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Υποβολή τροποποιημένων στοιχείων στο σύστημα REACH και CLP

Σκοπός και φύση των πρακτικών οδηγών
Ο παρών οδηγός αντικαθιστά το έγγραφο «Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων
στοιχείων των νομικών προσώπων» της 14ης Απριλίου 2010. Αποτελεί μέρος σειράς εγγράφων
καθοδήγησης που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον κλάδο να συμμορφωθεί με τους
κανονισμούς REACH και CLP σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων ενός προκαταχωρίζοντος,
καταχωρίζοντος, κοινοποιούντος PPORD, κοινοποιούντος Τ&Ε, υποβάλλοντος αίτημα
διερεύνησης, μεταγενέστερου χρήστη, αιτούντος ή κατόχου αδειοδότησης.
Ο παρών πρακτικός οδηγός εξηγεί τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι εταιρείες σε
ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό και νομικό πλαίσιο σε περίπτωση τροποποίησης στοιχείων.

1. Εισαγωγή
Μετά από την καταχώριση στο σύστημα REACH, οι καταχωρίζοντες έχουν την υποχρέωση να
ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων
(«ECHA») για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους (παραπομπή στο άρθρο 22
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού REACH1). Υπάρχουν δύο είδη τέτοιων μεταβολών:
i)

Μεταβολές νομικής προσωπικότητας: Πρόκειται για μεταβολές στα στοιχεία του
καταχωρίζοντος που συνεπάγονται μεταβολή της νομικής του προσωπικότητας. Αυτές
πρέπει να κοινοποιούνται στον ECHA μέσω της λειτουργίας «Μεταβολή νομικής
προσωπικότητας» του REACH-IT. Στην περίπτωση καταχωρίσεων, ο ECHA εισπράττει
ένα τέλος, το οποίο βασίζεται στο μέγεθος της εταιρείας που δηλώνει η διάδοχος
εταιρεία στο REACH-IT (άρθρο 5 παράγραφος 2) του κανονισμού περί τελών2).

ii)

Διοικητικές μεταβολές: Πρόκειται για μεταβολές στα στοιχεία του καταχωρίζοντος που
δεν συνεπάγονται μεταβολή της νομικής του προσωπικότητας. Συνήθως είναι ήσσονος
σημασίας μεταβολές στα στοιχεία επικοινωνίας του καταχωρίζοντος (π.χ. όνομα,
διεύθυνση), που πρέπει να παρέχονται στον ECHA, ωστόσο δεν εισπράττονται για αυτές
τέλη (άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού περί τελών2).

Ο οδηγός αποτελείται από πέντε μέρη τα οποία καλύπτουν τα ακόλουθα:


Βασικές έννοιες και ορισμούς.



Μεταβολές νομικής προσωπικότητας που πρέπει να κοινοποιούνται στον ECHA:
o

συγχώνευση και απορρόφηση·

o

διάσπαση, απόσπαση και πώληση περιουσιακών στοιχείων·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς
και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της
Επιτροπής.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2008, σχετικά με τα τέλη και τις
επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).
1
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μεταβολές που αφορούν αποκλειστικούς αντιπροσώπους.



Διαδικασία μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT, τέλη και έγγραφα αποδεικτικών
στοιχείων.



Διοικητικές μεταβολές στοιχείων που δεν συνεπάγονται αλλαγή νομικής προσωπικότητας
και οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται στον ECHA.



Χαρακτηριστικά τροποποίησης στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης.

2. Βασικές έννοιες και ορισμοί
Στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP και της διαδικασίας μεταβολής νομικής οντότητας
στο REACH-IT ισχύουν ορισμένες έννοιες και ορισμοί που συνοψίζονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
Πίνακας 1: Ορισμοί
Έννοια

Ορισμός

REACH-IT

Κεντρικό σύστημα ΤΠ για την υποστήριξη του κλάδου, των
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και του ECHA όσον αφορά την
ασφαλή υποβολή, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων και
φακέλων καταχώρισης ουσιών.

Νομική οντότητα (ΝΟ)

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δικαιώματα και υποχρεώσεις στο
πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP. Στο REACH-IT, μια νομική
οντότητα προσδιορίζεται από ένα όνομα, έναν διεθνή μοναδικό
αναγνωριστικό κωδικό (UUID), διεύθυνση, χώρα και άλλα στοιχεία
επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση χρέωσης).

Παρασκευαστής

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην ΕΕ το
οποίο παρασκευάζει (παράγει ή εκχυλίζει) μια ουσία εντός της ΕΕ.

Εισαγωγέας

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι
εγκατεστημένο στην ΕΕ και είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή της
ουσίας.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστημένο στην ΕΕ
και έχει οριστεί από παρασκευαστή, τυποποιητή (παραγωγό
μειγμάτων δυνάμει του κανονισμού REACH) ή παραγωγό
αντικειμένου εγκατεστημένο εκτός της ΕΕ για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων των εισαγωγέων και υπεύθυνο για τη συμμόρφωση
με τις νομικές απαιτήσεις για τους εισαγωγείς στο πλαίσιο του
κανονισμού REACH.

Λογαριασμός ECHA

Λογαριασμός ECHA ο οποίος συνδέεται με μια νομική οντότητα και
επιτρέπει την πρόσβαση στο REACH-IT. Δημιουργείται μέσω μιας
διαδικασίας εγγραφής στην ενότητα «Λογαριασμοί ECHA».
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Μέγεθος εταιρείας

Η κατηγορία επιχείρησης που πρέπει να αναφέρεται στον
λογαριασμό ECHA της εταιρείας. Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
(ΜΜΕ) επωφελούνται από την καταβολή μειωμένων τελών3. Για
τους αποκλειστικούς αντιπροσώπους, το μέγεθος της εταιρείας που
αναφέρεται πρέπει να είναι αυτό της εκπροσωπούμενης εταιρείας
(μη κοινοτικός παρασκευαστής), και όχι το μέγεθος της εταιρείας
που ενεργεί ως αποκλειστικός αντιπρόσωπός της.

Στοιχείο

Όρος που χρησιμοποιείται στο REACH-IΤ για προκαταχώριση,
καταχώριση,
κοινοποίηση,
αίτημα
διερεύνησης,
έκθεση
μεταγενέστερου χρήστη, αίτηση αδειοδότησης ή χορηγηθείσα
αδειοδότηση που μπορεί να μεταβιβασθεί από την αρχική νομική
οντότητα στη διάδοχο εταιρεία κατά τη διαδικασία της μεταβολής
της νομικής οντότητας. Κάθε στοιχείο έχει έναν αριθμό αναφοράς
ως μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

Μεταβολή νομικής οντότητας

Λειτουργία του REACH-IT για την αναφορά τροποποίησης στοιχείων
που συνεπάγεται αλλαγή προσωπικότητας μέσω της μεταβίβασης
στοιχείων από την αρχική νομική οντότητα στη διάδοχο εταιρεία.

Αρχική νομική οντότητα

Όρος που χρησιμοποιείται στο REACH-IT για τη νομική οντότητα
(εταιρεία) που προβαίνει σε μεταβολή νομικής οντότητας για τη
μεταβίβαση των στοιχείων στη διάδοχο εταιρεία.

Διάδοχος εταιρεία

Όρος που χρησιμοποιείται στο REACH-IT για τη νομική οντότητα
(εταιρεία) που λαμβάνει τα στοιχεία λόγω μεταβολής νομικής
οντότητας.

3. Σενάρια μεταβολής νομικής οντότητας
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μεταβολές πρέπει να κοινοποιούνται στον ECHA μέσω της λειτουργίας
«Μεταβολή νομικής οντότητας» του REACH-IT. Συνήθως, πρόκειται για μεταβολές στοιχείων
καταχωρίζοντος, προκαταχωρίζοντος, κοινοποιούντος PPORD ή Τ&Ε, υποβάλλοντος αίτημα
διερεύνησης, μεταγενέστερου χρήστη, αιτούντος ή κατόχου αδειοδότησης, για συγχωνεύσεις,
απορροφήσεις, διασπάσεις, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και μεταβολές που αφορούν
αποκλειστικούς αντιπροσώπους.
Οι μεταβολές στην κυριότητα και στον έλεγχο της νομικής οντότητας - όπως μεταβολές στην
κατοχή μετοχών ή μεταβολή από αποκλειστική ιδιοκτησία σε συνιδιοκτησία - δεν απαιτείται να
κοινοποιούνται στον ECHA. Ωστόσο, πρέπει να κοινοποιούνται στον ECHA σύμφωνα με τη σχετική
διαδικασία εάν συνοδεύονται, για παράδειγμα, από μεταβολή νομικής προσωπικότητας, μεταβολή
στην ποσοτική κατηγορία ή μεταβολή επωνυμίας ή διεύθυνσης. Οι αλλαγές κυριότητας και

Το μέγεθος εταιρείας μιας επιχείρησης μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου, και τα στοιχεία
συνεργαζόμενων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων ενδέχεται να είναι χρήσιμα για τον προσδιορισμό του
μεγέθους εταιρείας. Συνεπώς, οι εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες που ορίζονται στη
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων
επιχειρήσεων και να ελέγχουν τη δήλωση μεγέθους της εταιρείας πριν από κάθε υποβολή δήλωσης ή αίτησης.
3
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ελέγχου της νομικής οντότητας μπορεί επίσης να επηρεάσουν το μέγεθος της εταιρείας.
Παραδείγματα σεναρίων που αφορούν μεταβολή νομικής οντότητας που πρέπει να κοινοποιείται
στον ECHA παρουσιάζονται στα ακόλουθα τμήματα.

3.1 Συγχωνεύσεις και απορροφήσεις
3.1.1 Συγχώνευση
Είναι η συγχώνευση δύο εταιρειών σε μια νέα νομική οντότητα. Σε περίπτωση συγχώνευσης, οι
συγχωνευθείσες εταιρείες μπορούν να παύσουν να υφίστανται. Η νέα νομική οντότητα θα
αποκτήσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθεισών εταιρειών.

Επιχείρηση A (ΝΠ)

Επιχείρηση Γ (ΝΠ)

Επιχείρηση Β (ΝΠ)

Σενάριο 1α:
Η εταιρεία Α (νομικό πρόσωπο που έχει προβεί σε καταχώριση για την ουσία x) και η εταιρεία
Β (νομικό πρόσωπο που έχει προβεί σε καταχώριση για την ουσία y) συγχωνεύουν τις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες για τη δημιουργία νέας νομικής οντότητας, της εταιρείας
Γ. Οι εταιρείες Α και Β θα παύσουν να υφίστανται.

Η εταιρεία Α και η εταιρεία Β πρέπει να προβούν, η μία μετά την άλλη 4, σε μεταβολή νομικής
οντότητας στο REACH-IT για τη μεταβίβαση των καταχωρίσεων (και, κατά περίπτωση, των
προκαταχωρίσεων, των κοινοποιήσεων, των αιτημάτων διερεύνησης, των εκθέσεων
μεταγενέστερου χρήστη) στον λογαριασμό ECHA της εταιρείας Γ. Η νέα εταιρεία Γ θα αναλάβει
τις καταχωρίσεις (και τα άλλα στοιχεία) για τις ουσίες x και y. Η εταιρεία Γ θα πρέπει να καταβάλει
στον ECHA τέλη μεταβολής για δύο νομικές οντότητες.

Λόγω της τεχνικής εφαρμογής της λειτουργίας μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT, η εταιρεία Β
δεν μπορεί να προβεί σε μεταβολή νομικής οντότητας για την εταιρεία Γ ενώ η μεταβολή νομικής οντότητας
από την εταιρεία Α στην εταιρεία Γ είναι υπό εξέλιξη.
4
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Σενάριο 1β:
Τι θα συμβεί εάν οι εταιρείες Α και Β προβούν σε καταχωρίσεις για την ίδια ουσία;
Η εταιρεία Α (νομικό πρόσωπο που έχει προβεί σε καταχωρίσεις για μια σειρά ουσιών
συμπεριλαμβανομένης της ουσίας x σε ποσότητες από 100-1000 τόνους/έτος) και η εταιρεία Β
(νομικό πρόσωπο που έχει προβεί σε καταχωρίσεις για μια σειρά ουσιών συμπεριλαμβανομένης
της ουσίας x σε ποσότητες από 10-100 τόνους/έτος) συγχωνεύουν τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες για τη δημιουργία νέας νομικής οντότητας, της εταιρείας Γ. Οι εταιρείες Α και
Β παύουν να υφίστανται.

Μια εταιρεία δεν μπορεί να προβεί σε δύο καταχωρίσεις για την ίδια ουσία. Συνεπώς,
εάν μια καταχώριση για μια ουσία μεταβιβασθεί στον λογαριασμό ECHA μιας εταιρείας
που έχει ήδη προβεί σε καταχώριση για την ίδια ουσία, η κατάσταση της
μεταβιβασθείσας καταχώρισης θα επισημανθεί ως «Ακυρωθείσα»5 στο REACH-IT.
Η νέα εταιρεία Γ θα αναλάβει τις καταχωρίσεις (και, κατά περίπτωση, τις προκαταχωρίσεις,
κοινοποιήσεις, αιτήματα διερεύνησης, εκθέσεις μεταγενέστερου χρήστη) για όλες τις ουσίες,
μεταξύ άλλων για την ουσία x. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν δύο πιθανότητες:


Εάν η εταιρεία Α είναι η πρώτη η οποία προβαίνει σε μεταβολή νομικής οντότητας στο
REACH-IT, η εταιρεία Γ θα αναλάβει τις καταχωρίσεις (και τα άλλα στοιχεία) για όλες τις
ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης για την ουσία x σε ποσότητες από 1001000 τόνους/έτος. Δεδομένου ότι η εταιρεία Γ δεν μπορεί να προβεί σε δύο καταχωρίσεις
για την ίδια ουσία, όταν η εταιρεία Β μεταβιβάζει μεταγενέστερα 6 τις καταχωρίσεις της
(μεταξύ άλλων την καταχώριση για την ουσία x σε ποσότητες από 10-100 τόνους/έτος), η
εν λόγω καταχώριση για την ουσία x θα επισημανθεί ως «Ακυρωθείσα» στο REACH-IT μετά
τη μεταβίβαση.



Εάν η εταιρεία Β είναι η πρώτη η οποία προβαίνει σε μεταβολή νομικής οντότητας στο
REACH-IT και η εταιρεία Α η δεύτερη, η εταιρεία Γ θα αναλάβει τις καταχωρίσεις (και τα
άλλα στοιχεία) για όλες τις ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης για την ουσία
x σε ποσότητες από 10-100 τόνους/έτος. Στην περίπτωση αυτή, η καταχώριση για την
ουσία x από την εταιρεία Α θα επισημανθεί ως «Ακυρωθείσα» στο REACH-IT μετά τη
μεταβίβαση από την εταιρεία Α, αλλά το REACH-IT θα καταγράψει το δικαίωμα της εταιρείας
Γ για την υψηλότερη ποσοτική κατηγορία των 100-1000 τόνων/έτος. Εάν η εταιρεία Γ
παρασκευάζει την ουσία x στην εν λόγω υψηλότερη ποσότητα, θα πρέπει να προβεί σε
επικαιροποίηση της ποσοτικής κατηγορίας στο REACH-IT (από 10-100 τόνους/έτος σε 1001000 τόνους/έτος), αλλά δεν θα υποχρεωθεί σε καταβολή τελών για αυτήν την
επικαιροποίηση ποσοτικής κατηγορίας.

Και στις δύο περιπτώσεις, η εταιρεία Γ θα πρέπει να καταβάλει στον ECHA τέλη μεταβολής για δύο
νομικές οντότητες.
Σενάριο 2:
Η εταιρεία Α (νομική οντότητα που έχει προβεί σε καταχώριση για την ουσία x) και η εταιρεία
Β (νομική οντότητα που δεν έχει προβεί σε καταχωρίσεις στο REACH-IT) συγχωνεύουν τις

Το ιστορικό καταχώρισης παραμένει διαθέσιμο στο REACH-IT για τη διάδοχο εταιρεία.
Λόγω της τεχνικής εφαρμογής της λειτουργίας μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT, η εταιρεία Β
δεν μπορεί να προβεί σε μεταβολή νομικής οντότητας για την εταιρεία Γ ενώ η μεταβολή νομικής οντότητας
από την εταιρεία Α στην εταιρεία Γ είναι υπό εξέλιξη.
5
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επιχειρηματικές τους δραστηριότητες για τη δημιουργία νέας νομικής οντότητας, της εταιρείας
Γ. Οι εταιρείες Α και Β θα παύσουν να υφίστανται.

Η εταιρεία Α πρέπει να προβεί σε μεταβολή νομικής οντότητας στο REACH-IT προκειμένου να
μεταβιβάσει την καταχώριση (και, κατά περίπτωση, την προκαταχώριση, την κοινοποίηση, την
υποβολή αιτήματος διερεύνησης, την έκθεση μεταγενέστερου χρήστη) στον λογαριασμό ECHA
της εταιρείας Γ. Η νέα εταιρεία Γ θα αναλάβει την καταχώριση (και τα άλλα στοιχεία) για την ουσία
x. Η εταιρεία Γ θα πρέπει να καταβάλει στον ECHA τέλη μεταβολής για μια νομική οντότητα.

3.1.2 Απορρόφηση
Η απορρόφηση είναι μια μορφή συγχώνευσης όπου δύο ή περισσότερες εταιρείες συνδυάζονται
σε μία «υπάρχουσα εταιρεία». Σε περίπτωση απορρόφησης, μόνο μία εταιρεία θα εξακολουθήσει
να υφίσταται και η άλλη θα παύσει να υφίσταται. Η αποκτώμενη εταιρεία μεταβιβάζει τα
περιουσιακά της στοιχεία, τις υποχρεώσεις της στην αποκτώσα εταιρεία. Συνεπώς, η απορροφώσα
εταιρεία θα αποκτήσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συγχωνευθείσας εταιρείας.

Επιχείρηση A (ΝΠ)

ΑΠΟΡΡΟΦΑ

Επιχείρηση Β
(ΝΠ)

Επιχείρηση A (ΝΠ)
Απορροφώμενη
Η εταιρεία Β
καταργείται

Σενάριο 1:
Η εταιρεία Α (νομική οντότητα που δεν έχει προβεί σε καταχωρίσεις στο REACH-IT) αποκτά την
εταιρεία Β (νομική οντότητα που έχει προβεί σε καταχώριση για την ουσία x) και θα αναλάβει
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καταχώριση για την ουσία x. Η εταιρεία Β θα παύσει
να υφίσταται.

Η εταιρεία Β πρέπει να προβεί σε μεταβολή νομικής οντότητας στο REACH-IT προκειμένου να
μεταβιβάσει την καταχώριση (και, κατά περίπτωση, την προκαταχώριση, την κοινοποίηση, την
υποβολή αιτήματος διερεύνησης, την έκθεση μεταγενέστερου χρήστη) στον λογαριασμό ECHA
της εταιρείας Α. Η εταιρεία Α θα αναλάβει την καταχώριση (και τα άλλα στοιχεία) για την ουσία
x. Η εταιρεία Α θα πρέπει να καταβάλει στον ECHA τέλη μεταβολής για μια νομική οντότητα.

3.2 Διασπάσεις, αποσχίσεις και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων
3.2.1 Διάσπαση
Η διάσπαση είναι μια εταιρική πράξη κατά την οποία μια εταιρεία διασπάται σε δύο ή περισσότερες
εταιρείες που λειτουργούν ξεχωριστά (νομικές οντότητες). Σε περίπτωση διάσπασης, η εταιρεία
που διασπάται θα παύσει να υφίσταται. Οι νέες νομικές οντότητες θα αποκτήσουν όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας που έχει διασπαστεί.
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Επιχείρηση Β (ΝΠ)

Επιχείρηση A (ΝΠ)

Επιχείρηση Γ (ΝΠ)

Σενάριο 1:
Η εταιρεία Α (νομική οντότητα που έχει προβεί σε καταχωρίσεις για τις ουσίες x και y) διασπάται
και χωρίζεται στην εταιρεία Β και στην εταιρεία Γ. Η εταιρεία Β θα αναλάβει τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες που συνδέονται με την ουσία x και θα καταστεί ο κάτοχος της καταχώρισης για
την ουσία x. Η εταιρεία Γ θα αναλάβει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με
την ουσία y και θα καταστεί ο κάτοχος της καταχώρισης για την ουσία y. Η εταιρεία Α θα παύσει
να υφίσταται.

Η εταιρεία Α πρέπει να προβεί σε δύο ξεχωριστές μεταβολές νομικής οντότητας στο REACH-IT
προκειμένου να μεταβιβάσει τις καταχωρίσεις (και, κατά περίπτωση, τις προκαταχωρίσεις, τις
κοινοποιήσεις, τα αιτήματα διερεύνησης, τις εκθέσεις μεταγενέστερου χρήστη) στον λογαριασμό
ECHA των εταιρειών Β και Γ. Η εταιρεία Β θα αναλάβει την καταχώριση (και τα άλλα στοιχεία) για
την ουσία x. Η εταιρεία Γ θα αναλάβει την καταχώριση (και τα άλλα στοιχεία) για την ουσία y. Οι
εταιρείες Β και Γ θα πρέπει να καταβάλουν αμφότερες στον ECHA τέλη μεταβολής νομικής
οντότητας.
Σενάριο 2:
Η εταιρεία Α (νομική οντότητα που έχει προβεί σε καταχωρίσεις για τις ουσίες x και y) διασπάται
και χωρίζεται στην εταιρεία Β και στην εταιρεία Γ. Η εταιρεία Β θα αναλάβει τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες που συνδέονται με τις ουσίες x και y και θα καταστεί ο κάτοχος των
καταχωρίσεων για τις ουσίες x και y. Η εταιρεία Α θα παύσει να υφίσταται.

Η εταιρεία Α πρέπει να προβεί σε μια μεταβολή νομικής οντότητας στο REACH-IT προκειμένου να
μεταβιβάσει τις καταχωρίσεις (και, κατά περίπτωση, τις προκαταχωρίσεις, τις κοινοποιήσεις, τα
αιτήματα διερεύνησης, τις εκθέσεις μεταγενέστερου χρήστη) στον λογαριασμό ECHA της εταιρείας
Β. Η εταιρεία Β θα αναλάβει τις καταχωρίσεις (και τα άλλα στοιχεία) για τις ουσίες x και y. Η
εταιρεία Β θα πρέπει να καταβάλει στον ECHA τέλη μεταβολής για μια νομική οντότητα.
Εάν η εταιρεία Γ επιδιώξει επίσης την παρασκευή η την εισαγωγή των ουσιών x και y
όπως η εταιρεία Β, θα πρέπει να καταχωρίσει τις εν λόγω ουσίες πριν από την έναρξη
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της δραστηριότητας εισαγωγής ή παρασκευής.

3.2.2 Απόσπαση
Απόσπαση είναι η αναδιοργάνωση υπάρχουσας επιχείρησης μέσω της διαίρεσης μιας μητρικής
εταιρείας και της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης εταιρείας. Η μητρική εταιρεία συνεχίζει να
υφίσταται.

Επιχείρηση A (ΝΠ)

Επιχείρηση A (ΝΠ)

Επιχείρηση Β (ΝΠ)

Σενάριο 1:
Η εταιρεία Α (νομική οντότητα που έχει προβεί σε καταχωρίσεις για τις ουσίες x και y)
αναδιοργανώνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες έχοντας διασπαστεί και σχηματίζοντας
μια ξεχωριστή θυγατρική, την εταιρεία Β. Η εταιρεία Β θα αναλάβει τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες που συνδέονται με τις ουσίες x και y και θα καταστεί ο κάτοχος των
καταχωρίσεων για τις ουσίες x και y. Η μητρική εταιρεία, η εταιρεία Α, θα εξακολουθήσει να
υφίσταται, αλλά δεν θα συνεχίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούσε
προηγουμένως και που σχετίζονται με τις ουσίες x και y.

Η εταιρεία Α πρέπει να προβεί σε μια μεταβολή νομικής οντότητας στο REACH-IT προκειμένου να
μεταβιβάσει τις καταχωρίσεις (και, κατά περίπτωση, τις προκαταχωρίσεις, τις κοινοποιήσεις, τα
αιτήματα διερεύνησης, τις εκθέσεις μεταγενέστερου χρήστη) στον λογαριασμό ECHA της εταιρείας
Β. Η νέα εταιρεία Β θα αναλάβει τις καταχωρίσεις (και τα άλλα στοιχεία) για τις ουσίες x και y. Η
εταιρεία Β θα πρέπει να καταβάλει στον ECHA τέλη μεταβολής για μια νομική οντότητα.
Σενάριο 2:
Η εταιρεία Α (νομική οντότητα που έχει προβεί σε καταχωρίσεις για τις ουσίες x και y)
αναδιοργανώνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες έχοντας διασπαστεί και σχηματίζοντας
μια ξεχωριστή θυγατρική, την εταιρεία Β. Η εταιρεία Β θα αναλάβει τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες που συνδέονται με την ουσία x και θα καταστεί ο κάτοχος της καταχώρισης για
την ουσία x. Η μητρική εταιρεία, η εταιρεία Α, θα εξακολουθήσει να υφίσταται και θα συνεχίσει
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ουσία y.

Η εταιρεία Α πρέπει να προβεί σε μεταβολή νομικής οντότητας στο REACH-IT για να μεταβιβάσει
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την καταχώριση (και, κατά περίπτωση, την προκαταχώριση, την κοινοποίηση, την υποβολή
αιτήματος διερεύνησης, την έκθεση μεταγενέστερου χρήστη) στον λογαριασμό ECHA της
εταιρείας Β. Η νέα εταιρεία Β θα αναλάβει την καταχώριση (και τα άλλα στοιχεία) για την ουσία
x. Η εταιρεία Β θα πρέπει να καταβάλει στον ECHA τέλη μεταβολής για μια νομική οντότητα.
Εάν η εταιρεία Β επιδιώξει την παρασκευή η την εισαγωγή της ουσίας y όπως η
μητρική εταιρεία (εταιρεία Α), θα πρέπει να καταχωρίσει την εν λόγω ουσία πριν από
την έναρξη της δραστηριότητας εισαγωγής ή παρασκευής.
Σενάριο 3:
Η εταιρεία Α (νομική οντότητα που έχει προβεί σε καταχωρίσεις για τις ουσίες x και y)
αναδιοργανώνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες έχοντας διασπαστεί και σχηματίζοντας
μια ξεχωριστή θυγατρική, την εταιρεία Β. Η μητρική εταιρεία (εταιρεία Α), θα εξακολουθήσει να
υφίσταται και να ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, παραμένοντας ο κάτοχος των
καταχωρίσεων για τις ουσίες x και y.

Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμη και αν υπάρξει μεταβολή της νομικής προσωπικότητας του
καταχωρίζοντος, καμία μεταβολή νομικής οντότητας δεν κοινοποιείται στον ECHA. Ωστόσο, εάν
υπάρξουν άλλες μεταβολές μετά την εν λόγω απόσπαση (π.χ. μεταβολή ποσοτικής κατηγορίας),
η εταιρεία Α πρέπει να επικαιροποιήσει αναλόγως την καταχώρισή της.
Εάν η εταιρεία Β επιδιώξει την παρασκευή η την εισαγωγή των ουσιών x και y όπως
η μητρική εταιρεία (εταιρεία Α), θα πρέπει να καταχωρίσει τις εν λόγω ουσίες πριν
από την έναρξη της δραστηριότητας εισαγωγής ή παρασκευής.

3.2.3 Πώληση περιουσιακών στοιχείων
Μια πώληση περιουσιακών στοιχείων, όπως η πώληση μιας μονάδας παραγωγής ή επιχειρηματικής
δραστηριότητας που σχετίζεται με ουσία η οποία έχει καταχωριστεί στο σύστημα REACH, θεωρείται
μεταβολή νομικής προσωπικότητας. Αυτό που θεωρείται πώληση περιουσιακού στοιχείου μπορεί
να διαφέρει ανάλογα με το ισχύον εθνικό εταιρικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ. Σε κάθε
περίπτωση, οι καταχωρίσεις, οι προκαταχωρίσεις, τα αιτήματα διερεύνησης, οι κοινοποιήσεις, οι
εκθέσεις μεταγενέστερου χρήστη και οι αιτήσεις αδειοδότησης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως
εμπορεύματα και αξίες, δηλαδή δεν πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να
αποτελέσουν μεμονωμένα αντικείμενα πώλησης. Μπορούν να μεταβιβασθούν σε άλλη εταιρεία
μόνο ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης της δραστηριότητας που υπόκειται στην αντίστοιχη
υποχρέωση, όπως στην περίπτωση της μονάδας στην οποία παρασκευάζεται η ουσία ή των
περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την εισαγωγική δραστηριότητα.
Σενάριο 1:

Επιχείρηση A (ΝΠ)
Εγκατάσταση 1

ΠΩΛΗΣΗ

Επιχείρηση Β (ΝΠ)
Εγκατάσταση 1

Η εταιρεία Α (νομική οντότητα που έχει προβεί σε καταχώριση για την ουσία x) πωλεί τη μονάδα
παραγωγής στην οποία παρασκευάζεται η ουσία και την επιχειρηματική της δραστηριότητα που
σχετίζεται με την εν λόγω ουσία στην εταιρεία Β. Η εταιρεία Β θα καταστεί ο ιδιοκτήτης της
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επιχειρηματικής δραστηριότητας και της μονάδας παραγωγής, καθώς και κάτοχος της
καταχώρισης για την ουσία x.

Η εταιρεία Α πρέπει να προβεί σε μεταβολή νομικής οντότητας στο REACH-IT για να μεταβιβάσει
την καταχώριση (και, κατά περίπτωση, την προκαταχώριση, την κοινοποίηση, την υποβολή
αιτήματος διερεύνησης, την έκθεση μεταγενέστερου χρήστη) στον λογαριασμό ECHA της
εταιρείας Β. Η εταιρεία Β θα αναλάβει την καταχώριση (και τα άλλα στοιχεία) για την ουσία x. Η
εταιρεία Β θα πρέπει να καταβάλει στον ECHA τέλη μεταβολής νομικής οντότητας.
Σενάριο 2:

Επιχείρηση Β (ΝΠ)
Εγκατάσταση 1

ΠΩΛ
ΗΣΗ

Εγκατάσταση 1

Επιχείρηση A (ΝΠ)
Εγκατάσταση 2

ΠΩΛ
ΗΣΗ

Επιχείρηση Γ (ΝΠ)
Εγκατάσταση 2

Η εταιρεία Α (νομική οντότητα που έχει προβεί σε καταχωρίσεις για τις ουσίες x και y) είναι
ιδιοκτήτης των μονάδων παραγωγής 1 και 2, όπου παρασκευάζονται οι ουσίες x και y. Η εταιρεία
Α πωλεί τη μονάδα παραγωγής 1, στην οποία παρασκευάζεται η ουσία x, και την επιχειρηματική
της δραστηριότητα που σχετίζεται με την εν λόγω ουσία στην εταιρεία Β. Η εταιρεία Β καθίσταται
ο ιδιοκτήτης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της μονάδας παραγωγής, καθώς και
κάτοχος της καταχώρισης για την ουσία x. Η εταιρεία Α πωλεί τη μονάδα παραγωγής 2, στην
οποία παρασκευάζεται η ουσία y, καθώς και την επιχειρηματική της δραστηριότητα που
σχετίζεται με την εν λόγω ουσία στην εταιρεία Γ. Η εταιρεία Γ καθίσταται ο ιδιοκτήτης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και της εγκατάστασης παραγωγής, καθώς και κάτοχος της
καταχώρισης για την ουσία y.

Η εταιρεία Α πρέπει να προβεί σε δύο μεταβολές νομικής οντότητας στο REACH-IT προκειμένου
να μεταβιβάσει τις καταχωρίσεις (και, κατά περίπτωση, τις προκαταχωρίσεις, τις κοινοποιήσεις, τα
αιτήματα διερεύνησης, τις εκθέσεις μεταγενέστερου χρήστη) στον λογαριασμό ECHA των
εταιρειών Β και Γ. Η εταιρεία Β αναλαμβάνει την καταχώριση (και τα άλλα στοιχεία) για την ουσία
x. Η εταιρεία Γ αναλαμβάνει την καταχώριση (και τα άλλα στοιχεία) για την ουσία y. Η εταιρεία Β
και η εταιρεία Γ θα πρέπει αμφότερες να καταβάλουν στον ECHA τέλη μεταβολής νομικής
οντότητας.
Σενάριο 3:
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Εγκατάσταση 1

Επιχείρηση A (ΝΠ)
Εγκατάσταση 2

ΠΩΛΗΣΗ

Επιχείρηση Β (ΝΠ)
Εγκατάσταση 2

Η εταιρεία Α (νομική οντότητα που έχει προβεί σε καταχώριση για την ουσία x) είναι ιδιοκτήτης
των εγκαταστάσεων παραγωγής 1 και 2, όπου παρασκευάζεται η ουσία x. Η εταιρεία Α πωλεί
την εγκατάσταση παραγωγής 2, στην οποία παρασκευάζεται η ουσία x, και την επιχειρηματική
της δραστηριότητα που σχετίζεται με την εν λόγω ουσία στην εταιρεία Β. Η εταιρεία Β καθίσταται
ο ιδιοκτήτης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της εγκατάστασης παραγωγής 2. Η
εταιρεία Γ θα εξακολουθήσει να ασκεί την επιχειρηματική δραστηριότητα παρασκευής της
ουσίας x στην εγκατάσταση 1 και θα παραμείνει ο κάτοχος της καταχώρισης για την ουσία x.

Δύο διαφορετικές εταιρείες δεν μπορούν να μοιράζονται την ίδια καταχώριση.
Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει καμία μεταβολή της νομικής προσωπικότητας του
καταχωρίζοντος (δηλ. την εταιρεία Α). Συνεπώς δεν κοινοποιείται στον ECHA καμία μεταβολή
νομικής οντότητας. Ωστόσο, εάν υπάρξουν άλλες μεταβολές μετά από την εν λόγω πώληση
περιουσιακών στοιχείων (π.χ. μεταβολή ποσοτικής κατηγορίας), η εταιρεία Α πρέπει να
επικαιροποιήσει αναλόγως την καταχώρισή της.
Επιπλέον, η εταιρεία Β θα καταστεί ο νέος ιδιοκτήτης της εγκατάστασης παραγωγής 2, αλλά δεν
θα είναι κάτοχος καμίας καταχώρισης για την ουσία x. Η εταιρεία Β πρέπει να καταχωρίσει την
ουσία x πριν αρχίζει να παρασκευάζει την ουσία x.

3.3 Μεταβολές που αφορούν αποκλειστικούς αντιπροσώπους
Οι παρασκευαστές, οι τυποποιητές και οι παραγωγοί αντικειμένων που είναι εγκατεστημένοι εκτός
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ο οποίος περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη
Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, μπορούν να διορίσουν έναν εγκατεστημένο στον ΕΟΧ
αποκλειστικό αντιπρόσωπο για την ανάληψη των καθηκόντων και των ευθυνών των εισαγωγέων
στο πλαίσιο του REACH.
Ένας αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερες από μία εταιρείες που
είναι εγκατεστημένες εκτός του ΕΟΧ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος
πρέπει να δημιουργήσει ξεχωριστούς λογαριασμούς ECHA («νομικές οντότητες» στο REACH-IT)
για κάθε εταιρεία που δεν είναι εγκατεστημένη εντός του ΕΟΧ και την οποία αντιπροσωπεύει, και
να υποβάλει τις απαραίτητες καταχωρίσεις για καθεμία από τις εκπροσωπούμενες εταιρείες. Οι
αποκλειστικοί αντιπρόσωποι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι δεν πρέπει να αλλάξουν τον
ρόλο τους από «ΑΑ» σε «Εισαγωγέας» ή «Παρασκευαστής» για μια δεδομένη καταχώριση. Αυτοί
είναι διαφορετικοί ρόλοι στο πλαίσιο του REACH, και δεν είναι εναλλάξιμοι ούτε μετατρέψιμοι.
Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος πρέπει να κοινοποιεί στον ECHA οποιαδήποτε μεταβολή σχετίζεται
με:


την ταυτότητα του ίδιου του αποκλειστικού αντιπροσώπου· και
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την ταυτότητα του παρασκευαστή, τυποποιητή ή παραγωγού αντικειμένων εκτός του ΕΟΧ
που διόρισε τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο.

3.3.1 Τροποποίησης στοιχείων του αποκλειστικού αντιπροσώπου
Εάν ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος έχει προχωρήσει σε διαδικασία συγχώνευσης, απορρόφησης,
διάσπασης ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων, ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος πρέπει να
κοινοποιήσει τις εν λόγω μεταβολές στον ECHA μέσω το REACH-IT στην ενότητα «Μεταβολή
αποκλειστικού αντιπροσώπου».
Εάν η εταιρεία που δεν είναι εγκατεστημένη εντός του ΕΟΧ επιθυμεί να αλλάξει τον αποκλειστικό
της αντιπρόσωπο, ο αρχικός αποκλειστικός αντιπρόσωπος πρέπει να κοινοποιήσει την εν λόγω
μεταβολή στον ECHA μέσω του REACH-IT, στην ενότητα «Μεταβολή νομικής οντότητας» για τη
μεταβίβαση των καταχωρίσεων, των προκαταχωρίσεων, των κοινοποιήσεων, των αιτημάτων
διερεύνησης ή των εκθέσεων μεταγενέστερου χρήστη στον νέο αποκλειστικό αντιπρόσωπο που
διορίζεται από την εταιρεία που είναι εγκατεστημένη εκτός του ΕΟΧ. Για την αποφυγή τυχόν
διαφωνίας, συνιστάται στην εταιρεία που είναι εγκατεστημένη εκτός του ΕΟΧ να συμπεριλάβει
ρήτρες στη συμφωνία με την οποία διόρισε τον αρχικό της αποκλειστικό αντιπρόσωπο σχετικά με
τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης αλλαγής του αποκλειστικού αντιπροσώπου. Ο διορισμός
ενός αποκλειστικού αντιπροσώπου είναι μια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ δύο εταιρειών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό για τον προηγούμενο αποκλειστικό αντιπρόσωπο
να προβεί σε μεταβολή νομικής οντότητας στο REACH-IT (π.χ. λόγω πτώχευσης και παύσης
επιχειρηματικής δραστηριότητας του προηγούμενου αποκλειστικού αντιπροσώπου), η εταιρεία
που είναι εγκατεστημένη εκτός του ΕΟΧ και ο νεοδιορισθείς αποκλειστικός της αντιπρόσωπος
μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο υποστήριξης του ECHA για περαιτέρω καθοδήγηση.
Σενάριο 1:

Επιχείρηση Β (ΝΠ)
Αποκλειστικός
αντιπρόσωπος
Επιχείρηση A
Παρασκευαστής εκτός
ΕΟΧ

ΔΙΟΡΙΖΕΙ

Αλλαγή
νομικής
οντότητας

Επιχείρηση Γ (ΝΠ)
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος

Η εταιρεία Α (παρασκευαστής εκτός ΕΟΧ της ουσίας x) διορίζει κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας
την εγκατεστημένη στον ΕΟΧ εταιρεία Β ως αποκλειστικό της αντιπρόσωπο. Ως αποκλειστικός
αντιπρόσωπος της εταιρείας Α, η εταιρεία Β καταχωρίζει την ουσία x (αναφέροντας το μέγεθος
της εταιρείας Α στον λογαριασμό ECHA). Λίγα χρόνια αργότερα, η εταιρεία Α αποφασίζει να
αλλάξει τον αποκλειστικό της αντιπρόσωπο, και ο ρόλος του αποκλειστικού αντιπροσώπου
πρέπει να μεταβιβαστεί από την εταιρεία Β στην εγκατεστημένη στον ΕΟΧ εταιρεία Γ. Και οι
τρεις εταιρείες έχουν συμφωνήσει για την εν λόγω αλλαγή.
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Η εταιρεία Β, ο αρχικός αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Α, πρέπει να προβεί σε
μεταβολή νομικής οντότητας στο REACH-IT για να μεταβιβάσει την καταχώριση (και, κατά
περίπτωση, την προκαταχώριση, την κοινοποίηση, την υποβολή αιτήματος διερεύνησης ή την
έκθεση μεταγενέστερου χρήστη) στον λογαριασμό ECHA του νεοδιορισθέντος αποκλειστικού
αντιπροσώπου, της εταιρείας Γ. Η εταιρεία Γ θα αναλάβει την καταχώριση (και τα άλλα στοχεία)
για την ουσία x. Η εταιρεία Γ θα πρέπει να καταβάλει στον ECHA ένα τέλος μεταβολής νομικής
οντότητας και πρέπει να αναφέρει το μέγεθος της εταιρείας Α ώστε να καταβάλει το σωστό ποσό.

3.3.2 Μεταβολές στοιχείων του παρασκευαστή, τυποποιητή ή παραγωγού
προϊόντων εκτός του ΕΟΧ που διόρισε αποκλειστικό αντιπρόσωπο.
Εάν ένας παρασκευαστής, τυποποιητής ή παραγωγός εκτός του ΕΟΧ που διόρισε έναν
αποκλειστικό αντιπρόσωπο προχωρήσει σε διαδικασία συγχώνευσης, απορρόφησης, διάσπασης ή
πώλησης περιουσιακών στοιχείων, ο αποκλειστικός αντιπρόσωπός του πρέπει να κοινοποιήσει τις
εν λόγω μεταβολές στον ECHA μέσω το REACH-IT στην ενότητα «Μεταβολή αποκλειστικού
αντιπροσώπου».
Σενάριο 2:

Επιχείρηση A
Παρασκευαστής εκτός
ΕΟΧ

Επιχείρηση Γ
Παρασκευαστής εκτός
ΕΟΧ

ΔΙΟΡΙΖΕΙ

ΔΙΟΡΙΖΕΙ

την εταιρεία Β (ΝΠ)
Αποκλειστικός
αντιπρόσωπος

την Επιχείρηση Β (ΝΠ)
Αποκλειστικός
αντιπρόσωπος

Η απορροφούμενη
εταιρεία Α

Η εταιρεία Α (παρασκευαστής εκτός ΕΟΧ της ουσίας x) διορίζει κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας
την εγκατεστημένη στον ΕΟΧ εταιρεία Β ως αποκλειστικό της αντιπρόσωπο. Ως αποκλειστικός
αντιπρόσωπος της εταιρείας Α, η εταιρεία Β καταχωρίζει την ουσία x (αναφέροντας το μέγεθος
της εταιρείας Α στον λογαριασμό ECHA). Λίγα χρόνια αργότερα, η εταιρεία Α απορροφάται από
την εταιρεία Γ (παρασκευαστής εκτός ΕΟΧ της ουσίας x). Η εταιρεία Β εξακολουθεί να ενεργεί
ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την εταιρεία Γ για την καταχώριση της ουσίας x.

Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος, η εταιρεία Β θα πρέπει να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό
ECHA για την αντιπροσώπευση της νέας νομικής οντότητας, της εταιρείας Γ. Ο λογαριασμός
πρέπει να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της εταιρείας Γ. Η εταιρεία Β θα πρέπει να μεταβιβάσει την
καταχώριση (και, κατά περίπτωση, την προκαταχώριση, την κοινοποίηση, την υποβολή αιτήματος
διερεύνησης ή την έκθεση μεταγενέστερου χρήστη) για την ουσία x από τον λογαριασμό ECHA
που χρησιμοποιείται την αντιπροσώπευση της εταιρείας Α σε λογαριασμό ECHA για τη νέα εταιρεία
Γ. Αυτό γίνεται στο REACH-IT με τη χρήση της λειτουργίας μεταβολής νομικής οντότητας και
διαλέγοντας την επιλογή «Μεταβολή αποκλειστικού αντιπροσώπου». Η εταιρεία Β θα πρέπει να
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καταβάλει στον ECHA τέλη μεταβολής για μια νομική οντότητα 7.

4. Διαδικασία μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT,
τέλη και έγγραφα αποδεικτικών στοιχείων
Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να ελεγχθούν πριν από την
έναρξη μιας διαδικασίας μεταβολής νομικής οντότητας, περιγράφει τα κύρια βήματα της
διαδικασίας στο REACH-IT, και καθορίζει τη βάση για τον καθορισμό των τελών και των εγγράφων
που πρέπει να υποβληθούν ως αποδεικτικά στοιχεία στον ECHA για την αιτιολόγηση της
μεταβολής.
Οι εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το εθνικό εταιρικό δίκαιο, καθώς και το είδος των
αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να τεκμηριώσουν μια μεταβολή νομικής οντότητας,
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Αποτελεί ευθύνη της εταιρείας να ελέγχει εκ των
προτέρων ποια εθνική νομοθεσία ισχύει καθώς και ποια είναι τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που
πρέπει να υποβληθούν.

4.1 Τι πρέπει να ελέγχεται πριν από την έναρξη μιας διαδικασίας
μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT
Πριν από την έναρξη μιας διαδικασίας μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT, τόσο η αρχική
νομική οντότητα όσο και η διάδοχος εταιρεία θα πρέπει να ελέγχουν τα εξής:


7
8

Η διάδοχος εταιρεία πρέπει να αναφέρει το σωστό μέγεθος της εταιρείας στο REACH-IT
κατά την υποβολή της μεταβολής νομικής οντότητας. Αυτό σημαίνει ότι η διάδοχος
εταιρεία πρέπει να αναφέρει - πριν από τη μεταβίβαση - το τρέχον μέγεθος εταιρείας μετά
τη μεταβολή νομικής οντότητας. Για έναν αποκλειστικό αντιπρόσωπο, το μέγεθος εταιρείας
που χρησιμοποιείται θα πρέπει να βασίζεται στο μέγεθος της διορισθείσας εταιρείας εκτός
ΕΟΧ. Εάν η διάδοχος εταιρεία ισχυρίζεται ότι είναι ΜΜΕ, θα της ζητηθεί να καταβάλει μόνο
το αντίστοιχο μειωμένο τέλος για τη μεταβολή νομικής οντότητας. Η διάδοχος εταιρεία θα
πρέπει να γνωρίζει ότι ο ECHA μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσει μια διαδικασία
επαλήθευσης της ΜΜΕ για να επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα όσον αφορά τα μειωμένα
τέλη καταχώρισης που προβλέπονται για τις ΜΜΕ. Οι συνέπειες μιας εσφαλμένης δήλωσης
του μεγέθους της εταιρείας περιγράφονται στον δικτυακό τόπο του ECHA 8.



Ο ρόλος «κύριος καταχωρίζων» ή «καταχωρίζων-μέλος» της αρχικής νομικής οντότητας
θα μεταβιβαστεί μαζί με την αντίστοιχη καταχώριση του διαδόχου. Εάν ο ρόλος «κύριος
καταχωρίζων» δεν πρέπει να μεταβιβαστεί, η αρχική νομική οντότητα πρέπει να απαλλάξει
τον εαυτό του από τον ρόλο «κύριος καταχωρίζων» πριν από τη μεταβολή νομικής
οντότητας, μεταβιβάζοντας τον ρόλο σε έναν άλλο καταχωρίζοντα στην κοινή υποβολή,
μετά από συμφωνία με τα μέλη της κοινής υποβολής.



Η καταχώριση, προκαταχώριση, κοινοποίηση, υποβολή αιτήματος διερεύνησης ή έκθεση
μεταγενέστερου χρήστη μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο σε μία διάδοχο εταιρεία. Το REACHIT δεν θα επιτρέψει σε δύο ή περισσότερα νομικά πρόσωπο να χωρίσουν ή να μοιραστούν
το ίδιο στοιχείο.

Ένα παρόμοιο σενάριο περιγράφεται στη διεύθυνση Q&A 1188.
Βλ. παράρτημα 1.
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Μια εταιρεία μπορεί να διαθέτει μόνο μία καταχώριση ανά ουσία στο REACH-IT. Συνεπώς,
εάν μια καταχώριση μεταβιβασθεί σε εταιρεία που έχει ήδη προβεί σε καταχώριση για την
ίδια ουσία, η κατάσταση της μεταβιβασθείσας καταχώρισης θα επισημανθεί ως
«Ακυρωθείσα» στο REACH-IT9.



Εάν η καταχώριση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, επικαιροποιείται ή συμπεριλαμβάνεται σε
άλλη μεταβολή νομικής οντότητας, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στη διάδοχο εταιρεία.



Η διάδοχος εταιρεία δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία
μεταβολές νομικής οντότητας. Με άλλα λόγια, εάν μια μεταβολή νομικής οντότητας έχει
ξεκινήσει για τη μεταβίβαση στοιχείων στον λογαριασμό ενός διαδόχου, δεν μπορεί να
ξεκινήσει καμία άλλη μεταβολή νομικής οντότητας για μεταβίβαση στην εν λόγω νομική
οντότητα έως ότου ολοκληρωθεί η πρώτη μεταβολή νομικής οντότητας (λήψη πληρωμής
και μεταβίβαση στοιχείων).





Τα έγγραφα αποδεικτικών στοιχείων πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή PDF. Ανάλογα με
τον τύπο μεταβολής νομικής οντότητας, το περιεχόμενο του εγγράφου αποδεικτικών
στοιχείων μπορεί να διαφέρει:
o

Για συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, διασπάσεις, αποσπάσεις ή πωλήσεις
περιουσιακών στοιχείων, η αρχική νομική οντότητα πρέπει να παράσχει στοιχεία
σχετικά με τη μεταβολή νομικής οντότητας, όπως για παράδειγμα το απόσπασμα
από το εθνικό εμπορικό μητρώο, μητρώο εταιρειών ή τη σχετική συμφωνία που
αφορά τη μεταβολή.

o

Για τη μεταβολή αποκλειστικού αντιπροσώπου, η αρχική νομική οντότητα πρέπει
να παράσχει τουλάχιστον την επιστολή διορισμού του νέου αποκλειστικού
αντιπροσώπου από την εταιρεία που είναι εγκατεστημένη εκτός ΕΟΧ.

Η διάδοχος εταιρεία πρέπει να καταβάλει ένας τέλος στον ECHA για τη μεταβίβαση των
καταχωρίσεων (για τις ΜΜΕ ισχύουν μειωμένα τέλη). Η μεταβίβαση προκαταχωρίσεων,
κοινοποιήσεων Τ&Ε, κοινοποιήσεων PPORD, αιτημάτων διερεύνησης και εκθέσεων
μεταγενέστερου χρήστη είναι δωρεάν.

4.2 Στάδια της διαδικασίας μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT
Στάδιο 1: Η αρχική νομική οντότητα προβαίνει στη μεταβολή νομικής οντότητας με τη
χρήση της λειτουργίας «Μεταβολή νομικής οντότητας» στο REACH-IT.

9

o

Η αρχική νομική οντότητα πρέπει να προβεί στην υποβολή τροποποιημένης
επωνυμίας νομικής οντότητας, να ορίσει έναν υπεύθυνο επικοινωνίας και να
προσθέσει τον UUID του διαδόχου στην καρτέλα «Στοιχεία μεταβολής νομικής
οντότητας», και να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

o

Η αρχική νομική οντότητα πρέπει να επιλέξει τον τύπο της μεταβολής νομικής
οντότητας (δηλαδή «Συγχώνευση», «Διάσπαση» ή «Μεταβολή αποκλειστικού
αντιπροσώπου») στην καρτέλα «Τύπος μεταβολής νομικής οντότητας» και να
συνεχίσει στην επιλογή των στοιχείων («περιουσιακά στοιχεία» στο REACH-IT) τα
οποία πρόκειται να μεταβιβαστούν.

Βλ. ενότητα 3.1.1.
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o

Για μια «Διάσπαση» ή «Μεταβολή αποκλειστικού αντιπροσώπου», η αρχική νομική
οντότητα πρέπει να επιλέξει χειροκίνητα τα στοιχεία (όπως προκαταχωρίσεις,
καταχωρίσεις, αιτήματα διερεύνησης, κοινοποιήσεις και εκθέσεις μεταγενέστερου
χρήστη) τα οποία πρόκειται να μεταβιβαστούν στη διάδοχο εταιρεία. Για μια
«Συγχώνευση», το σύστημα θα δημιουργήσει αυτόματα τον κατάλογο των
στοιχείων που μεταβιβάζονται από προεπιλογή, χωρίς δυνατότητα τροποποίησης.
Εάν ο κατάλογος των στοιχείων είναι εκτενής, θα εμφανίζεται σε περισσότερες από
μία σελίδες.

o

Η αρχική νομική οντότητα πρέπει να προσθέσει τα έγγραφα αποδεικτικών στοιχείων
σε μορφή PDF στην καρτέλα «Συνημμένα».

o

Η αρχική νομική οντότητα πρέπει να προβεί σε διπλό έλεγχο όλων των στοιχείων
πριν επιβεβαιώσει τη μεταβολή νομικής οντότητας.

o

Μόλις επιβεβαιωθεί η μεταβολή νομικής οντότητας, το REACH-IT θα εμφανίσει την
τροποποιημένη επωνυμία νομικής οντότητας και θα παράσχει το αναγνωριστικό
ασφαλείας (ψηφιακό κλειδί), το οποίο πρέπει να κοινοποιηθεί στη διάδοχο εταιρεία
για την οριστικοποίηση της μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT.

Στάδιο 2 Η διάδοχος εταιρεία ελέγχει εάν η μεταβολή νομικής οντότητας είναι σωστή (τα
στοιχεία που πρόκειται να μεταβιβαστούν είναι σωστά) στο REACH-IT.

o

Η αρχική νομική οντότητα πρέπει να γνωστοποιήσει στη διάδοχο εταιρεία εκτός του
REACH-IT (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ότι η μεταβολή νομικής
οντότητας είναι έτοιμη για έλεγχο, και να παράσχει την τροποποιημένη επωνυμία
νομικής οντότητας και το αναγνωριστικό ασφαλείας ώστε η διάδοχος εταιρεία να
αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες μεταβολής νομικής οντότητας στο REACHIT. Το αναγνωριστικό ασφαλείας δεν έχει ημερομηνία λήξης: ισχύει έως την
ολοκλήρωση του σταδίου επικύρωσης της μεταβολής νομικής οντότητας.

o

Μετά την εισαγωγή της τροποποιημένης επωνυμίας νομικής οντότητας και του
αναγνωριστικού ασφαλείας στο REACH-IT, η διάδοχος εταιρεία μπορεί να
επαληθεύσει τον κατάλογο των στοιχείων που πρόκειται να μεταβιβαστούν στον
λογαριασμό ECHA. Εάν απαιτούνται μεταβολές, η διάδοχος εταιρεία μπορεί να
ζητήσει από το αρχικό φυσικό πρόσωπο να επικαιροποιήσει τις πληροφορίες στο
REACH-IT. Η διάδοχος εταιρεία δεν μπορεί να διαγράψει τη μεταβολή νομικής
οντότητας ή να επικαιροποιήσει τον κατάλογο στοιχείων - αυτό μπορεί να γίνει
μόνο από την αρχική νομική οντότητα που ξεκίνησε τη διαδικασία.

o

Αφού ολοκληρωθεί ο κατάλογος στοιχείων, η διάδοχος εταιρεία μπορεί να
προχωρήσει στο στάδιο επικύρωσης.

Στάδιο 3: Η διάδοχος εταιρεία επικυρώνει τη μεταβολή νομικής οντότητας στο REACH-IT.

o

Με την επικύρωση της μεταβολής νομικής οντότητας, η διάδοχος εταιρεία
επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της μεταβίβασης που πρέπει να γίνει στον λογαριασμό
ECHA του διαδόχου.
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o

Η διάδοχος εταιρεία πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο επικοινωνίας (με τον οποίο
μπορεί να επικοινωνήσει ο ECHA σχετικά με τη μεταβολή νομικής οντότητας) και
να συνεχίσει στην επιβεβαίωση.

o

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από το REACH-IT, όταν επικυρωθεί η
μεταβολή νομικής οντότητας από τη διάδοχο εταιρεία.

Στάδιο 4: Ο ECHA εκδίδει το τιμολόγιο για τη μεταβολή νομικής οντότητας στη διάδοχο
εταιρεία μέσω του REACH-IT.

o

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού περί τελών2, ο ECHA θα εκδώσει τιμολόγιο
για τη μεταβολή νομικής οντότητας εάν ο κατάλογος στοιχείων περιέχει ένα ή
περισσότερα στοιχεία που συνεπάγονται την καταβολή τέλους, δηλαδή
καταχωρίσεις, καταχωρίσεις
απομονωμένου
ενδιάμεσου
προϊόντος
στις
εγκαταστάσεις παρασκευής και μεταφερόμενου απομονωμένου ενδιάμεσου
προϊόντος.

o

Δεν προβλέπεται καμία χρέωση για τη μεταβολή νομικής οντότητας εάν ο
κατάλογος στοιχείων περιέχει μόνο στοιχεία που δεν συνεπάγονται την καταβολή
τέλους, δηλαδή προκαταχωρίσεις, κοινοποιήσεις PPORD, κοινοποιήσεις Τ&Ε,
κοινοποιήσεις αιτημάτων διερεύνησης και εκθέσεις μεταγενέστερου χρήστη.

o

Το τέλος καθορίζεται βάσει του μεγέθους εταιρείας που δηλώνει η διάδοχος εταιρεία
μετά τη μεταβολή νομικής προσωπικότητας. Για αλλαγές που αφορούν
αποκλειστικούς αντιπροσώπους, το τέλος καθορίζεται βάσει της δήλωσης του
διαδόχου όσον αφορά το μέγεθος της εταιρείας εκτός ΕΟΧ που διόρισε τον
αποκλειστικό αντιπρόσωπο.

o

Στις περιπτώσεις που πρέπει να καταβληθεί τέλος, εκδίδεται τιμολόγιο (μόνο ένα
τιμολόγιο ανά μεταβολή νομικής οντότητας) στη διάδοχο εταιρεία μέσω του
REACH-IT. Η αρχική προθεσμία πληρωμής καθορίζεται στις 14 ημέρες από την
ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Εάν η πληρωμή δεν εκτελεστεί εντός 14
ημερών, ο ECHA θα αποστείλει υπενθύμιση η οποία θα περιέχει παράταση της
προθεσμίας πληρωμής.

Στάδιο 5: Η διάδοχος εταιρεία πληρώνει το τιμολόγιο για τη μεταβολή νομικής οντότητας
και η διαδικασία ολοκληρώνεται στο REACH-IT (τα στοιχεία μεταβιβάζονται στη διάδοχο
εταιρεία).

o

Εάν η μεταβολή νομικής οντότητας δεν περιέχει στοιχεία που συνεπάγονται την
καταβολή τέλους και κατά συνέπεια δεν εκδοθεί τιμολόγιο, τα στοιχεία θα
μεταβιβαστούν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη διάδοχο εταιρεία.

o

Εάν η πληρωμή καταβληθεί πλήρως και ληφθεί από τον ECHA εντός της
καθορισμένης προθεσμίας, θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση των στοιχείων και η
διαδικασία μεταβολής νομικής οντότητας θα ολοκληρωθεί στο REACH-IT.

o

Εάν το τιμολόγιο δεν εξοφληθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η μεταβολή
νομικής οντότητας θα απορριφθεί στο REACH-IT και τα στοιχεία δεν θα
μεταβιβαστούν στη διάδοχο εταιρεία. Τα στοιχεία θα παραμείνουν στην κατοχή της
αρχικής νομικής οντότητας.
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Στάδιο 6: Η διάδοχος εταιρεία επαληθεύει τις πληροφορίες στην καταχώριση και
υποβάλλει όλες τις απαραίτητες επικαιροποιήσεις (π.χ. μεταβολή ποσοτικής κατηγορίας).

Τα στάδια της διαδικασίας μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT περιγράφονται επίσης στο
παρακάτω διάγραμμα (Πίνακας 2).
Οι ενέργειες των τριών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία - η αρχική νομική οντότητα, η
διάδοχος εταιρεία και ο ECHA - περιγράφονται στις δικές τους ξεχωριστές στήλες. Μια τέταρτη
στήλη υποδεικνύει την κατάσταση της διαδικασίας στο REACH-IT από την έναρξη έως την
ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβολής νομικής οντότητας.
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Πίνακας 2: Διαδικασία μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT
Αρχική νομική οντότητα (ΑΝΟ)

Διάδοχος εταιρεία (ΔΕ)

Κατάσταση μεταβολής νομικής οντότητας στο
REACH-IT

ECHA

1 Έναρξη
.
μεταβολής

Σχέδιο

νομικής
οντότητας

2. Έλεγχος μεταβολής
νομικής οντότητας

Δημιουργήθηκε

Η μεταβολή νομικής
οντότητας είναι όπως
έχει συμφωνηθεί;

ΟΧΙ

2 β. Επικαιροποίηση
μεταβολής
νομικής
οντότητας

2α. Αίτημα
επικαιροποίησης
μεταβολής νομικού
προσώπου

3.Επικύρωση
μεταβολής
νομικής
οντότητας

Αίτημα επικαιροποίησης

ΝΑΙ

Πρέπει να
χρεωθεί κάποιο
τέλος;

Επικυρώθηκε

YES

4. Δημιουργία &
αποστολή
τιμολογίου

ΚΑΜΙΑ

5α. Εξόφληση

τιμολογίου

Εκκρεμής πληρωμή

Έχει εξοφληθεί
το τιμολόγιο;

YES
Εκκρεμής μεταβίβαση

5β.Μεταβίβαση στοιχείων
στη ΔΕ

ΟΧΙ
Ολοκληρώθηκε

Απόρριψη της
μεταβολής
νομικής οντότητας και
διασφάλιση ότι τα
στοιχεία
παραμένουν στην
κατοχή της ΑΝΟ

Απορρίφθηκε
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5. Διοικητικές μεταβολές στοιχείων του καταχωρίζοντος
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τις διοικητικές μεταβολές των στοιχείων του καταχωρίζοντος. Σε
αντίθεση με τις μεταβολές νομικής οντότητας που σχετίζονται με συγχώνευση, απορρόφηση,
διάσπαση, πώληση περιουσιακών στοιχείων ή μεταβολή αποκλειστικού αντιπροσώπου, αυτές είναι
συνήθως μεταβολές ήσσονος σημασίας στα στοιχεία επικοινωνίας ενός καταχωρίζοντος, όπως
μεταβολές στις εταιρικές πληροφορίες (όνομα ή διεύθυνση), οι οποίες πρέπει να κοινοποιηθούν
στον ECHA.

Επιχείρηση A

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Εταιρεία Α&Δ

Μια εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει την εταιρική της επωνυμία για διοικητικούς ή
επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως λόγω αποχώρησης εταίρων από την εταιρεία ή για εμπορικούς
λόγους. Ομοίως, μια εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε νέα διεύθυνση στο ίδιο
κράτος μέλος, παραμένοντας η ίδια νομική οντότητα.
Και στις δύο περιπτώσεις, μόνο το όνομα και η διεύθυνση της εταιρείας αλλάζει, αλλά η νομική
προσωπικότητα της εταιρείας παραμένει η ίδια. Συνεπώς δεν κοινοποιείται στον ECHA καμία
μεταβολή νομικής οντότητας, αλλά οι πληροφορίες της εταιρείας (επωνυμία ή διεύθυνση) πρέπει
να επικαιροποιηθούν στο REACH-IT.
Για να προβείτε στην επικαιροποίηση:


συνδεθείτε στον λογαριασμό ECHA σας και τροποποιήστε την επωνυμία ή διεύθυνση εάν
κρίνεται απαραίτητο·



συμφωνήστε με την αποποίηση ευθύνης· και



Μεταφορτώστε ένα δικαιολογητικό έγγραφο από εθνικό μητρώο ή οποιοδήποτε άλλο φορέα
για να αποδείξετε την αλλαγή της επίσημης επωνυμίας ή την αλλαγή διεύθυνσης.

Δεν χρεώνεται κανένα τέλος από τον ECHA για την επικαιροποίηση αυτή.

6. Χαρακτηριστικά τροποποίησης στοιχείων στο πλαίσιο της
διαδικασίας αδειοδότησης
Όπως συμβαίνει και με τις μεταβολές στοιχείων του καταχωρίζοντος, ο ECHA πρέπει να
ενημερώνεται για τις μεταβολές νομικής προσωπικότητας ενός αιτούντος ή κατόχου αδειοδότησης
μέσω της λειτουργίας «Μεταβολή νομικής οντότητας» στο REACH-IΤ, αμέσως μόλις αυτή
πραγματοποιηθεί. Τα σενάρια που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 για περιπτώσεις συγχώνευσης,
διάσπασης, απόσπασης, πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή μεταβολών σχετικά με
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αποκλειστικούς αντιπροσώπους ισχύουν κατ’ αναλογία.
Οι διοικητικές αλλαγές στα στοιχεία ενός αιτούντος ή κατόχου αδειοδότησης που δεν
συνεπάγονται μεταβολή νομικής προσωπικότητας - όπως αλλαγές της επωνυμίας της εταιρείας ή
αλλαγές διεύθυνσης - πρέπει να κοινοποιούνται στον ECHA σύμφωνα με την προσέγγιση που
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος οδηγού.

6.1 Τι πρέπει να ελέγχεται πριν από την έναρξη μιας διαδικασίας
μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT για έναν αιτούντα ή κάτοχο
αδειοδότησης
Πριν από την έναρξη μιας διαδικασίας μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT, τόσο η αρχική
νομική οντότητα όσο και η διάδοχος εταιρεία θα πρέπει να ελέγχουν τα εξής:


Η αίτηση αδειοδότησης ή η χορηγηθείσα αδειοδότηση μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο σε
διάδοχο εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις ως παρασκευαστής, εισαγωγέας,
μεταγενέστερος χρήστης ή αποκλειστικός αντιπρόσωπος, όσον αφορά ουσίες και χρήσεις
που καλύπτονται από την αίτηση αδειοδότησης ή τη χορηγηθείσα αδειοδότηση.



Για αιτήσεις αδειοδότησης ή χορηγηθείσες αδειοδοτήσεις, υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια:
o

Εάν η αρχική νομική οντότητα υποβάλλει μεμονωμένη ή κοινή αίτηση, θα
υπάρχουν δύο είδη στοιχείων στον λογαριασμό ECHA που διατηρεί: πρώτον
«ξεχωριστά στοιχεία» ανά χρήση (και ουσία) και, δεύτερον, ένα στοιχείο που
αντιστοιχεί στη υποβολή μιας συνολικής αίτησης10. Σε αυτήν την περίπτωση, η
αρχική νομική οντότητα θα μεταβιβάσει στη διάδοχο εταιρεία τόσο τα σχετικά
«ξεχωριστά στοιχεία» όσο και το στοιχείο που αντιστοιχεί στην υποβολή της
συνολικής αίτησης.

o

Εάν η αρχική νομική οντότητα είναι συν-αιτών μιας κοινής αίτησης, θα μεταβιβάσει
μόνο τα σχετικά «ξεχωριστά στοιχεία».



Η μεταβίβαση δεν μπορεί να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της αρχικής αίτησης
αδειοδότησης ή χορηγηθείσας αδειοδότησης, π.χ. να καλύπτει διαφορετικές χρήσεις.



Τα έγγραφα αποδεικτικών στοιχείων πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή PDF. Ανάλογα με
τον τύπο μεταβολής νομικής οντότητας, το περιεχόμενο του εγγράφου αποδεικτικών
στοιχείων μπορεί να διαφέρει:
o

Για συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, η
νομική οντότητα πρέπει να υποβάλει τα εξής:
 αποδεικτικά στοιχεία μεταβολής νομικής προσωπικότητας, όπως απόσπασμα
εμπορικού μητρώου ή μητρώου εταιρειών ή τη σχετική συμφωνία όσον
αφορά την εν λόγω μεταβολή· και

Τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε αιτήσεις αδειοδότησης ή χορηγηθείσες αδειοδοτήσεις μπορούν να
ανακτηθούν από το REACH-IT κατά την αναζήτηση των αριθμών αναφοράς από τον τύπο φακέλου «Αίτηση
αδειοδότησης». Το στοιχείο που αντιστοιχεί στη συνολική αίτηση έχει αριθμό αναφοράς που λήγει σε «0000» και χρησιμοποιείται από τον ECHA για την αποστολή κοινοποιήσεων στον αιτούντα.
10
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 το έγγραφο συγκεκριμένης μορφής που περιγράφει τις βασικές επιπτώσεις
της μεταβολής νομικής οντότητας στις πληροφορίες της αίτησης (διαθέσιμο
στο REACH-IT και στον δικτυακό τόπο του ECHA11).
o



Για τη μεταβολή αποκλειστικού αντιπροσώπου, η αρχική νομική οντότητα πρέπει
να παράσχει τουλάχιστον την επιστολή διορισμού του νέου αποκλειστικού
αντιπροσώπου από την εταιρεία που είναι εγκατεστημένη εκτός ΕΟΧ.

Η μεταβίβαση αιτήσεων αδειοδότησης ή χορηγηθείσας αδειοδότησης δεν απαιτεί την
καταβολή τέλους στον ECHA.

6.2 Στάδια διαδικασίας μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT για
έναν αιτούντα ή κάτοχο αδειοδότησης:
Βήμα 1: Η αρχική νομική οντότητα προβαίνει στη μεταβολή νομικής οντότητας με τη
χρήση της λειτουργίας «Μεταβολή νομικής οντότητας» στο REACH-IT.

o

Βλ. Στάδιο 1 στο Τμήμα 4.2 του παρόντος οδηγού. Η αρχική νομική οντότητα θα
πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει επιλέξει όλα τα σχετικά στοιχεία που συνδέονται με
την αίτηση αδειοδότησης ή τη χορηγηθείσα αδειοδότηση.

Στάδιο 2: Ο ECHA επικυρώνει τη μεταβολή νομικής οντότητας στο REACH-IT.

o

Ο ECHA ελέγχει εάν η μεταβολή νομικής οντότητας είναι σωστά τεκμηριωμένη.

o

Ο ECHA θα κοινοποιήσει στην αρχική νομική οντότητα και στη διάδοχο εταιρεία εάν
η μεταβολή θεωρείται «ήσσονος σημασίας» (δηλαδή μεταβολή η οποία δεν έχει
σημαντικές επιπτώσεις στο περιεχόμενο της αίτησης ή στο περιεχόμενο της
γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και της Επιτροπής
Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC) ή «μείζονος σημασίας» (σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις)12.

o

Ο ECHA θα παράσχει το αναγνωριστικό ασφαλείας στην αρχική νομική οντότητα,
το οποίο πρέπει να κοινοποιηθεί στη διάδοχο εταιρεία ώστε να μπορεί να έχει
πρόσβαση στις πληροφορίες της μεταβολής νομικής οντότητας στο REACH-IT.

Στάδιο 3: Η διάδοχος εταιρεία ελέγχει εάν η μεταβολή νομικής οντότητας είναι σωστή (τα
στοιχεία που πρόκειται να μεταβιβαστούν είναι σωστά) στο REACH-IT.

o

Βλ. Στάδιο 2 στο Τμήμα 4.2 του παρόντος οδηγού.

Στάδιο 4: Η διάδοχος εταιρεία επικυρώνει τη μεταβολή νομικής οντότητας στο REACH-IT.

Βλ. παράρτημα 1.
Εάν η μεταβολή νομικής οντότητας χαρακτηρίζεται ως «μείζονος σημασίας», η RAC και η SEAC ενδέχεται
να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της μεταβολής κατά τη διάρκεια
λήψης αποφάσεων. Εάν ο ECHA έχει ήδη εκδώσει γνωμοδότηση, θα διαβιβάσει την αξιολόγηση στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αποφασίζει για την αδειοδότηση. Τέλος, για μια χορηγηθείσα αδειοδότηση, ο
ECHA θα διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά με το εάν θα μπορούσε να δρομολογηθεί επανεξέταση της
αδειοδότησης βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 2 του REACH στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
11
12
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o

Βλ. Στάδιο 3 στο Τμήμα 4.2 του παρόντος οδηγού.

Στάδιο 5: Ο ECHA θα ενημερώσει αναλόγως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση
χορηγηθείσας αδειοδότησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει εάν η μεταβολή
νομικής οντότητας μπορεί να συνεπάγεται επανεξέταση της αδειοδότησης.
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Παράρτημα 1: Περισσότερες πληροφορίες
Για πληροφορίες σχετικά με μεταβολές νομικής οντότητας στο REACH-IT, επικοινωνήσετε με το
γραφείο υποστήριξης του ECHA:
https://echa.europa.eu/el/contact
Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το εάν ισχύει μια μεταβολή επωνυμίας εταιρείας ή
νομικής προσωπικότητας, επικοινωνήστε με το εθνικό σας γραφείο υποστήριξης:
https://echa.europa.eu/el/support/helpdesks
Πληροφορίες σχετικά με μεταβολές νομικής οντότητας όσον αφορά την αποχώρηση του
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ:
https://www.echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατηγορίας μεγέθους της εταιρείας σας
και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσετε εάν δηλώσετε εσφαλμένα το μέγεθος της ΜΜΕ σας:
https://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/sme-fees-underreach-and-clp
Πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τους αποκλειστικούς αντιπροσώπους:
https://echa.europa.eu/support/getting-started/only-representative
Πληροφορίες σχετικά με την καταβολή τελών για τις μεταβολές νομικής οντότητας:
https://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation


Για την ενοποιημένη έκδοση του κανονισμού περί τελών, ανατρέξτε στο τμήμα «Νομοθεσία
εφαρμογής».

Πληροφορίες σχετικά με μεταβολές νομικής οντότητας στη διαδικασία αδειοδότησης και τη
συγκεκριμένη μορφή εγγράφου που περιγράφει τις βασικές επιπτώσεις:
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse


Στο πεδίο «REACH», επιλέξτε «Αδειοδότηση» και στη συνέχεια μεταβείτε στην ενότητα
«η) Μεταβολές νομικής οντότητας».
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