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Praktiliste juhendite otstarve ja olemus
Käesoleva juhendiga asendatakse 14. aprilli 2010. aasta praktiline juhend 8 „Kuidas teatada
juriidilise isiku identiteedi muutusest“. Juhend kuulub juhenddokumentide sarja, mille eesmärk
on aidata ettevõtetel täita REACH- ja CLP-määruse nõudeid eelregistreerija, registreerija,
PPORD-teate esitaja, klassifitseerimis- ja märgistusteate esitaja, päringu esitaja, allkasutaja,
autoriseerimistaotluse esitaja või autoriseeringu valdaja identifitseerimisandmete muutumise
korral.
Praktilises juhendis selgitatakse, mida peavad ettevõtted identifitseerimisandmete muutumise
korral tegema konkreetses majandus- ja õiguskontekstis.

1. Sissejuhatus
Registreerijad on REACH-määruse kohase registreerimise järel kohustatud teatama Euroopa
Kemikaaliametile (ECHA) tarbetult viivitamata mis tahes muudatustest neid identifitseerivates
andmetes (REACH-määruse1 artikli 22 lõike 1 punkt a). Muudatusi on kahte liiki.
i)

Juriidilise isiku muudatused, st registreerija identifitseerimisandmete muutumine,
millega kaasneb juriidilise isiku muudatus. Neist tuleb teatada ECHA-le, kasutades
REACH-ITi funktsiooni Legal entity change (juriidilise isiku muudatus). ECHA-le tuleb
registreerimise korral maksta tasu, mille suurus põhineb õigusjärglase poolt
REACH-ITis deklareeritud äriühingu suurusel (tasude määruse 2 artikli 5 lõige 2).

ii)

Halduslikud muudatused, st registreerija identifitseerimisandmete muutumine, millega
ei kaasne juriidilise isiku muudatust. Need on enamasti väiksemad muudatused
registreerija kontaktandmetes (nt nimi, aadress), millest tuleb teatada ECHA-le, kuid
tasu maksmist ei nõuta (tasude määruse2 artikli 5 lõike 1 punkt c).

Juhend koosneb viiest osast, milles käsitletakse järgmist:


põhimõisted ja määratlused;



ECHA-le teatatavad juriidilise isiku muudatused:
o

ühinemine ja ülevõtmine;

o

jagunemine, eraldumine ja vara müük;

o

ainuesindaja vahetumisega seotud muudatused;



juriidilise isiku muudatuse menetlemine REACH-ITis, tasud ja tõendavad dokumendid;



identifitseerimisandmete halduslikud muudatused, millega ei kaasne juriidilise isiku
muudatust, millest tuleks ECHA-le teatada;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse
Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus
(EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja
komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ.
2 Komisjoni 16. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist,
autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta.
1
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identifitseerimisandmete muudatused autoriseerimismenetluse raames.

2. Põhimõisted ja määratlused
REACH- ja CLP-määruse kontekstis ning REACH-ITis juriidilise isiku muudatuse menetlemisel
kasutatakse mitmesuguseid mõisteid ja määratlusi, mis on esitatud kokkuvõtlikult tabelis
allpool.
Tabel 1. Määratlused
Mõiste

Määratlus

REACH-IT

Keskne IT-süsteem, mille kaudu saavad ettevõtted, liikmesriikide
pädevad asutused ja ECHA aineteavet ja registreerimistoimikuid
turvaliselt esitada, töödelda ja hallata.

Juriidiline isik

Füüsiline või juriidiline isik REACH- ja CLP-määruses sätestatud
õiguste ja kohustustega. Juriidiline isik on REACH-ITis tuvastatav
nime, kordumatu identifikaatori (UUID), aadressi, riigi ja muude
kontaktandmete abil (postiaadress ja arvete saatmise aadress).

Tootja

Euroopa Liidus asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes toodab või
eraldab ainet Euroopa Liidus.

Importija

Euroopa Liidus asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab
aine impordi eest.

Ainuesindaja

Euroopa Liidus asutatud füüsiline või juriidiline isik, kelle ELi-väline
tootja, segude tootja (REACH-määruse alusel) või toote valmistaja
on määranud täitma importija kohustusi ja kes vastutab
REACH-määrusest importijatele tulenevate õigusnõuete täitmise
eest.

ECHA konto

Juriidilise isikuga seotud ECHA konto, mis võimaldab juurdepääsu
REACH-ITile.
Konto
luuakse
jaotises
ECHA
Accounts
(ECHA kontod).

Äriühingu suurus

Äriühingu kategooria, mis tuleb märkida ettevõtte ECHA kontol.
Mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted komisjoni
soovituse 2003/361/EÜ tähenduses (VKEd) maksavad neile kehtiva
soodustuse tõttu väiksemat tasu3. Ainuesindajate nimetamise
korral tuleb teatada esindatava äriühingu (ELi-välise tootja), mitte
ainuesindajana tegutseva äriühingu suurus.

Äriühingu suurus võib aja jooksul muutuda ning selle määramisel võivad olla olulised partner- ja
sidusettevõtete andmed. Seetõttu peaksid ettevõtted tundma komisjoni soovituses 2003/361/EÜ esitatud
VKE määratluse eeskirju ja vaatama äriühingu suuruse deklaratsiooni üle iga kord enne registreeringu või
taotluse esitamist.
3
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Kirje

REACH-ITis kasutatav mõiste, mis tähistab eelregistreeringut,
registreeringut,
teavitust,
päringut,
allkasutaja
aruannet,
autoriseerimistaotlust või antud autoriseeringut, mis antakse
algselt juriidiliselt isikult üle õigusjärglasele juriidilise isiku
muutumise käigus. Igal kirjel on kordumatu identifikaatorina
kasutatav viitenumber.

Juriidilise isiku muudatus

REACH-ITi funktsioon identifitseerimisandmete muudatusest
teatamiseks, millega kaasneb juriidilise isiku muudatus ning toimub
kirjete üleandmine algselt juriidiliselt isikult selle õigusjärglasele.

Algne juriidiline isik

REACH-ITis kasutatav mõiste, mis tähistab juriidilist isikut
(äriühingut), kes algatab kirjete õigusjärglasele üleandmiseks
juriidilise isiku muudatuse.

Õigusjärglane

REACH-ITis kasutatav mõiste, mis tähistab juriidilist isikut
(äriühingut), kes saab muudatuse tulemusena kirjed endale.

3. Juriidilise isiku muudatuse stsenaariumid
Mitmel juhul tuleb ECHA-le muudatusest teatada, kasutades REACH-ITi funktsiooni Legal entity
change (juriidilise isiku muudatus). Enamasti on need ühinemisest, ülevõtmisest, jagunemisest,
vara müügist või ainuesindaja vahetumisest tingitud muudatused registreerija, eelregistreerija,
PPORD-teate esitaja, klassifitseerimis- ja märgistusteate esitaja, päringu esitaja, allkasutaja,
autoriseerimistaotluse esitaja või autoriseeringu valdaja identifitseerimisandmetes.
ECHA-le ei tule teatada juriidilise isiku omanike ja valdajate ringi muudatustest, nagu osaluse
muutus või ainuomandist ühisomandisse üleminek. Kuid muudatusest tuleb ECHA-le ettenähtud
korras teatada juhul, kui selle tulemusel muutub näiteks juriidiline isik, kogusevahemik, nimi või
aadress. Juriidilise isiku omanike ja valdajate ringi muudatused võivad mõjutada ka äriühingu
suurust.
Näited stsenaariumidest, millega kaasneb juriidilise isiku muudatus, millest tuleb ECHA-le
teatada, on jaotistes allpool.

3.1 Ühinemine ja ülevõtmine
3.1.1 Ühinemine
Ühinemine on kahe äriühingu ühinemine uueks juriidiliseks isikuks. Ühinemise korral võivad
mõlemad ühinenud äriühingud tegevuse lõpetada. Uus juriidiline isik võtab üle kõik ühinenud
äriühingute õigused ja kohustused.
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Äriühing A (juriidiline
isik)

Äriühing C (juriidiline
isik)

Äriühing B (juriidiline
isik)

Stsenaarium 1a.
Äriühing A (juriidiline isik, kes on registreerinud aine x) ja äriühing B (juriidiline isik, kes on
registreerinud aine y) liidavad oma majandustegevuse ja ühinevad uueks juriidiliseks isikuks,
äriühinguks C. Äriühingud A ja B lõpetavad tegevuse.

Äriühing A ja äriühing B peavad algatama REACH-ITis üksteise järel4 juriidilise isiku muudatuse,
et kanda registreeringud (ja vajaduse korral eelregistreeringud, teavitused, päringud,
allkasutajate aruanded) üle äriühingu C ECHA kontole. Uus äriühing C võtab üle ainete x ja y
registreeringud (ja muud kirjed). Äriühing C peab maksma ECHA-le kahe juriidilise isiku
muudatuse tasud.
Stsenaarium 1b.
Mis juhtub, kui äriühingud A ja B on registreerinud sama aine?
Äriühing A (juriidiline isik, kes on registreerinud mitu ainet, sh aine x kogustes 100–1000 tonni
aastas) ja äriühing B (juriidiline isik, kes on registreerinud mitu ainet, sh aine x kogustes 10–
100 tonni aastas) liidavad oma majandustegevuse ja ühinevad uueks juriidiliseks isikuks,
äriühinguks C. Äriühingud A ja B lõpetavad tegevuse.

Ühel äriühingul ei tohi olla kahte sama aine registreeringut. Seega, kui aine
registreering kantakse üle sellise äriühingu ECHA kontole, kes on sama aine juba
registreerinud, märgitakse ülekantud registreeringu staatuseks REACH-ITis Annulled
(tühistatud)5.
Uus äriühing C võtab üle kõikide ainete, sh aine x registreeringud (ja vajaduse korral

REACH-ITi juriidilise isiku muudatuse funktsiooni tehnilise rakenduse tõttu saab äriühing B algatada
juriidilise isiku muutmise äriühinguks C alles pärast seda, kui juriidilise isiku muutmine äriühingust A
äriühinguks C on tehtud.
5 Registreeringute ajalugu jääb REACH-ITis õigusjärglasele kättesaadavaks.
4
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eelregistreeringud, teavitused, päringud, allkasutajate aruanded). Sel juhul on kaks võimalust:


Kui esimesena algatab REACH-ITis juriidilise isiku muutmise äriühing A, võtab äriühing C
üle kõikide ainete registreeringud (ja muud kirjed), sh aine x registreeringu kogustes 100–
1000 tonni aastas. Äriühingul C ei tohi olla kahte sama aine registreeringut; seega kui
äriühing B annab talle üle6 oma registreeringud (sh aine x registreeringu kogustes 10–
100 tonni aastas), märgitakse aine x registreeringu staatuseks pärast üleandmist
REACH-ITis Annulled (tühistatud).



Kui REACH-ITis algatab juriidilise isiku muudatuse esimesena äriühing B ja teisena
äriühing A, võtab äriühing C üle kõikide ainete registreeringud (ja muud kirjed), sh aine x
registreeringu kogustes 10–100 tonni aastas. Viimasel juhul märgitakse REACH-ITis
pärast seda, kui äriühing A on andnud aine x registreeringu üle, registreeringu staatuseks
Annulled (tühistatud), ent REACH-ITis talletatakse äriühingu C õigus suuremale
kogusevahemikule, mis on 100–1000 tonni aastas. Kui äriühing C toodab ainet x
nimetatud suuremas koguses, peab ta ajakohastama REACH-ITis kogusevahemiku (10–
100 tonnilt aastas 100–1000 tonnile aastas), kuid ta ei pea maksma tasu kogusevahemiku
ajakohastamise eest.

Mõlemal juhul peab äriühing maksma ECHA-le kahe juriidilise isiku muudatuse tasud.
Stsenaarium 2.
Äriühing A (juriidiline isik, kes on registreerinud aine x) ja äriühing B (juriidiline isik, kellel ei
ole REACH-ITis registreeringuid) liidavad oma majandustegevuse ja ühinevad uueks
juriidiliseks isikuks, äriühinguks C. Äriühingud A ja B lõpetavad tegevuse.

Äriühing A peab algatama REACH-ITis juriidilise isiku muudatuse, et kanda registreering (ja
vajaduse korral eelregistreering, teavitus, päring, allkasutaja aruanne) üle äriühingu C
ECHA kontole. Uus äriühing C võtab üle aine x registreeringu (ja muud kirjed). Äriühing C peab
maksma ECHA-le ühe juriidilise isiku muudatuse tasu.

3.1.2 Ülevõtmine
Ülevõtmine on ühinemise vorm, mille korral ühinevad vähemalt kaks äriühingut olemasolevaks
äriühinguks. Ülevõtmise tagajärjel jätkab tegutsemist ainult üks äriühing ja teised äriühingud
lõpetavad tegevuse. Omandatav äriühing annab oma vara ja kohustused üle omandavale
äriühingule. Seega saab ülevõttev äriühing kõik ülevõetava äriühingu õigused ja kohustused.

REACH-ITi juriidilise isiku muudatuse funktsiooni tehnilise rakenduse tõttu saab äriühing B algatada
juriidilise isiku muutmise äriühinguks C alles pärast seda, kui juriidilise isiku muutmine äriühingust A
äriühinguks C on toimunud.
6
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Äriühing A (juriidiline
isik)
Ülevõetud
äriühing B lõpetab
tegevuse

Stsenaarium 1.
Äriühing A (juriidiline isik, kellel ei ole REACH-ITis registreeringuid) omandab äriühingu B
(juriidiline isik, kes on registreerinud aine x) ja tema majandustegevuse ning aine x
registreeringu. Äriühing B lõpetab tegevuse.

Äriühing B peab algatama REACH-ITis juriidilise isiku muudatuse, et anda registreering (ja
vajaduse korral eelregistreering, teavitus, päring või allkasutaja aruanne) üle äriühingu A
ECHA kontole. Äriühing A võtab üle aine x registreeringu (ja muud kirjed). Äriühing A peab
maksma ECHA-le ühe juriidilise isiku muudatuse tasu.

3.2 Jagunemine, eraldumine ja vara müük
3.2.1 Jagunemine
Jagunemine on korporatiivne sündmus, mille käigus jaguneb üks äriühing kaheks või enamaks
eraldi juhitavaks äriühinguks (juriidiliseks isikuks). Jagunemisel lõpetab jagunev äriühing
tegevuse. Uued juriidilised isikud saavad kõik majandustegevuse jaganud äriühingu õigused ja
kohustused.

Äriühing B (juriidiline isik)
Äriühing A (juriidiline
isik)

Äriühing C (juriidiline isik)
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Stsenaarium 1.

Äriühing A (juriidiline isik, kes on registreerinud ained x ja y) jagab oma majandustegevuse
ja jaguneb äriühinguks B ja äriühinguks C. Äriühing B võtab üle ainega x seotud
majandustegevuse ja saab endale aine x registreeringu. Äriühing C võtab üle ainega y seotud
majandustegevuse ja saab endale aine y registreeringu. Äriühing A lõpetab tegevuse.

Äriühing A peab algatama REACH-ITis kaks eraldi juriidilise isiku muudatust, et anda
registreeringud (ja vajaduse korral eelregistreeringud, teavitused, päringud või allkasutajate
aruanded) üle äriühingute B ja C ECHA kontodele. Äriühing B võtab üle aine x registreeringu (ja
muud kirjed). Äriühing C võtab üle aine y registreeringu (ja muud kirjed). Kumbki äriühing (nii B
kui ka C) peab maksma ECHA-le juriidilise isiku muudatuse tasu.
Stsenaarium 2.
Äriühing A (juriidiline isik, kes on registreerinud ained x ja y) jagab oma majandustegevuse
ja jaguneb äriühinguks B ja äriühinguks C. Äriühing B võtab üle ainetega x ja y seotud
majandustegevuse ja saab endale ainete x ja y registreeringud. Äriühing A lõpetab tegevuse.

Äriühing A peab algatama REACH-ITis ühe juriidilise isiku muudatuse, et anda registreeringud
(ja vajaduse korral eelregistreeringud, teavitused, päringud või allkasutajate aruanded) üle
äriühingu B ECHA kontole. Äriühing B võtab üle ainete x ja y registreeringud (ja muud kirjed).
Äriühing B peab maksma ECHA-le ühe juriidilise isiku muudatuse tasu.
Kui äriühing C soovib samamoodi nagu äriühing B toota või importida aineid x ja y,
peab äriühing need ained enne importimise või tootmise algust registreerima.

3.2.2 Eraldumine
Eraldumine on olemasoleva äriühingu ümberkorraldamine, mille
emaettevõtjast iseseisev äriühing. Emaettevõtja jätkab tegutsemist.

Äriühing A (juriidiline isik)
Äriühing A (juriidiline
isik)

Äriühing B (juriidiline isik)

käigus

eraldatakse
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Stsenaarium 1.
Äriühing A (juriidiline isik, kes on registreerinud ained x ja y) korraldab oma
majandustegevuse ümber, moodustades eraldi tütarettevõtja äriühingu B. Äriühing B võtab
üle ainetega x ja y seotud majandustegevuse ja saab endale ainete x ja y registreeringud.
Emaettevõtja äriühing A jätkab tegutsemist, kuid ei jätka ainetega x ja y seotud varasemat
majandustegevust.

Äriühing A peab algatama REACH-ITis ühe juriidilise isiku muudatuse, et anda registreeringud
(ja vajaduse korral eelregistreeringud, teavitused, päringud või allkasutajate aruanded) üle
äriühingu B ECHA kontole. Uus äriühing B võtab üle ainete x ja y registreeringud (ja muud
kirjed). Äriühing B peab maksma ECHA-le ühe juriidilise isiku muudatuse tasu.
Stsenaarium 2.
Äriühing A (juriidiline isik, kes on registreerinud ained x ja y) korraldab oma
majandustegevuse ümber, moodustades eraldi tütarettevõtja äriühingu B. Äriühing B võtab
üle ainega x seotud majandustegevuse ja saab endale aine x registreeringu. Emaettevõtja
äriühing A jätkab tegutsemist ja jätkab ainega y seotud majandustegevust.

Äriühing A peab algatama REACH-ITis juriidilise isiku muudatuse, et anda registreering (ja
vajaduse korral eelregistreering, teavitus, päring või allkasutaja aruanne) üle äriühingu B
ECHA kontole. Uus äriühing B võtab üle aine x registreeringu (ja muud kirjed). Äriühing B peab
maksma ECHA-le ühe juriidilise isiku muudatuse tasu.
Kui äriühing B soovib samamoodi nagu emaettevõtja äriühing A toota või importida
ainet y, peab äriühing aine enne importimise või tootmise algust registreerima.
Stsenaarium 3.
Äriühing A (juriidiline isik, kes on registreerinud ained x ja y) korraldab oma
majandustegevuse ümber, moodustades eraldi tütarettevõtja äriühingu B. Emaettevõtja
äriühing A jätkab tegutsemist ning ainetega x ja y seotud majandustegevust ning jätab endale
ainete x ja y registreeringud.

Sel juhul ei ole ECHA-le vaja juriidilise isiku muudatusest teatada, isegi kui registreerija
juriidilises isikus leiab aset muudatus. Kui aga eraldumisest tulenevad mingid muud muutused
(nt kogusevahemiku muutus), peab äriühing A oma registreeringut ajakohastama.
Kui äriühing B soovib samamoodi nagu emaettevõtja äriühing A toota või importida
aineid x ja y, peab äriühing need ained enne importimise või tootmise algust
registreerima.

3.2.3 Vara müük
Vara müüki, nt REACH-määruse alusel registreeritud ainega seotud tootmistehase või
majandustegevuse müüki, peetakse juriidilise isiku muudatuseks. See, mida vara müük täpselt
hõlmab, erineb liikmesriigiti ja sõltub konkreetses ELi liikmesriigis kohaldatavast riiklikust
äriõigusest. Registreeringuid, eelregistreeringuid, päringuid, teavitusi, allkasutajate aruandeid
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ja autoriseerimistaotlusi ei saa mingil juhul pidada kaubaks, st need ei ole vara, mida saab
eraldiseisvana müüa. Neid saab teisele äriühingule üle anda üksnes asjaomase kohustusega
reguleeritud tegevuse üleandmise tulemusena, nt ainet tootva tehase või importimistegevusega
seotud vara üleandmise tulemusena.
Stsenaarium 1.

Äriühing A (juriidiline
isik)

MÜÜK

Äriühing B (juriidiline isik)
Tehas 1

Tehas 1

Äriühing A (juriidiline isik, kes on registreerinud aine x) müüb ainet x tootva tehase ja ainega
seotud majandustegevuse äriühingule B. Äriühing B saab ainega x seotud majandustegevuse
ja ainet x tootva tehase omanikuks ning ka aine x registreeringu.

Äriühing A peab algatama REACH-ITis juriidilise isiku muudatuse, et anda registreering (ja
vajaduse korral eelregistreering, teavitus, päring või allkasutaja aruanne) üle äriühingu B
ECHA kontole. Äriühing B võtab üle registreeringu (ja muud kirjed). Äriühing B peab maksma
ECHA-le juriidilise isiku muudatuse tasu.
Stsenaarium 2.

Äriühing B (juriidiline isik)
Tehas 1

MÜÜK

Tehas 1

Äriühing A (juriidiline
isik)
Tehas 2

MÜÜK

Äriühing C (juriidiline isik)
Tehas 2

Äriühingule A (juriidiline isik, kes on registreerinud ained x ja y) kuuluvad tehased 1 ja 2,
milles toodetakse aineid x ja y. Äriühing A müüb ainet x tootva tehase 1 ja ainega seotud
majandustegevuse äriühingule B. Äriühing B saab ainega x seotud majandustegevuse ja
ainet x tootva tehase omanikuks ning ka aine x registreeringu. Äriühing A müüb ainet y tootva
tehase 2 ja ainega seotud majandustegevuse äriühingule C. Äriühing B saab ainega y seotud
majandustegevuse ja ainet y tootva tehase omanikuks ning ka aine y registreeringu.

Äriühing A peab algatama REACH-ITis kahe juriidilise isiku muudatused, et anda registreeringud
(ja vajaduse korral eelregistreeringud, teavitused, päringud või allkasutajate aruanded) üle
äriühingute B ja C ECHA kontodele. Äriühing B võtab üle aine x registreeringu (ja muud kirjed).
Äriühing C võtab üle aine y registreeringu (ja muud kirjed). Kumbki äriühing (nii B kui ka C)
peab maksma ECHA-le juriidilise isiku muudatuse tasu.
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Stsenaarium 3.

Tehas 1

Äriühing A (juriidiline
isik)

MÜÜK

Äriühing B (juriidiline isik)

Tehas 2

Tehas 2

Äriühingule A (juriidiline isik, kes on registreerinud aine x) kuulavad tehased 1 ja 2, milles
toodetakse ainet x. Äriühing A müüb ainet x tootva tehase 2 ja ainega seotud
majandustegevuse äriühingule B. Äriühing B saab ainega x seotud majandustegevuse ja
ainet x tootva tehase 2 omanikuks. Äriühing A jätkab tehases 1 aine x tootmise
majandustegevust ja äriühingule jääb aine x registreering.

Kaks eri äriühingut ei saa jagada ühte registreeringut.
Antud juhul ei ole tegemist registreerija (s.o äriühingu A) juriidilise isiku muudatusega. Seetõttu
ei ole ECHA-le vaja ühestki juriidilise isiku muudatusest teatada. Ent kui vara müügist tulenevad
mingid muud muutused (nt kogusevahemiku muutus), peab äriühing A oma registreeringut
ajakohastama.
Lisaks saab äriühingust B ainet x tootva tehase uus omanik, aga äriühingul ei ole aine x
registreeringut. Äriühing B peab registreerima aine x enne aine x tootmise algust.

3.3 Ainuesindajatega seotud muudatused
Tootjad, segude tootjad ja toodete valmistajad, kes asuvad väljaspool Euroopa
Majanduspiirkonda (EMP), mis koosneb ELi liikmesriikidest ning Norrast, Islandist ja
Liechtensteinist, tohivad määrata EMPs asuva ainuesindaja täitma importijate ülesandeid ja
kohustusi REACH-määruse alusel.
Üks ainuesindaja tohib esindada enam kui ühte EMP-välist äriühingut. Sel juhul peab
ainuesindaja looma REACH-ITi jaotises legal entities (juriidilised isikud) igale esindatavale
EMP-välisele äriühingule eraldi ECHA konto ja esitama iga esindatava äriühingu registreerimiseks
vajaliku taotluse. Ainuesindajad peaksid arvestama. et nende roll on „ainuesindaja“ (OR) ja nad
ei tohi muuta seda „importijaks“ (Importer) ega „tootjaks“ (Manufacturer) Need on
REACH-määruse kohased erinevad rollid, mida ei saa vahetada ega muuta.
Ainuesindaja peab teatama ECHA-le igast muudatusest


ainuesindaja enda identifitseerimisandmetes ja



ainuesindaja määranud EMP-välise tootja, segude tootja või toodete valmistaja
identifitseerimisandmetes.

3.3.1 Ainuesindaja identifitseerimisandmete muudatused
Kui ühinemine, ülevõtmine, jagunemine või vara müük toimub ainuesindaja endaga, peab ta
teatama neist muudatustest ECHA-le REACH-ITi jaotises Only Representative change
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(ainuesindaja muudatus).

Kui EMP-väline äriühing soovib oma ainuesindajat vahetada, peab algne ainuesindaja teatama
sellest ECHA-le REACH-ITis, algatades juriidilise isiku muudatuse (Legal entity change), et anda
registreeringud, eelregistreeringud, teavitused, päringud või allkasutajate aruanded üle
EMP-välise äriühingu määratud uuele ainuesindajale. EMP-välisel äriühingul soovitatakse
lahkarvamuste vältimiseks lisada algse ainuesindaja määramise lepingule ainuesindaja
vahetumise tingimused. Ainuesindaja määramine on eraõiguslik leping kahe äriühingu vahel.
Erandjuhul, kui varasemal ainuesindajal ei ole võimalik REACH-ITis juriidilise isiku muutmist
algatada (nt endise ainuesindaja pankroti või majandustegevuse lõppemise tõttu), võivad
EMP-väline äriühing ja selle uus ainuesindaja võtta lisajuhiste saamiseks ühendust ECHA
kasutajatoega.
Stsenaarium 1.

Äriühing B (juriidiline isik)
Ainuesindaja

Äriühing A
EMP-väline tootja

MÄÄRAB

Juriidilise
isiku
muudatus

Äriühing C (juriidiline isik)
Ainuesindaja

Äriühing A (EMP-väline aine x tootja) nimetab vastastikusel kokkuleppel oma ainuesindajaks
EMPs asutatud äriühingu B. Äriühing B registreerib äriühingu A ainuesindajana tegutsedes
aine x (märkides ECHA kontol äriühingu A suuruse). Äriühing A otsustab paar aastat hiljem
oma ainuesindajat vahetada ja ainuesindaja roll tuleb äriühingult B üle anda EMPs asutatud
äriühingule C. Kõik kolm äriühingut on muudatusega nõustunud.

Äriühingu A algne ainuesindaja äriühing B peab algatama REACH-ITis juriidilise isiku muudatuse,
et anda registreering (ja vajaduse korral eelregistreering, teavitus, päring või allkasutaja
aruanne) üle äriühingu äsja määratud ainuesindaja äriühingu C ECHA kontole. Äriühing C võtab
üle aine x registreeringu (ja muud kirjed). Äriühing C peab maksma ECHA-le juriidilise isiku
muudatuse tasu ja märkima õige summa maksmise tõendamiseks äriühingu A suuruse.

3.3.2 Ainuesindaja määranud EMP-välise tootja, segude tootja või toodete
valmistaja identifitseerimisandmete muudatused
Kui ainuesindaja määranud EMP-välise tootja, segude tootja või toodete valmistajaga toimub
ühinemine, ülevõtmine, jagunemine või vara müük, peab ainuesindaja teatama sellistest
identifitseerimisandmete muudatustest REACH-ITi jaotises Only Representative change
(ainuesindaja muudatus).
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Stsenaarium 2.

Äriühing A
EMP-väline tootja

Äriühing C
EMP-väline tootja

MÄÄRAB

MÄÄRAB

Äriühing B (juriidiline
isik)
Ainuesindaja

Äriühing B (juriidiline
isik)
Ainuesindaja

Ülevõetud
äriühing A

Äriühing A (EMP-väline aine x tootja) nimetab vastastikusel kokkuleppel oma ainuesindajaks
EMPs asutatud äriühingu B. Äriühing B registreerib äriühingu A ainuesindajana tegutsedes
aine x (märkides ECHA kontol äriühingu A suuruse). Äriühing C (EMP-väline aine x tootja)
võtab paar aastat hiljem äriühingu A üle. Äriühing B jätkab tegutsemist äriühingu C
ainuesindajana seoses aine x registreeringuga.

Äriühing B peab ainuesindajana looma uue juriidilise isiku äriühingu C esindamiseks uue
ECHA konto. Kontol tuleb märkida äriühingu C suurus. Äriühing B peab kandma üle äriühingu A
esindamiseks kasutatud ECHA kontolt uue äriühingu C ECHA kontole aine x registreeringu (ja
vajaduse korral eelregistreeringu, teavituse, päringu või allkasutaja aruande). Seda tehakse
REACH-ITi juriidilise isiku muudatuse funktsiooniga, valides suvandi Only representative change
(ainuesindaja muudatus). Äriühing B peab maksma ECHA-le ühe juriidilise isiku muudatuse
tasu7.

4. Juriidilise isiku muudatuse menetlemine REACH-ITis,
tasud ja tõendavad dokumendid
Selles peatükis selgitatakse, mis teavet tuleb enne juriidilise isiku muudatuse algatamist
kontrollida, kirjeldatakse REACH-ITi menetluse põhietappe ning täpsustatakse makstava tasu
määramise alust ja muudatuse põhjendamiseks ECHA-le esitatavaid dokumente.
Ettevõtted peaksid võtma arvesse, et ELi liikmesriigiti erinevad nii riigi äriühinguõigus kui ka
tõendite liik, millega dokumenteeritakse juriidilise isiku muudatust. Ettevõte peab eelnevalt
kontrollima, millise riigi õigust kohaldatakse ja millised asjaomased tõendid tuleb esitada.

7

Sarnast stsenaariumi on kirjeldatud jaotise „Küsimused ja vastused“ kirjes nr 1188.
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4.1 Mida tuleks enne REACH-ITis juriidilise isiku muudatuse
algatamist kontrollida
Nii algne juriidiline isik kui ka õigusjärglane peaksid enne juriidilise isiku muudatuse algatamist
kontrollima järgmist:




Algse juriidilise isiku juht- või kaasregistreerija (vastavalt Lead või Member) roll antakse
koos asjaomase registreeringuga üle õigusjärglasele. Kui juhtregistreerija rolli üle ei anta,
peab algne juriidiline isik loobuma enne juriidilise isiku muudatust juhtregistreerija rollist,
andes selle üle teisele andmete ühisesitamisel osalenud registreerijale pärast andmete
ühisesitamisel osalenutega kokkuleppele jõudmist.



Registreeringu, eelregistreeringu, teavituse või allkasutaja aruande võib anda üle ainult
ühele õigusjärglasele. REACH-IT ei võimalda jaotada ega jagada kirjet kahe või enama
juriidilise isiku vahel.



Äriühingul võib olla REACH-ITis aine kohta ainult üks registreering. Seega, kui
registreering antakse üle äriühingule, kes on sama aine juba registreerinud, märgitakse
üleantud registreeringu staatuseks REACH-ITis Annulled (tühistatud)9.



Kui registreerimine ei ole veel lõpule viidud või registreeringut ajakohastatakse või see on
seotud juriidilise isiku muudatusega, ei tohi registreeringut õigusjärglasele üle anda.



Õigusjärglane ei tohi osaleda korraga samaaegselt enam kui ühes juriidilise isiku
muudatuses. Teisisõnu ei tohi juhul, kui on algatatud juriidilise isiku muudatus, et kanda
kirjed üle õigusjärglase kontole, algatada ühtegi teist sellele õigusjärglasele üleandmise
eesmärgiga juriidilise isiku muudatust seni, kuni esimene juriidilise isiku muudatus on
lõpule viidud (makse laekunud ja kirjed üle kantud).



8
9

Õigusjärglane peab märkima REACH-ITis juriidilise isiku muudatusest teatamisel
äriühingu õige suuruse. See tähendab, et õigusjärglane peab üleandmise eel märkima
juriidilise isiku muudatuse järgse äriühingu tegeliku suuruse. Ainuesindaja nimetamisel
tuleb teatada ELi-välise nimetava äriühingu suurus. Kui õigusjärglane väidab, et on VKE,
peab ta maksma juriidilise isiku muudatuse eest üksnes vastavat vähendatud tasu.
Õigusjärglane peaks võtma arvesse, et ECHA võib algatada igal ajal VKE staatuse
kontrollimise, et kinnitada registreerimistasu maksmisel VKE-soodustuse saamise õigust.
Äriühingu suuruse kohta valeväite esitamise tagajärgi on kirjeldatud ECHA veebilehel 8.

Tõendavad dokumendid tuleb esitada PDF-vormingus. Sõltuvalt
muudatuste liigist võib tõendavate dokumentide sisu erineda.

juriidilise

isiku

o

Ühinemise, ülevõtmise, jagunemise, eraldumise või vara müügi korral peab algne
juriidiline isik esitama tõendi(d) juriidilise isiku andmete muudatus(t)e kohta,
näiteks väljavõtte riiklikust äriregistrist või asjaomasest lepingust, mis on seotud
muudatus(t)ega.

o

Ainuesindaja vahetumisel peab algne juriidiline isik esitama vähemalt dokumendi,
millega EMP-väline äriühing nimetab uue ainuesindaja.

Vt 1. lisa.
Vt punkt 3.1.1.
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Õigusjärglane peab maksma ECHA-le registreeringute üleandmise tasu (VKEdele kehtib
soodustasu). Eelregistreeringute, klassifitseerimis- ja märgistusteadete, PPORD-teadete,
päringute ja allkasutajate aruannete üleandmine on tasuta.

4.2 Juriidilise isiku muudatuse REACH-ITis menetlemise etapid
1. etapp. Algne juriidiline isik algatab juriidilise isiku muudatuse, kasutades REACH-ITi
funktsiooni Legal entity change (juriidilise isiku muudatus).

o

Algne juriidiline isik peab esitama vahelehel Legal entity change details (juriidilise
isiku muudatuse andmed) juriidilise isiku muudatuse nime, nimetama kontaktisiku
ja lisama õigusjärglase kordumatu identifikaatori (UUID) ning liikuma järgmisesse
etappi.

o

Algne juriidiline isik peab valima vahelehel Legal entity change type (juriidilise
isiku muudatuse liik) juriidilise isiku muudatuse liigi (st Merger (ühinemine), Split
(jagunemine) või Only representative change (ainuesindaja muudatus)) ja
seejärel valima üleantavad kirjed (REACH-ITis assets (vara)).

o

Jagunemise (Split) või ainuesindaja muudatuse (Only Representative change)
korral peab õigusjärglane käsitsi valima õigusjärglasele üleantavad kirjed (nt
eelregistreeringud,
registreeringud,
teavitused,
päringud,
allkasutajate
aruanded). Ühinemise (Merger) korral koostatakse süsteemis automaatselt
vaikimisi üleantavate kirjete loetelu, mida ei ole võimalik muuta. Kui kirjete loetelu
on pikk, kuvatakse see mitmel leheküljel.

o

Algne juriidiline isik peab lisama vahelehel Attachments (manused) tõendavad
dokumendid PDF-vormingus.

o

Algne juriidiline isik peaks enne juriidilise isiku muudatuse kinnitamist kõik kirjed
hoolikalt üle kontrollima.

o

Kui juriidilise isiku muudatus on kinnitatud, kuvatakse REACH-ITis juriidilise isiku
muudatuse nimi ja antakse digivõti (turvakood), mis tuleb REACH-ITis juriidilise
isiku muudatuse lõpuleviimiseks edastada õigusjärglasele.

2. etapp. Õigusjärglane kontrollib, kas juriidilise isiku muudatused REACH-ITis on õiged
(üleantavad kirjed on märgitud õigesti).

o

Algne juriidiline isik peab teatama õigusjärglasele mujal kui REACH-ITis (nt
e-postiga), et juriidilise isiku muudatused on läbivaatamiseks valmis, ning
edastama talle juriidilise isiku muudatuse nime ja turvakoodi, et õigusjärglane
saaks REACH-ITis juurdepääsu juriidilise isiku muudatuse teabele. Turvakoodil ei
ole kehtivuse lõppkuupäeva ja see kehtib juriidilise isiku muudatuse
valideerimisetapi lõpuni.

o

Õigusjärglane saab pärast juriidilise isiku muudatuse nime ja turvakoodi
sisestamist kontrollida õigusjärglase ECHA kontole ülekantavate kirjete loetelu.
Kui midagi on vaja muuta, saab õigusjärglane nõuda algselt juriidiliselt isikult
teabe ajakohastamist REACH-ITis. Õigusjärglane ei saa juriidilise isiku muudatusi
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kustutada ega kirjete loetelu ajakohastada. Seda saab teha üksnes algne
juriidiline isik, kes menetluse algatas.
o

Kui kirjete loetelu on valmis, saab õigusjärglane liikuda edasi valideerimisetappi.

3. etapp. Õigusjärglane valideerib REACH-ITis juriidilise isiku muudatuse.

o

Õigusjärglane kinnitab juriidilise isiku muudatuse valideerimisega õigusjärglase
ECHA kontole ülekantavate kirjete sisu.

o

Õigusjärglane peab nimetama kontaktisiku (kellega ECHA võib juriidilise isiku
muudatustega seoses ühendust võtta) ja jätkama kinnitamisega.

o

Kui õigusjärglase valideeritud juriidilise isiku
kuvatakse REACH-ITis teade kinnitamise kohta.

muudatused

on

kinnitatud,

4. etapp. ECHA esitab õigusjärglasele REACH-ITis arve juriidilise isiku muudatuse kohta.

o

Kooskõlas tasude määruse2 artikliga 5 esitab ECHA juriidilise isiku muudatuse
kohta arve, kui kirjete loetelu sisaldab ühte või mitut tasulist kirjet, st
registreeringut, kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine registreeringut ja
transporditava isoleeritud vaheaine registreeringut.

o

Juriidilise isiku muudatuse eest ei nõuta tasu, kui kirjete loetelu sisaldab vaid
tasuta kirjeid, st eelregistreeringuid, PPORD-teateid, klassifitseerimis- ja
märgistusteateid, päringute teavitusi ja allkasutajate aruandeid.

o

Makstav tasu määratakse kindlaks pärast juriidilise isiku muudatust õigusjärglase
poolt deklareeritud äriühingu suuruse alusel. Ainuesindajate muudatuste eest
makstav tasu määratakse, tuginedes ainuesindaja nimetanud EMP-välise
äriühingu suurusele, mille on deklareerinud ainuesindaja.

o

Kui tasu tuleb maksta, esitatakse REACH-ITis arve (ainult üks arve juriidilise isiku
muudatuse kohta) õigusjärglasele. Esialgne maksetähtaeg on 14 päeva arve
kuupäevast. Kui makset ei ole 14 päeva jooksul tehtud, saadab ECHA
meeldetuletuse pikendatud maksetähtajaga.

5. etapp. Õigusjärglane maksab juriidilise isiku muudatuse arve ja REACH-ITis viiakse
menetlus lõpule (kirjed kantakse üle õigusjärglasele).

o

Kui juriidilise isiku muutmine ei hõlma tasulisi kirjeid ja arvet seega ei väljastata,
kantakse kirjed üle kohe, kui õigusjärglane on menetluse lõpule viinud.

o

Kui kogu tasu makstakse ja laekub ECHA-le ettenähtud tähtaja jooksul, kantakse
kirjed üle ja juriidilise isiku muudatuse menetlus viiakse REACH-ITis lõpule.

o

Kui ettenähtud tähtaja jooksul arvet ei maksta, lükatakse REACH-ITis juriidilise
isiku muudatused tagasi ja kirjeid õigusjärglasele üle ei kanta. Kirjed jäävad algse
juriidilise isiku kontole.
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6. etapp. Õigusjärglane kontrollib registreeringu andmeid ja esitab mis tahes teabe, mida
on vaja ajakohastada (nt kogusevahemiku muudatuse).

Juriidilise isiku muudatuse REACH-ITis menetlemise etappe on kirjeldatud ka diagrammis
(tabel 2) allpool.
Kolme menetluses osaleja (algne juriidiline isik, õigusjärglane ja ECHA) tehtavaid toiminguid on
kirjeldatud iga osaleja veerus. Neljandas veerus on märgitud menetluse staatus REACH-ITis
juriidilise isiku muudatuse menetluse algusest lõpuni.
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Tabel 2. Juriidilise isiku muudatuse REACH-ITis menetlemise etapid
Algne juriidiline isik

Õigusjärglane

ECHA

Juriidilise isiku muudatuse staatus
REACH-ITis

Algatage juriidilise
.1.
isiku muudatus

Kavand

2. Kontrollige juriidilise
isiku muudatust

Loodud

Kas juriidilise
isiku muudatus
vastab kokkulepitule?

EI

2b. Ajakohastage
juriidilise isiku muudatus

2a. Nõudke juriidilise
isiku muudatuse
ajakohastamist

3. Valideerige
juriidilise isiku muudatus

Ajakohastamise nõue

JAH

Kas tasu
tuleb
maksta?

Valideeritud

JAH

4. Koostage ja saatke
arve

EI

5a. Makske arve

Maksmine pooleli

Kas arve
on makstud?

JAH
Üleandmine pooleli
5b. Kandke kirjed üle
õigusjärglasele

EI
Lõpule viidud

Lükake juriidilise isiku
muudatus tagasi ja veenduge,
et kirjed jäävad algsele
juriidilisele isikule

Tagasi lükatud
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5. Registreerija identifitseerimisandmete halduslikud
muudatused
Peatükis kirjeldatakse registreerija identifitseerimisandmete halduslikke muudatusi. Erinevalt
ühinemisest, ülevõtmisest, jagunemisest ja vara müügist või ainuesindaja vahetumisest tingitud
juriidilise isiku muudatustest on need muudatused enamasti väiksemad muutused registreerija
kontaktandmetes (nimi või aadress), millest tuleb ECHA-le teatada.

Äriühing A

NIME
MUUTMINE

Äriühing A ja D

Ettevõte võib muuta ärinime halduslikel või ärilistel põhjustel, näiteks turunduseesmärgil või
seetõttu, et partnerid lahkuvad ettevõttest. Samuti võib ettevõte muuta oma registrijärgse
asukoha aadressi, ehkki juriidiline isik ei muutu.
Kummalgi juhul ei kaasne muudatust juriidilises isikus, muutub vaid äriühingu nimi või aadress.
Järelikult ei tule ECHA-le teatada juriidilise isiku muudatusest, vaid ajakohastada REACH-ITis
äriühingu andmeid (nimi või aadress).
Ajakohastamiseks


logige sisse oma ECHA kontole ja muutke vajaduse korral äriühingu nime või aadressi;



nõustuge lahtiütlusega ja



laadige ametliku nime või aadressi muutuse tõendamiseks üles riikliku registri või muu
institutsiooni väljastatud tõendav dokument.

ECHA ei nõua ajakohastamise eest tasu.

6. Identifitseerimisandmete muudatused
autoriseerimismenetluse raames
Kui registreerija identifitseerimisandmed muutuvad, tuleb ECHA-le viivitamata teatada
muudatustest autoriseerimise taotleja või autoriseeringu valdaja juriidilises isikus, kasutades
REACH-ITi funktsiooni Legal entity change (juriidilise isiku muudatus). Analoogia põhjal
rakendatakse 3. peatükis kirjeldatud stsenaariume, mis käsitlevad ühinemist, jagunemist,
eraldumist, vara müüki ja ainuesindaja vahetumist.
Autoriseerimise taotleja või autoriseeringu valdaja identifitseerimisandmete halduslikest
muudatustest, millega ei kaasne juriidilise isiku muudatust, näiteks äriühingu nime või aadressi
muutumisest, tuleb teatada ECHA-le käesoleva juhendi 5. peatükis kirjeldatud korras.
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6.1 Mida peaks autoriseerimise taotleja või autoriseeringu valdaja
enne REACH-ITis juriidilise isiku muudatuse algatamist kontrollima
Nii algne juriidiline isik kui ka õigusjärglane peaksid enne juriidilise isiku muudatuse algatamist
kontrollima järgmist:


Autoriseerimistaotlust või antud autoriseeringut tohib üle anda ainult õigusjärglasele, kes
kvalifitseerub autoriseerimistaotlusega või autoriseeringuga hõlmatud ainete ja
kasutusaladega seoses tootjaks, importijaks, allkasutajaks või ainuesindajaks.



Autoriseerimistaotluste või antud autoriseeringute korral on kaks järgmist võimalikku
stsenaariumi:
o

Kui algne juriidiline isik on üksik- või ühistaotlust esitav taotleja, on tema
ECHA kontol kahte järgmist tüüpi kirjeid: esiteks separate items (eraldi kirjed)
kasutusala (ja aine) järgi ja teiseks kirje, mis vastab täieliku taotluse
esitamisele10. Sel juhul annab algne juriidiline isik õigusjärglasele üle nii
asjaomased eraldi kirjed (separate items) kui ka kirje, mis vastab täieliku taotluse
esitamisele.

o

Kui algne juriidiline isik on ühistaotluse kaastaotleja, annab ta üle üksnes
asjaomased eraldi kirjed (separate items).



Üleandmisega ei saa laiendada algse autoriseerimistaotluse ega antud autoriseeringu
ulatust, näiteks hõlmata erinevaid kasutusalasid.



Tõendavad dokumendid tuleb esitada PDF-vormingus. Sõltuvalt juriidilise isiku muudatuse
liigist võib tõendavate dokumentide sisu erineda.
o

Ühinemise, jagunemise, eraldumise või vara müügi korral peab algne juriidiline
isik esitama
 juriidilise isiku muudatus(t)e tõendi(d), näiteks riikliku äriregistri või
asjaomase lepingu väljavõtte, mis kajastab muudatus(t), ning
 erivormingus dokumendi, milles kirjeldatakse juriidilise isiku muudatuse
peamist mõju taotleja andmetele (kättesaadav REACH-ITis ja ECHA
veebilehel11).

o


Ainuesindaja vahetumisel peab algne juriidiline isik esitama vähemalt dokumendi,
millega EMP-väline äriühing nimetab uue ainuesindaja.

Autoriseerimistaotluste või antud autoriseeringute üleandmise eest ei pea ECHA-le tasu
maksma.

Autoriseerimistaotlustele või antud autoriseeringutele vastavaid kirjeid saab REACH-ITis otsida
viitenumbrite
järgi,
märkides
otsingufiltris
toimiku
liigiks
Application
for
Authorisation
(autoriseerimistaotlus). Täielikule taotlusele vastava kirje viitenumber lõpeb märkidega „-0000“ ja ECHA
kasutab seda taotlejale teadete saatmiseks.
11 Vt 1. lisa.
10
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6.2 Autoriseerimise taotleja või autoriseeringu valdaja juriidilise isiku
muudatuse REACH-ITis menetlemise etapid
1. etapp: Algne juriidiline isik algatab juriidilise isiku muudatuse, kasutades REACH-ITi
funktsiooni Legal entity change (juriidilise isiku muudatus).

o

Vt 1. etapp juhendi punktis 4.2. Algne juriidiline isik peaks veenduma, et valib
kõik autoriseerimistaotluse või antud autoriseeringuga seotud asjaomased kirjed.

2. etapp: ECHA valideerib REACH-ITis juriidilise isiku muudatuse.

o

ECHA
kontrollib,
dokumenteeritud.

kas

juriidilise

isiku

muudatus

on

nõuetekohaselt

o

ECHA teatab algsele juriidilisele isikule ja õigusjärglasele, kas muudatust peetakse
väikeseks (st muudatuseks, millel ei ole olulist mõju taotluse sisule ega
riskianalüüsi komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamustes
esitatud tingimustele) või suureks (kõik muud juhud)12.

o

ECHA annab algsele juriidilisele isikule turvakoodi, mille viimane peab edastama
ka õigusjärglasele, et mõlemad saaksid REACH-ITis juurdepääsu juriidilise isiku
muudatuse teabele.

3. etapp: Õigusjärglane kontrollib, kas juriidilise isiku muudatus REACH-ITis on õige
(üleantavad kirjed on märgitud õigesti).

o

Vt 2. etapp juhendi punktis 4.2.

4. etapp: Õigusjärglane valideerib REACH-ITis juriidilise isiku muudatuse.

o

Vt 3. etapp juhendi punktis 4.2.

5. etapp: ECHA teavitab kohaselt Euroopa Komisjoni. Kui autoriseering on juba antud,
otsustab Euroopa Komisjon, kas juriidilise isiku muudatus võib käivitada autoriseeringu
läbivaatamise.

Kui juriidilise isiku muudatus liigitatakse suureks, on võimalik, et riskianalüüsi komitee ja sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee vajavad veel aega muudatuse mõju analüüsimiseks arvamuse koostamise
käigus. Kui ECHA on arvamuse juba vastu võtnud, saadab ta analüüsi Euroopa Komisjonile, kes otsustab
autoriseerimise üle. Kui autoriseering on antud, esitab ECHA oma seisukoha, kas Euroopa Komisjon peaks
REACH-määruse artikli 61 lõike 2 alusel autoriseeringu läbi vaatama.
12
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1. lisa. Lisateave
REACH-ITis juriidilise isiku muudatusega seotud päringud esitage ECHA kasutajatoele aadressil
https://echa.europa.eu/et/contact
Ettevõtte nime või juriidilise isiku muudatuse kohaldatavuse lisateavet küsige asjaomase riigi
kasutajatoelt:
https://echa.europa.eu/et/support/helpdesks.
Ühendkuningriigi EList väljaastumisega seotud juriidiliste isikute muudatuste teave on aadressil
https://www.echa.europa.eu/et/uk-withdrawal-from-the-eu
Teave, kuidas määrata ettevõtte suuruskategooriat ja mida teha, kui esitasite VKE kategooria
valesti, on aadressil
https://echa.europa.eu/et/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/sme-feesunder-reach-and-clp
Ainuesindajatele kehtivate nõuete teave on aadressil
https://echa.europa.eu/et/support/getting-started/only-representative
Juriidilise isiku muudatuse tasude teave on aadressil
https://echa.europa.eu/et/regulations/reach/legislation


Tasude määruse
(rakendusaktid).

konsolideeritud

versioon

on

jaotises

Implementing

Legislation

Teave juriidilise isiku muudatuste kohta autoriseerimismenetluses ja erivormingus dokument,
milles kirjeldatakse muudatuste peamist mõju, on aadressil
https://echa.europa.eu/et/support/qas-support/browse


Valige jaotises REACH (REACH-määrus) Authorisation (autoriseerimine) ja seejärel punkt
h) Changes of legal entity (h) juriidilise isiku muudatused).
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