-medlemsstater. Under alle omstændigheder kan registreringer, præregistreringer,
anmeldelser, forespørgsler, downstream-brugerrapporter og godkendelsesansøgninger ikke
betragtes som salgsvarer, dvs. de er ikke aktiver, som kan blive solgt. De kan kun overføres til
en anden virksomhed som følge af overførslen af aktiviteten, der er underlagt den pågældende
forpligtelse, såsom anlægget, hvor stoffet fremstilles, eller aktiverne relateret til
erhvervsaktiviteten for import.
Scenarie 1:

Virksomhed A (JE)
Anlæg 1

SALG

Virksomhed B (JE)
Anlæg 1

Virksomhed A (en juridisk enhed, som besidder en registrering for stof x) sælger
produktionsanlægget, hvor stof x fremstilles, og dennes erhvervsaktivitet vedrørende dette
stof til virksomhed B. Virksomhed B bliver ejeren af erhvervsaktiviteten og
produktionsanlægget samt holderen af registreringen for stof x.

Virksomhed A skal påbegynde en ændring af en juridisk enhed i REACH-IT for at overføre
registreringen (og, om relevant, præregistreringen, anmeldelsen, forespørgslen eller
downstream-brugerrapporten) til ECHA-kontoen for virksomhed B. Virksomhed B overtager
registreringen (og andre emner) for stof x. Virksomhed B skal betale et gebyr for ændring af en
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juridisk enhed til ECHA.
Scenarie 2:

Virksomhed B (JE)
Anlæg 1

SALG

Anlæg 1

Virksomhed A (JE)
Anlæg 2

SALG

Virksomhed C (JE)
Anlæg 2

Virksomhed A (en juridisk enhed, som besidder registreringer for stof x og y) ejer
produktionsanlæg 1 og 2, hvor stof x og y fremstilles. Virksomhed A sælger produktionsanlæg
1, hvor stof x fremstilles, og dennes erhvervsaktivitet vedrørende dette stof til virksomhed B.
Virksomhed B bliver ejeren af erhvervsaktiviteten og produktionsanlægget samt holderen af
registreringen for stof x. Virksomhed A sælger produktionsanlæg 2, hvor stof y fremstilles, og
dennes erhvervsaktivitet vedrørende dette stof til virksomhed C. Virksomhed C bliver ejeren
af erhvervsaktiviteten og produktionsanlægget samt holderen af registreringen for stof y.

Virksomhed A skal påbegynde to ændringer af juridiske enheder i REACH-IT for at overføre
registreringerne (og, om relevant, præregistreringer, anmeldelser, forespørgsler eller
downstream-brugerrapporter) til ECHA-kontoen for virksomhed B og C. Virksomhed B overtager
registreringen (og andre emner) for stof x. Virksomhed C overtager registreringen (og andre
emner) for stof y. Virksomhed B og virksomhed C skal hver betale et gebyr for ændringerne af
en juridisk enhed til ECHA.
Scenarie 3:

Anlæg 1

Virksomhed A (JE)
Anlæg 2

SALG

Virksomhed B (JE)
Anlæg 2

Virksomhed A (en juridisk enhed, som besidder en registrering for stof x) ejer
produktionsanlæg 1 og 2, hvor stof x fremstilles. Virksomhed A sælger produktionsanlæg 2,
hvor stof x fremstilles, og dennes erhvervsaktivitet vedrørende dette stof til virksomhed B.
Virksomhed B bliver ejeren af erhvervsaktiviteten og produktionsanlæg 2. Virksomhed A
fortsætter sin erhvervsaktivitet med fremstilling af stof x i anlæg 1 og forbliver holderen af
registreringen for stof x.
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Én registrering kan ikke deles af to forskellige virksomheder.

I så tilfælde er der ikke nogen ændring af en juridisk personlighed for registranten (dvs.
virksomhed A). Der er derfor ikke nogen ændring af en juridisk enhed, som skal rapporteres til
ECHA. Hvis der er andre ændringer efter dette salg af aktiver (f.eks. en ændring af
mængdeintervallet), skal virksomhed A dog ajourføre sin registrering på passende vis.
Derudover bliver virksomhed B den nye ejer af produktionsanlæg 2, men vil ikke besidde en
registrering for stof x. Virksomhed B skal registrere stof x, inden denne påbegynder fremstilling
af stof x.

3.3 Ændringer, der vedrører enerepræsentanter
Fabrikanter, formulatorer og producenter af varer, der er etableret uden for Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som består af EU-medlemsstaterne og Island,
Liechtenstein og Norge, kan udpege en EØS-baseret enerepræsentant til at overtage importørers
opgaver og ansvarsområder under REACH.
Én enerepræsentant kan repræsentere mere end én ikke-EØS-baseret virksomhed. I dette
tilfælde skal enerepræsentanten oprette særskilte ECHA-konti ("legal entities" (juridiske
enheder) i REACH-IT) for hver ikke-EØS-baseret virksomhed, som denne repræsenterer, og
indsende de nødvendige registreringer for hver af de repræsenterede virksomheder.
Enerepræsentanter bør bemærke, at de ikke må ændre deres rolle fra "OR" til "Importer"
(importør) eller "Manufacturer" (fabrikant) for en given registrering. Disse er forskellige roller i
REACH og er ikke tilsvarende eller konverterbare.
Enerepræsentanten skal meddele ECHA om alle ændringer vedrørende:


identiteten af selve enerepræsentanten



identiteten af den ikke-EØS-baserede fabrikant, formulator eller producent af varer, som
har udpeget enerepræsentanten.

3.3.1 Identitetsændringer for enerepræsentanten
Hvis selve enerepræsentanten gennemgår en sammenlægning, overtagelse, opdeling eller salg
af aktiver, skal enerepræsentanten rapportere sådanne ændringer til ECHA igennem REACH-IT
under "Only Representative change" (ændring af enerepræsentant).
Hvis den ikke-EØS-baserede virksomhed vil ændre sin enerepræsentant, skal den oprindelige
enerepræsentant rapportere denne ændring til ECHA igennem REACH-IT ved at påbegynde en
"Legal entity change" (ændring af en juridisk enhed) for at overføre registreringer,
præregistreringer, anmeldelser, forespørgsler eller downstream-brugerrapporter til den nye
enerepræsentant, som er udpeget af den ikke-EØS-baserede virksomhed. For at undgå
uoverensstemmelser anbefales det, at den ikke-EØS-baserede virksomhed vedlægger klausuler
i den aftale, som denne udpegede sin oprindelige enerepræsentant ud fra, om, hvordan
situationen for ændring af enerepræsentanten håndteres. Udpegelse af en enerepræsentant er
en privat aftale mellem to virksomheder.
I usædvanlige tilfælde, hvor det ikke er muligt for den tidligere enerepræsentant at påbegynde
ændringen af en juridisk enhed i REACH-IT (f.eks. grundet konkurs og ophør med
erhvervsaktivitet for den tidligere enerepræsentant), kan den ikke-EØS-baserede virksomhed
og dennes nyligt udpegede enerepræsentant kontakte ECHA's helpdesk for videre vejledning.
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Scenarie 1:

Virksomhed B (JE)
Enerepræsentant

Virksomhed A
Ikke-EØS-baseret
fabrikant

UDPEGER

Legal entity
change
(ændring af en
juridisk enhed)

Virksomhed C (JE)
Enerepræsentant

Virksomhed A (ikke-EØS-baseret fabrikant af stof x) udpeger efter fælles overenskomst den
EØS-baserede virksomhed B som sin enerepræsentant. Som virksomhed A's enerepræsentant
registrerer virksomhed B stof x (hvor virksomhed A's virksomhedsstørrelse anføres i ECHAkontoen). Få år senere beslutter virksomhed A at ændre sin enerepræsentant, og
enerepræsentantens rolle skal overføres fra virksomhed B til den EØS-baserede virksomhed
C. Alle tre virksomheder er enedes om ændringen.

Virksomhed B, som er den oprindelige enerepræsentant for virksomhed A, skal påbegynde en
ændring af en juridisk enhed i REACH-IT for at overføre registreringen (og, hvis det er relevant,
præregistreringen, anmeldelsen, forespørgslen eller downstream-brugerrapporten) til ECHAkontoen for den nyligt udpegede enerepræsentant, virksomhed C. Virksomhed C overtager
registreringen (og andre emner) for stof x. Virksomhed C skal betale et gebyr for ændring af en
juridisk enhed til ECHA og skal angive størrelsen af virksomhed A, så denne betaler det rigtige
beløb.

3.3.2 Identitetsændringer for en ikke-EØS-baseret fabrikant, formulator
eller producent, som har udpeget en enerepræsentant
Hvis en ikke-EØS-baseret fabrikant, formulator eller producent, som har udpeget en
enerepræsentant, gennemgår en sammenlægning, overtagelse, opdeling eller salg af aktiver,
skal dennes enerepræsentant rapportere sådanne identitetsændringer til ECHA igennem REACHIT under "Only Representative change" (ændring af enerepræsentant).
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Scenarie 2:

Virksomhed A
Ikke-EØS-baseret
fabrikant

Virksomhed C
Ikke-EØS-baseret
fabrikant

UDPEGER

UDPEGER

Virksomhed B (JE)
Enerepræsentant

Virksomhed B (JE)
Enerepræsentant

Overtaget
virksomhed A

Virksomhed A (ikke-EØS-baseret fabrikant af stof x) udpeger efter fælles overenskomst den
EØS-baserede virksomhed B som sin enerepræsentant. Som virksomhed A's enerepræsentant
registrerer virksomhed B stof x (hvor virksomhed A's virksomhedsstørrelse anføres i ECHAkontoen). Få år senere overtages virksomhed A af virksomhed C (ikke-EØS-baseret fabrikant
af stof x). Virksomhed B fortsætter med at fungere som enerepræsentant for virksomhed C
for registreringen af stof x.

Som enerepræsentant skal virksomhed B oprette en ny ECHA-konto til at repræsentere den nye
juridiske enhed, virksomhed C. Kontoen skal afspejle størrelsen af virksomhed C. Virksomhed B
skal overdrage registreringen (og, om relevant, præregistreringen, anmeldelsen, forespørgslen
eller downstream-brugerrapporten) for stof x fra ECHA-kontoen, der blev brugt til at
repræsentere virksomhed A, til en ECHA-konto for den nye virksomhed C. Dette gennemføres i
REACH-IT ved brug af funktionaliteten for ændring af en juridisk enhed og ved at vælge
muligheden "Only Representative change" (ændring af enerepræsentant). Virksomhed B skal
betale ét gebyr for ændring af en juridisk enhed til ECHA 7.

4. Proces for ændring af en juridisk enhed i REACH-IT,
gebyrer og dokumentation
Dette kapitel foreligger de nøgleoplysninger, som skal kontrolleres, inden en proces for ændring
af en juridisk enhed påbegyndes, beskriver de primære trin for processen i REACH-IT og angiver
grundlaget for at bestemme gebyret og de dokumenter, der skal fremføres for ECHA til at
dokumentere ændringen.
Virksomheder skal være opmærksomme på, at national selskabsret samt de dokumenttyper, der
kan dokumentere en ændring af juridisk personlighed, ikke er ens i de forskellige EUmedlemsstater. Det er virksomhedens ansvar på forhånd at undersøge, hvilken national

7

Der er beskrevet et lignende scenarie i Spørgsmål og svar 1188.
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lovgivning der er gældende, samt hvilke relevante dokumenter som skal fremføres.

4.1 Dette bør kontrolleres inden påbegyndelse af en proces for
ændring af en juridisk enhed i REACH-IT
Inden påbegyndelse af en proces for ændring af en juridisk enhed i REACH-IT bør både den
oprindelige juridiske enhed og den juridiske efterfølger kontrollere følgende:


Den juridiske efterfølger skal angive den korrekte virksomhedsstørrelse i REACH-IT ved
rapportering af ændringen af den juridiske enhed. Dette betyder, at den juridiske
efterfølger – inden overførslen – skal angive sin nuværende virksomhedsstørrelse efter
ændringen af den juridiske enhed. For en enerepræsentant bør den anvendte
virksomhedsstørrelse baseres på størrelsen af den udpegende, ikke-EØS-baserede
virksomhed. Hvis den juridiske efterfølger hævder at være en SMV, vil den kun blive
anmodet om at betale det tilsvarende reducerede gebyr for ændringen af en juridisk
enhed. Den juridiske efterfølger bør være opmærksom på, at ECHA kan indlede en SMVverifikationsprocedure på et vilkårligt tidspunkt for at bekræfte berettigelse til
gebyrnedsættelse for SMV'er i forbindelse med registrering. Konsekvenserne af en forkert
erklæring af virksomhedsstørrelse er angivet på ECHA's websted 8.



Registrantrollen som "Lead" (leder) eller "Member" (medlem) for den oprindelige juridiske
enhed overføres sammen med den pågældende registrering til den juridiske efterfølger.
Hvis "Lead"-rollen ikke skal overføres, skal den oprindelige juridiske enhed frasige sig
"Lead"-rollen inden ændringen af den juridiske enhed ved at overdrage rollen til en anden
registrant i den fælles indsendelse efter aftale med medlemmerne i den fælles
indsendelse.



En registrering, præregistrering, forespørgsel, anmeldelse eller downstreambrugerrapport kan kun overføres til én juridisk efterfølger. REACH-IT tillader ikke, at
emnet opdeles eller deles mellem to eller flere juridiske enheder.



En virksomhed kan kun have én registrering per stof i REACH-IT. Hvis en registrering
overføres til en virksomhed, der allerede besidder en registrering for samme stof, vil
statussen for den overførte registrering derfor blive markeret som "Annulled" (annulleret)
i REACH-IT9.



Hvis registreringen endnu ikke er færdig, er ved at blive ajourført eller er inkluderet i en
anden ændring af en juridisk enhed, kan den ikke overføres til den juridiske efterfølger.



Den juridiske efterfølger kan ikke være involveret i mere end én ændring af en juridisk
enhed ad gangen. Med andre ord: Hvis en ændring af en juridisk enhed er indledt for at
overføre emner til kontoen for en given juridisk efterfølger, kan der ikke påbegyndes andre
ændringer af juridiske enheder for overførsler til denne juridiske efterfølger, indtil den
første ændring af den juridiske enhed er fuldført (betaling modtaget og emner overført).



Dokumenterne skal indgives i PDF-format. På baggrund af typen af ændringen af den
juridiske enhed kan dokumentindholdet være forskelligt:
o

8
9

Ved en sammenlægning, overtagelse, opdeling, spin-off eller salg af aktiver skal
den oprindelige juridiske enhed fremlægge dokumentation for ændringen af den

Se bilag 1.
Se afsnit 3.1.1.
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juridiske enhed, såsom uddraget fra det nationale handels-, virksomheds- eller
erhvervsregister eller den relevante aftale, som vedrører ændringen.
o



Ved en ændring af en enerepræsentant skal den oprindelige juridiske enhed som
minimum fremlægge udnævnelsesbrevet for den nye enerepræsentant fra den
ikke-EØS-baserede virksomhed.

Den juridiske efterfølger skal betale et gebyr til ECHA for overførslen af registreringer
(gebyrnedsættelser finder anvendelse for SMV'er). Overførsel af præregistreringer, C&Lanmeldelser, PPORD-anmeldelser, forespørgsler og downstream-brugerrapporter er
gratis.

4.2 Trin for processen til ændring af en juridisk enhed i REACH-IT
Trin 1: Den oprindelige juridiske enhed påbegynder en ændring af en juridisk enhed ved
brug af funktionaliteten "Legal entity change" (ændring af en juridisk enhed) i REACH-IT.

o

Den oprindelige juridiske enhed skal angive et navn til ændringen af den juridiske
enhed, tildele en kontaktperson, tilføje UUID for den juridiske efterfølger i fanen
"Legal entity change details" (detaljer for ændring af en juridisk enhed) og gå til
næste trin.

o

Den oprindelige juridiske enhed skal vælge typen for ændringen af den juridiske
enhed (dvs. "Merger" (sammenlægning), "Split" (opdeling) eller "Only
representative change" (ændring af enerepræsentant)), der skal overføres.

o

Ved "Split" (opdeling) eller "Only representative change" (ændring af
enerepræsentant) skal den oprindelige juridiske enhed manuelt vælge emnerne
(såsom præregistreringer, registreringer, forespørgsler, anmeldelser og
downstream-brugerrapporter), der skal overføres til den juridiske efterfølger. Ved
"Merger" (sammenlægning) opretter systemet som standard automatisk listen
over emner, der skal overføres, uden mulighed for at ændre dette. Hvis listen over
emner er lang, vil den vises på mere end én side.

o

Den oprindelige juridiske enhed skal tilføje dokumentationen i PDF-format i fanen
"Attachments" (vedhæftninger).

o

Den oprindelige juridiske enhed skal dobbelttjekke alle emner, inden ændringen
af en juridisk enhed bekræftes.

o

Når ændringen af den juridiske enhed er bekræftet, vil REACH-IT vise navnet på
ændringen af den juridiske enhed og angive den sikkerhedsnøgle (digital nøgle),
som skal deles med den juridiske efterfølger for at fuldføre ændringen af en
juridisk enhed i REACH-IT.

Trin 2: Den juridiske efterfølger kontrollerer, om ændringen af den juridiske enhed er
korrekt (emner, der skal overføres, er angivet korrekt) i REACH-IT.

o

Den oprindelige juridiske enhed skal meddele den juridiske efterfølger uden for
REACH-IT (f.eks. via e-mail) om, at ændringen af den juridiske enhed er klar til
gennemgang, og denne skal angive navnet på ændringen af den juridiske enhed
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og et sikkerhedsnøglen, så den juridiske efterfølger kan tilgå oplysninger om
ændringen af den juridiske enhed i REACH-IT sikkerhedsnøglen har ikke nogen
udløbsdato: Den er gyldigt indtil valideringstrinnet for ændring af en juridisk
enhed er fuldført.
o

Efter indtastning af navnet på ændringen af den juridiske enhed og den
pågældende sikkerhedsnøgle i REACH-IT kan den juridiske efterfølger bekræfte
listen over emner, som skal overføres til dennes ECHA-konto. Hvis der er behov
for ændringer, kan den juridiske efterfølger anmode den oprindelige juridiske
enhed om at ajourføre oplysningerne i REACH-IT. Den juridiske efterfølger kan
ikke slette ændringen af den juridiske enhed eller ajourføre emnelisten – dette
kan kun foretages af den oprindelige juridiske enhed, som påbegyndte processen.

o

Når emnelisten er
valideringstrinnet.

færdig,

kan

den

juridiske

efterfølger

fortsætte

til

Trin 3: Den juridiske efterfølger validerer ændringen af den juridiske enhed i REACH-IT.

o

Ved at validere ændringen af den juridiske enhed bekræfter den juridiske
efterfølger indholdet af overførslen, som skal foretages til ECHA-kontoen for den
juridiske efterfølger.

o

Den juridiske efterfølger skal udpege en kontaktperson (som kan blive kontaktet
af ECHA vedrørende ændringen af en juridisk enhed) og fortsætte til bekræftelse.

o

Der vises en bekræftelsesmeddelelse i REACH-IT, når den juridiske efterfølgers
validering af ændringen af den juridiske enhed er bekræftet.

Trin 4: ECHA udsteder fakturaen for ændringen af den juridiske enhed til den juridiske
efterfølger igennem REACH-IT.

o

I henhold til artikel 5 i gebyrforordningen 2 vil ECHA udstede en faktura for
ændringen af den juridiske enhed, hvis emnelisten indeholder én eller flere emner,
som påløber et gebyr, dvs. registreringer, registreringer af isoleret mellemprodukt
anvendt på produktionsstedet og af isoleret mellemprodukt, der transporteres.

o

Der opkræves ikke et gebyr for ændringen af den juridiske enhed, hvis emnelisten
kun indeholder emner, som ikke påløber et gebyr, dvs. præregistreringer, C&Lanmeldelser, PPORD-anmeldelser, anmeldelser om forespørgsler og downstreambrugerrapporter.

o

Gebyret fastlægges på baggrund af virksomhedsstørrelsen, som erklæres af den
juridiske efterfølger efter ændringen af den juridiske personlighed. Ved
ændringer, der vedrører enerepræsentanter, bestemmes gebyret ud fra
erklæringen fra den juridiske efterfølger om størrelsen af den ikke-EØS-baserede
virksomhed, som udpegede enerepræsentanten.

o

Når et gebyr skal betales, udstedes en faktura (kun én faktura per ændring af en
juridisk enhed) til den juridiske efterfølger igennem REACH-IT. Den indledende
betalingsfrist er sat til 14 dage fra fakturaens udstedelsesdato. Hvis betalingen
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ikke er foretaget inden for de 14 dage, vil ECHA sende en påmindelse, som giver
en forlænget betalingsfrist.
Trin 5: Den juridiske efterfølger betaler fakturaen for ændringen af den juridiske enhed,
og processen afsluttes i REACH-IT (emnerne overføres til den juridiske efterfølger).

o

Hvis ændringen af den juridiske enhed ikke indeholder emner, som påløber et
gebyr, og en faktura derfor ikke udstedes, overføres emnerne, så snart processen
afsluttes af den juridiske efterfølger.

o

Hvis betalingen fuldføres og modtages af ECHA inden for den fastlagte tidsfrist, vil
emnerne overføres, og processen for ændring af den juridiske enhed afsluttes i
REACH-IT.

o

Hvis fakturaen ikke betales inden for den fastlagte tidsfrist, afvises ændringen af
den juridiske enhed i REACH-IT, og emnerne vil ikke blive overført til den juridiske
efterfølger. Emnerne forbliver hos den oprindelige juridiske enhed.

Trin 6: Den juridiske efterfølger bekræfter oplysningerne i registreringen og indsender
alle nødvendige ajourføringer (f.eks. ændring af mængdeinterval).

Trinnene for processen til ændring af en juridisk enhed i REACH-IT er også beskrevet i
nedenstående diagram (tabel 2).
Handlingerne for de tre aktører, som er involveret i processen – den oprindelige juridiske enhed,
den juridiske efterfølger og ECHA – er beskrevet i deres egne kolonner. En fjerde kolonne angiver
processens status i REACH-IT fra start til slut af processen for ændring af en juridisk enhed.
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Tabel 2: Proces for ændring af en juridisk enhed i REACH-IT
Oprindelig juridisk enhed (OLE)

Juridisk efterfølger (LS)

ECHA

Status for ændring af den juridiske enhed i
REACH-IT

1. Start ændring af
.den juridiske enhed

Udkast

2. Kontrollér ændring af
den juridiske enhed

Oprettet

Er ændringen af
den juridiske
enhed som
ønsket?

NEJ

2b. Ajourfør ændring af
den juridiske enhed

2a. Anmodning om at
ajourføre ændringen af
den juridiske enhed

Anmodning om ajourføring

JA

3. Valider ændring af
den juridiske enhed

Påløber der
et
gebyr?

Valideret

JA

4. Opret og send
faktura

NEJ

5a. Betal faktura

Betaling under behandling

Er fakturaen
betalt?

JA
Overførslen behandles
5b. Overfør emner
til LS

NEJ
Afsluttet

Afvis ændringen
af den juridiske enhed,
og sørg for,
at emner forbliver hos
OLE

Afvist
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5. Administrative ændringer af registrantens identitet
Dette kapitel beskriver administrative ændringer af registrantens identitet. Til forskel fra
ændringerne af juridisk personlighed i forbindelse med en sammenlægning, overtagelse,
opdeling, salg af aktiver eller ændring af enerepræsentant er dette normalt mindre ændringer
af kontaktoplysningerne for en registrant, såsom ændringer af virksomhedsoplysninger (navn
eller adresse), der skal meddeles til ECHA.

Virksomhed A

NAVNEÆNDRING

Virksomhed A&D

En virksomhed kan beslutte at ændre sit firmanavn af administrative eller forretningsmæssige
årsager, såsom partnere, der forlader virksomheden, eller med henblik på markedsføring. En
virksomhed kan ligeledes flytte sit kontor til en ny adresse i den samme medlemsstat, hvor
denne forbliver den samme juridiske enhed.
I begge tilfælde ændres kun virksomhedens navn eller adresse, men dens juridiske personlighed
forbliver den samme. Som følge heraf skal der ikke meddeles nogen ændring af en juridisk enhed
til ECHA, men virksomhedsoplysningerne (navn eller adresse) skal ajourføres i REACH-IT.
Sådan ajourfører du:


Log ind på din ECHA-konto og ændr virksomhedens navn eller adresse, efter behov.



Godkend ansvarsfraskrivelsen.



Upload dokumentation fra et nationalt register eller en anden institution, der beviser
ændringen af det officielle navn eller adressen.

ECHA opkræver ikke noget gebyr for denne ajourføring.

6. Detaljer for identitetsændringer under
godkendelsesprocessen
Ligesom med ændringer af registrantens identitet skal ECHA meddeles omkring ændringer af
den juridiske personlighed for en godkendelsesansøger eller godkendelsesholder igennem
funktionaliteten "Legal entity change" (ændring af en juridisk enhed) i REACH-IT, så snart de
finder sted. Scenarierne beskrevet i kapitel 3 for tilfælde med sammenlægning, opdeling, spinoff, salg af aktiver eller ændringer relateret til enerepræsentanter finder tilsvarende anvendelse.
Administrative identitetsændringer for en godkendelsesansøger eller godkendelsesholder, som
ikke omfatter en ændring af juridisk personlighed – såsom ændringer af virksomhedens navn
eller adresse – skal meddeles til ECHA ved brug af fremgangsmåden beskrevet i kapitel 5 i denne
vejledning.
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6.1 Dette bør kontrolleres inden påbegyndelse af en proces for
ændring af en juridisk enhed i REACH-IT for en godkendelsesansøger
eller godkendelsesholder
Inden påbegyndelse af en proces for ændring af en juridisk enhed i REACH-IT bør både den
oprindelige juridiske enhed og den juridiske efterfølger kontrollere følgende:


En godkendelsesansøgning eller en tildelt godkendelse kan kun overføres til en juridisk
efterfølger, der er kvalificeret som fabrikant, importør, downstream-bruger eller
enerepræsentant i forbindelse med de stoffer og anvendelser, som er omfattet af
godkendelsesansøgningen eller den tildelte godkendelse.



Ved godkendelsesansøgninger eller tildelte godkendelser er der to mulige scenarier:
o

Hvis den oprindelige juridiske enhed er den indsendende ansøger for en individuel
eller fælles ansøgning, vil der være to typer emner i dennes ECHA-konto:
"separate items" (særskilte emner) per anvendelse (og stof) og ét emne, der
svarer til indsendelsen af en komplet ansøgning10. I så tilfælde skal den
oprindelige juridiske enhed overføre både de relevante særskilte emner og emnet,
der svarer til indsendelsen af en komplet ansøgning, til den juridiske efterfølger.

o

Hvis den oprindelige juridiske enhed er en medansøger i en fælles ansøgning, vil
den kun overføre de relevante særskilte emner.



Overførslen kan ikke udvide omfanget af den oprindelige godkendelsesansøgning eller
tildelte godkendelse, f.eks. omfatte forskellige anvendelser.



Dokumenterne skal indgives i PDF-format. På baggrund af typen af ændringen af den
juridiske enhed kan dokumentindholdet være forskelligt:
o

For en sammenlægning, opdeling, spin-off eller salg af aktiver skal den oprindelige
juridiske enhed fremføre:
 dokumentation for ændringen af juridisk identitet, såsom et uddrag fra det
nationale handels-, virksomheds- eller erhvervsregister eller den relevante
aftale knyttet til denne ændring
 dokumentet i et specifikt format, som beskriver de væsentligste
konsekvenser af ændringen af den juridiske enhed for ansøgningens
oplysninger (tilgængelig i REACH-IT og på ECHA's websted11).

o



Ved en ændring af enerepræsentant skal den oprindelige juridiske enhed som
minimum fremlægge udnævnelsesbrevet for den nye enerepræsentant fra den
ikke-EØS-baserede virksomhed.

Overførslen af godkendelsesansøgninger eller tildelte godkendelser pålægger ikke betaling
af et gebyr til ECHA.

Emner, som svarer til godkendelsesansøgninger eller tildelte godkendelser, kan indhentes i REACH-IT
ved
søgning
efter
referencenumre
ud
fra
dossiertypen
"Application
for
Authorisation"
(godkendelsesansøgning). Emnet, som svarer til den komplette ansøgning, har et referencenummer, der
slutter med "-0000" og benyttes af ECHA til at sende meddelelser til den indsendende ansøger.
11 Se bilag 1.
10
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6.2 Trin i processen for ændring af en juridisk enhed i REACH-IT for en
godkendelsesansøger eller godkendelsesholder:
Trin 1: Den oprindelige juridiske enhed påbegynder en ændring af en juridisk enhed ved
brug af funktionaliteten "Legal entity change" (ændring af en juridisk enhed) i REACH-IT.

o

Se trin 1 i afsnit 4.2 i denne vejledning. Den oprindelige juridiske enhed skal sørge
for, at denne vælger alle relevante emner relateret til godkendelsesansøgningen
eller den tildelte godkendelse.

Trin 2: ECHA validerer ændringen af den juridiske enhed i REACH-IT.

o

ECHA kontrollerer, om ændringen af den juridiske enhed er korrekt dokumenteret.

o

ECHA meddeler til den oprindelige juridiske enhed og den juridiske efterfølger om,
hvorvidt ændringen betragtes som "minor" (ubetydelig) (dvs. en ændring, der
ikke har nogen væsentlige konsekvenser for ansøgningens indhold eller vilkårene
i udtalelserne fra Udvalget for Risikovurdering (RAC) og Udvalget for
Socioøkonomisk Analyse (SEAC)) eller "major" (betydelig) (alle andre tilfælde) 12.

o

ECHA forsyner den oprindelige juridiske enhed med en sikkerhedsnøgle, som skal
deles med den juridiske efterfølger, så denne kan tilgå oplysninger om ændringen
af den juridiske enhed i REACH-IT.

Trin 3: Den juridiske efterfølger kontrollerer, om ændringen af den juridiske enhed er
korrekt (emner, der skal overføres, er angivet korrekt) i REACH-IT.

o

Se trin 2 i afsnit 4.2 i denne vejledning.

Trin 4: Den juridiske efterfølger validerer ændringen af den juridiske enhed i REACH-IT.

o

Se trin 3 i afsnit 4.2 i denne vejledning.

Trin 5: ECHA meddeler Europa-Kommissionen på passende vis. I tilfælde af en tildelt
godkendelse træffer Europa-Kommissionen afgørelse om, hvorvidt ændringen af den
juridiske enhed kan udløse en gennemgang af godkendelsen.

Hvis ændringen af den juridiske enhed kvalificeres som betydelig, kan RAC og SEAC have brug for mere
tid til at vurdere ændringens konsekvenser under beslutningstagningsprocessen. Hvis ECHA allerede har
vedtaget en udtalelse, sender den vurderingen til Europa-Kommissionen, som træffer afgørelse om
godkendelsen. Endelig vil ECHA for en tildelt godkendelse give sine holdninger om, hvorvidt en gennemgang
af godkendelsen kan udløses på baggrund af artikel 61, stk. 2, i REACH, til Europa-Kommissionen.
12
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Bilag 1: Yderligere oplysninger
Kontakt ECHA's helpdesk ved spørgsmål om ændringer af juridiske enheder i REACH-IT:
https://echa.europa.eu/da/contact
For videre afklaring af om en ændring af virksomhedens navn eller en juridisk personlighed
finder anvendelse, bedes du kontakte din nationale helpdesk:
https://echa.europa.eu/support/helpdesks
Oplysninger om ændringer af juridiske enheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges
udtræden fra EU:
https://www.echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu
Oplysninger om hvordan virksomhedens størrelseskategori fastlægges, og hvad du skal gøre,
hvis du har angivet en forkert SMV-størrelseskategori:
https://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/sme-fees-underreach-and-clp
Oplysninger om kravene til enerepræsentanter:
https://echa.europa.eu/support/getting-started/only-representative
Oplysninger om gebyrer for ændringer af juridiske enheder:
https://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation


Den konsoliderede udgave af gebyrforordningen kan findes i afsnittet "Implementing
Legislation" (gennemførelseslovgivning).

Oplysninger om ændringer af juridiske enheder under godkendelsesprocessen og dokumentet i
et specifikt format, der beskriver de væsentligste konsekvenser:
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse


Tryk på "REACH", vælg "Authorisation" (godkendelse) og gå til litra h), "Changes of legal
entity" (ændringer af juridiske enheder).

DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400,
FI-00121 HELSINKI, FINLAND
HTTP://ECHA.EUROPA.EU/DA/

