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Käytännön oppaiden tarkoitus ja luonne
Tämä opas korvaa 14. huhtikuuta 2010 julkaistun käytännön oppaan 8: Oikeushenkilöiden
henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen. Opas kuuluu ohjesarjaan, jonka tarkoituksena on
auttaa yrityksiä täyttämään REACH- ja CLP-asetusten mukaiset velvoitteensa, kun
esirekisteröijän, rekisteröijän, tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä
(PPORD) koskevien ilmoitusten ilmoittajan, luokitusten ja merkintöjen (C&L) ilmoittajan,
tiedustelijan, jatkokäyttäjän, luvanhakijan tai luvanhaltijan henkilöllisyys muuttuu.
Tässä käytännön oppaassa kerrotaan, mitä toimenpiteitä yritysten täytyy tehdä tietyissä
liiketoimintaan liittyvissä ja oikeudellisissa tilanteissa, jotka koskevat henkilöllisyyden muutosta.

1. Johdanto
Sen jälkeen, kun rekisteröijät ovat tehneet REACH-asetuksen mukaisen rekisteröinnin, niiden
täytyy ilmoittaa henkilöllisyyttään koskevista muutoksista Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA)
viipymättä (ks. REACH-asetuksen1 22 artiklan 1 kohdan a alakohta). Kyseisiä muutoksia on
kahdenlaisia:
i)

Oikeushenkilöllisyyden
muutokset:
Nämä
muutokset
ovat
rekisteröijän
henkilöllisyyden muutoksia, joista aiheutuu sen oikeushenkilöllisyyden muutos. Niistä
on ilmoitettava kemikaalivirastolle REACH-IT-järjestelmän ”Oikeushenkilön muutos” toiminnon avulla. Kemikaalivirasto perii rekisteröinneistä maksun, joka perustuu
oikeudellisen seuraajan REACH-IT-järjestelmässä ilmoittamaan yrityksen kokoon
(maksuasetuksen2 5 artiklan 2 kohta).

ii)

Hallinnolliset muutokset: Nämä muutokset ovat rekisteröijän henkilöllisyyden
muutoksia, joista ei aiheudu sen oikeushenkilöllisyyden muutosta. Ne ovat yleensä
vähäisiä muutoksia rekisteröijän yhteystiedoissa (esim. nimi tai osoite), jotka täytyy
ilmoittaa kemikaalivirastolle, mutta niistä ei peritä maksua (maksuasetuksen 2
5 artiklan 1 kohdan c alakohta).

Oppaassa on viisi osaa, joissa käsitellään seuraavia aiheita:


Peruskäsitteet ja -määritelmät



Oikeushenkilöllisyyden muutokset, joista on ilmoitettava Euroopan kemikaalivirastolle:



o

sulautuminen ja absorptiosulautuminen;

o

kokonaisjakautuminen, eriyttäminen ja omaisuuserien myynti;

o

ainoita edustajia koskevat muutokset.

Oikeushenkilön muutosprosessi REACH-IT-järjestelmässä, maksut ja todistusasiakirjat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006,
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan
kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission
direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta.
2 Asetus
(EY) N:o 340/2008, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008, kemikaalien rekisteröinnistä,
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista.
1
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Hallinnolliset henkilöllisyyden muutokset, joista ei aiheudu oikeushenkilöllisyyden
muutosta, josta pitäisi ilmoittaa Euroopan kemikaalivirastolle



Lupahakemuksen aikana tapahtuvaa henkilöllisyyden muutosta koskevat erityispiirteet.

2. Peruskäsitteet ja -määritelmät
REACH- ja CLP-asetusten ja REACH-IT-järjestelmässä tehtävän oikeushenkilön
muutosprosessin yhteydessä käytetään useita käsitteitä ja määritelmiä, jotka esitetään
seuraavassa taulukossa.
Taulukko 1: Määritelmät
Käsite

Määritelmä

REACH-IT

Tietotekninen keskusjärjestelmä, jossa teollisuuden toimijat,
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja kemikaalivirasto
voivat toimittaa, käsitellä ja hallinnoida aineita koskevia tietoja ja
rekisteröintiasiakirjoja turvallisesti.

Oikeushenkilö

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on REACH- ja CLPasetusten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. REACH-ITjärjestelmässä oikeushenkilölle annetaan nimi, yksilöllinen
tunniste, osoite, maa ja muut yhteystiedot (posti- ja
laskutusosoite).

Valmistaja

EU:n alueelle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö,
joka valmistaa (tuottaa tai erottaa) ainetta EU:n alueella.

Maahantuoja

EU:n alueelle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö,
joka vastaa aineen maahantuonnista.

Ainoa edustaja

EU:n alueelle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö,
jonka EU:n ulkopuolelle sijoittautunut valmistaja, formuloija
(REACH-asetuksen mukainen seosten valmistaja) tai esineen
tuottaja on nimittänyt täyttämään REACH-asetuksen mukaiset
maahantuojien velvollisuudet ja vastaamaan REACH-asetuksen
mukaisista maahantuojia koskevista oikeudellisista vaatimuksista.

Kemikaaliviraston käyttäjätili

Oikeushenkilön ECHA-käyttäjätili, jonka avulla se pääsee REACHIT-järjestelmään.
Käyttäjätili
luodaan
kemikaaliviraston
verkkosivuston käyttäjätilejä koskevassa kohdassa.
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Yrityksen koko

Yrityksen luokka, joka on ilmoittava yrityksen ECHA-käyttäjätilillä.
Komission suosituksen 2003/361/EY mukaisiin mikroyrityksiin
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset) sovelletaan
alennettuja maksuja3. Ainoan edustajan on ilmoitettava sen
edustaman yrityksen (EU:n ulkopuolisen valmistajan) koko, ei
ainoana edustajana toimivan yrityksen kokoa.

Tieto

REACH-IT-järjestelmässä
käytetty
käsite,
joka
tarkoittaa
esirekisteröintiä,
rekisteröintiä,
ilmoitusta,
tiedustelua,
jatkokäyttäjän raporttia, lupahakemusta tai myönnettyä lupaa,
joka voidaan siirtää alkuperäiseltä oikeushenkilöltä oikeudelliselle
seuraajalle oikeushenkilön muutosta koskevassa prosessissa.
Kullakin tiedolla on viitenumero yksilöllisenä tunnisteena.

Oikeushenkilön muutos

REACH-IT-järjestelmän toiminto, jolla ilmoitetaan henkilöllisyyden
muutokset, jotka aiheuttavat oikeushenkilöllisyyden muutoksen,
kun tietoja siirretään alkuperäiseltä oikeushenkilöltä oikeudelliselle
seuraajalle.

Alkuperäinen oikeushenkilö

REACH-IT-järjestelmässä
käytetty
käsite,
joka
tarkoittaa
oikeushenkilöä (yritystä), joka panee vireille oikeushenkilön
muutoksen tietojen siirtämiseksi oikeudelliselle seuraajalle.

Oikeudellinen seuraaja

REACH-IT-järjestelmässä
käytetty
käsite,
joka
tarkoittaa
oikeushenkilöä (yritystä), jolle tiedot siirretään oikeushenkilön
muutoksen seurauksena.

3. Oikeushenkilön muutosta koskevat tilanteet
Useissa tilanteissa muutokset on ilmoitettava kemikaalivirastolle REACH-IT-järjestelmän
”Oikeushenkilön muutos” -toiminnon avulla. Nämä ovat tyypillisesti rekisteröijän,
esirekisteröijän, tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevien
ilmoitusten tai luokitusten ja merkintöjen (C&L) ilmoittajan, tiedustelijan, jatkokäyttäjän,
luvanhakijan tai luvanhaltijan henkilöllisyyden muutoksia, kun kyseessä on sulautuminen,
absorptiosulautuminen, jakautuminen, omaisuuserien myynti tai ainoita edustajia koskevat
muutokset.
Oikeushenkilön omistusta ja hallintaa koskevista muutoksista – kuten omistusosuuksien
muutoksista tai yksinomistuksen vaihtumisesta yhteisomistukseen – ei tarvitse ilmoittaa
kemikaalivirastolle. Niistä on kuitenkin ilmoitettava kemikaalivirastolle asiaankuuluvan
menettelyn mukaisesti, jos niihin liittyy esimerkiksi oikeushenkilöllisyyden, tonnimäärän tai
nimen tai osoitteen muutos. Oikeushenkilön omistusta ja hallintaa koskevat muutokset saattavat
vaikuttaa myös yrityksen kokoon.

Yrityksen koko voi muuttua ajan myötä, ja kumppani- ja sidosyritysten tiedot voivat olla merkityksellisiä
yrityksen koon määrittämisessä. Siksi yritysten täytyy tuntea komission suosituksessa 2003/361/EY
määritetyt pk-yritysten määritelmään liittyvät säännöt ja tarkistaa yrityksen kokoa koskeva ilmoitus ennen
jokaista rekisteröintiä tai hakemusta.
3
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Seuraavissa kappaleissa esitetään esimerkkejä tilanteista, jotka aiheuttavat oikeushenkilön
muutoksen ja joista on ilmoitettava kemikaalivirastolle.

3.1 Sulautuminen ja absorptiosulautuminen
3.1.1 Sulautuminen
Sulautuminen tarkoittaa kahden yrityksen fuusioitumista uudeksi oikeushenkilöksi.
Sulautumisessa molempien sulautettujen yritysten olemassaolo saattaa lakata. Uusi
oikeushenkilö saa kaikki sulautettujen yritysten oikeudet ja velvollisuudet.

Yritys A (oikeushenkilö)

Yritys C (oikeushenkilö)

Yritys B (oikeushenkilö)

Tilanne 1a:
Yritys A (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt aineen x) ja yritys B (oikeushenkilö, joka on
rekisteröinyt aineen y) sulauttavat yritystoimintansa luodakseen uuden oikeushenkilön,
yrityksen C. Yritysten A ja B olemassaolo lakkaa.

Yrityksen A ja yrityksen B on molempien pantava vireille peräjälkeen 4 oikeushenkilön muutos
REACH-IT-järjestelmässä rekisteröintien (ja mahdollisten esirekisteröintien, ilmoitusten,
tiedustelujen ja jatkokäyttäjien raporttien) siirtämiseksi yrityksen C ECHA-käyttäjätilille.
Aineiden x ja y rekisteröinnit (ja muut tiedot) siirtyvät uudelle yritykselle C. Yrityksen C on
maksettava kemikaalivirastolle kaksi oikeushenkilön muutosmaksua.
Tilanne 1b:
Mitä tapahtuu, jos yritykset A ja B ovat rekisteröineet saman aineen?

REACH-IT-järjestelmän oikeushenkilön muutostoiminnon teknisen toteutuksen vuoksi yritys B ei voi
panna vireille oikeushenkilön muutosta yritykselle C, jos oikeushenkilön muutos yritykseltä A yritykselle C
on vielä kesken.
4
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Yritys A (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt useita aineita, mukaan lukien aineen x, jonka
määrät ovat 100–1 000 tonnia vuodessa) ja yritys B (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt
useita aineita, mukaan lukien aineen x, jonka määrät ovat 10–100 tonnia vuodessa)
sulauttavat yritystoimintansa luodakseen uuden oikeushenkilön, yrityksen C. Yritysten A ja B
olemassaolo lakkaa.

Yhdellä yrityksellä ei voi olla kahta saman aineen rekisteröintiä. Jos aineen
rekisteröinti siirretään sellaisen yrityksen ECHA-käyttäjätilille, jolla on jo saman
aineen rekisteröinti, siirretyn rekisteröinnin tilaksi merkitään REACH-ITjärjestelmässä ”Peruttu”5.
Kaikkien aineiden, myös aineen x, rekisteröinnit (ja mahdolliset esirekisteröinnit, ilmoitukset,
tiedustelut ja jatkokäyttäjien raportit) siirtyvät uudelle yritykselle C. Tällaisessa tilanteessa on
kaksi mahdollisuutta:


Jos yritys A panee vireille oikeushenkilön muutoksen REACH-IT-järjestelmässä
ensimmäisenä, kaikkien aineiden rekisteröinnit (ja muut tiedot) siirtyvät yritykselle C,
myös aineen x (jonka määrät ovat 100–1 000 tonnia vuodessa) rekisteröinti. Kun yritys B
tämän jälkeen6 siirtää rekisteröintinsä (mukaan lukien aineen x, jonka määrät ovat 10–
100 tonnia vuodessa, rekisteröinnin), aineen x rekisteröinnin tilaksi merkitään REACH-ITjärjestelmässä ”Peruttu” siirron jälkeen, koska yrityksellä C ei voi olla kahta saman aineen
rekisteröintiä.



Jos yritys B panee vireille oikeushenkilön muutoksen REACH-IT-järjestelmässä
ensimmäisenä ja yritys A toisena, kaikkien aineiden rekisteröinnit (ja muut tiedot)
siirtyvät yritykselle C, myös aineen x (jonka määrät ovat 10–100 tonnia vuodessa)
rekisteröinti. Tällaisessa tapauksessa aineen x rekisteröinti yritykseltä A merkitään
REACH-IT-järjestelmässä perutuksi sen jälkeen, kun yritys A on tehnyt siirron, mutta
REACH-IT-järjestelmässä säilyy tieto siitä, että yrityksellä C on oikeus korkeampaan
tonnimäärään (100–1 000 tonnia vuodessa). Jos yritys C valmistaa ainetta x kyseisessä
suuremmassa haarukassa, sen on päivitettävä tonnimäärä REACH-IT-järjestelmässä (10–
100 tonnista 100–1 000 tonniin vuodessa), mutta päivityksestä ei peritä maksua.

Molemmissa tapauksissa yrityksen C on maksettava kemikaalivirastolle kaksi oikeushenkilön
muutosmaksua.
Tilanne 2:
Yritys A (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt aineen x) ja yritys B (oikeushenkilö, jolla ei ole
rekisteröintejä REACH-IT-järjestelmässä) sulauttavat yritystoimintansa luodakseen uuden
oikeushenkilön, yrityksen C. Yritysten A ja B olemassaolo lakkaa.

Yrityksen A on pantava vireille REACH-IT-järjestelmässä oikeushenkilön muutos rekisteröinnin
(ja mahdollisen esirekisteröinnin, ilmoituksen, tiedustelun ja jatkokäyttäjän raportin)
siirtämiseksi yrityksen C ECHA-käyttäjätilille. Aineen x rekisteröinti (ja muut tiedot) siirtyvät
uudelle yritykselle C. Yrityksen C on maksettava kemikaalivirastolle yksi oikeushenkilön

Rekisteröintihistoria jää REACH-IT-järjestelmään oikeudellisen seuraajan saataville.
REACH-IT-järjestelmän oikeushenkilön muutostoiminnon teknisen toteutuksen vuoksi yritys B ei voi
panna vireille oikeushenkilön muutosta yritykselle C, jos oikeushenkilön muutos yritykseltä A yritykselle C
on vielä kesken.
5
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muutosmaksu.

3.1.2 Absorptiosulautuminen
Absorptiosulautumisessa yksi tai useampi yritys sulautuu olemassa olevaan yritykseen.
Absorptiosulautumisessa vain yhden yrityksen olemassaolo jatkuu ja toisen lakkaa. Sulautuva
yritys siirtää varansa ja velkansa vastaanottavalle yritykselle. Siten vastaanottava yritys saa
kaikki sulautuvan yrityksen oikeudet ja velvollisuudet.

Yritys A
(oikeushenkilö)

SULAUTTAA

Yritys B
(oikeushenkilö)

Yritys A (oikeushenkilö)
Sulautetun
yrityksen B
olemassaolo lakkaa

Tilanne 1:
Yritykseen A (oikeushenkilö, jolla ei ole rekisteröintejä REACH-IT-järjestelmässä) sulautetaan
yritys B (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt aineen x), jonka yritystoiminta ja aineen x
rekisteröinti siirtyvät yritykselle A. Yrityksen B olemassaolo lakkaa.

Yrityksen B on pantava vireille oikeushenkilön muutos REACH-IT-järjestelmässä rekisteröinnin
(ja mahdollisen esirekisteröinnin, ilmoituksen, tiedustelun tai jatkokäyttäjän raportin)
siirtämiseksi yrityksen A ECHA-käyttäjätilille. Aineen x rekisteröinti (ja muut tiedot) siirtyvät
yritykselle A. Yrityksen A on maksettava kemikaalivirastolle yksi oikeushenkilön muutosmaksu.

3.2 Kokonaisjakautuminen, eriyttäminen ja omaisuuserien myynti
3.2.1 Kokonaisjakautuminen
Kokonaisjakautuminen on yhtiötapahtuma, jossa yksi yritys jakautuu kahdeksi tai useammaksi
erilliseksi yritykseksi (oikeushenkilöksi). Kokonaisjakautumisessa jakautuvan yrityksen
olemassaolo lakkaa. Uudet oikeushenkilöt saavat kaikki yritystoimintansa jakaneen yrityksen
oikeudet ja velvollisuudet.
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Yritys B (oikeushenkilö)

Yritys A (oikeushenkilö)

Yritys C (oikeushenkilö)

Tilanne 1:
Yrityksen A (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt aineet x ja y) yritystoiminta jakautuu
yrityksiin B ja C. Aineeseen x liittyvä yritystoiminta ja aineen x rekisteröinti siirtyvät
yritykselle B. Aineeseen y liittyvä yritystoiminta ja aineen y rekisteröinti siirtyvät yritykselle C.
Yrityksen A olemassaolo lakkaa.

Yrityksen A on pantava vireille REACH-IT-järjestelmässä kaksi erillistä oikeushenkilön muutosta
rekisteröintien (ja mahdollisten esirekisteröintien, ilmoitusten, tiedustelujen tai jatkokäyttäjien
raporttien) siirtämiseksi yritysten B ja C ECHA-käyttäjätileille. Aineen x rekisteröinti (ja muut
tiedot) siirtyvät yritykselle B. Aineen y rekisteröinti (ja muut tiedot) siirtyvät yritykselle C.
Yritysten B ja C on molempien maksettava oikeushenkilön muutosmaksu kemikaalivirastolle.
Tilanne 2:
Yrityksen A (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt aineet x ja y) yritystoiminta jakautuu
yrityksille B ja C. Aineisiin x ja y liittyvä yritystoiminta ja aineiden x ja y rekisteröinnit siirtyvät
yritykselle B. Yrityksen A olemassaolo lakkaa.

Yrityksen A on pantava vireille REACH-IT-järjestelmässä yksi oikeushenkilön muutos
rekisteröintien (ja mahdollisten esirekisteröintien, ilmoitusten, tiedustelujen tai jatkokäyttäjien
raporttien) siirtämiseksi yrityksen B ECHA-käyttäjätilille. Aineiden x ja y rekisteröinnit (ja muut
tiedot) siirtyvät yritykselle B. Yrityksen B on maksettava kemikaalivirastolle yksi oikeushenkilön
muutosmaksu.
Jos yritys C aikoo myös valmistaa tai tuoda maahan aineita x ja y kuten yritys B,
sen täytyy rekisteröidä kyseiset aineet ennen maahantuonti- tai valmistustoiminnan
aloittamista.

3.2.2 Eriyttäminen (spin-off)
Eriyttämisellä eli spin-offilla tarkoitetaan olemassa olevan yritystoiminnan uudelleenjärjestelyä
siten, että emoyritys jakautuu ja luodaan itsenäinen yritys. Emoyritys on tämän jälkeen edelleen
olemassa.
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Yritys A (oikeushenkilö)

Yritys A (oikeushenkilö)

Yritys B (oikeushenkilö)

Tilanne 1:
Yritys A (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt aineet x ja y) järjestää yritystoimintansa
uudelleen siten, että se luo erillisen tytäryhtiön, yrityksen B. Aineisiin x ja y liittyvä
yritystoiminta ja aineiden x ja y rekisteröinnit siirtyvät yritykselle B. Emoyritys eli yritys A on
tämän jälkeen edelleen olemassa, mutta se ei jatka aiempaa yritystoimintaansa, joka liittyi
aineisiin x ja y.

Yrityksen A on pantava vireille yksi oikeushenkilön muutos REACH-IT-järjestelmässä
rekisteröintien (ja mahdollisten esirekisteröintien, ilmoitusten, tiedustelujen tai jatkokäyttäjien
raporttien) siirtämiseksi yrityksen B ECHA-käyttäjätilille. Aineiden x ja y rekisteröinnit (ja muut
tiedot) siirtyvät uudelle yritykselle B. Yrityksen B on maksettava kemikaalivirastolle yksi
oikeushenkilön muutosmaksu.
Tilanne 2:
Yritys A (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt aineet x ja y) järjestää yritystoimintansa
uudelleen siten, että se luo erillisen tytäryhtiön, yrityksen B. Aineeseen x liittyvä
yritystoiminta ja aineen x rekisteröinti siirtyvät yritykselle B. Emoyritys eli yritys A on tämän
jälkeen edelleen olemassa, ja se jatkaa aiempaa yritystoimintaansa, joka liittyy aineeseen y.

Yrityksen A on pantava vireille oikeushenkilön muutos REACH-IT-järjestelmässä rekisteröinnin
(ja mahdollisen esirekisteröinnin, ilmoituksen, tiedustelun tai jatkokäyttäjän raportin)
siirtämiseksi yrityksen B ECHA-käyttäjätilille. Aineen x rekisteröinti (ja muut tiedot) siirtyvät
uudelle yritykselle B. Yrityksen B on maksettava kemikaalivirastolle yksi oikeushenkilön
muutosmaksu.
Jos yritys B aikoo myös valmistaa tai tuoda maahan ainetta y kuten sen emoyritys
(eli yritys A), sen täytyy rekisteröidä kyseinen aine ennen maahantuonti- tai
valmistustoiminnan aloittamista.
Tilanne 3:
Yritys A (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt aineet x ja y) järjestää yritystoimintansa
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uudelleen siten, että se luo erillisen tytäryhtiön, yrityksen B. Emoyritys eli yritys A on tämän
jälkeen edelleen olemassa, ja se jatkaa aiempaa yritystoimintaansa siten, että aineiden x ja y
rekisteröinnit ovat edelleen sen nimissä.

Tällaisessa tapauksessa kemikaalivirastolle ei tarvitse ilmoittaa oikeushenkilön muutoksesta,
vaikka rekisteröijän oikeushenkilöllisyys muuttuisi. Jos eriyttämisestä seuraa muita muutoksia
(esim. tonnimäärän muutos), yrityksen A täytyy päivittää rekisteröintinsä sen mukaisesti.
Jos yritys B aikoo myös valmistaa tai tuoda maahan aineita x ja y kuten sen
emoyritys (eli yritys A), sen täytyy rekisteröidä kyseiset aineet ennen
maahantuonti- tai valmistustoiminnan aloittamista.

3.2.3 Omaisuuserien myynti
Omaisuuserien myynti, kuten REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröityyn aineeseen liittyvän
tuotantolaitoksen tai yritystoiminnan myynti, katsotaan oikeushenkilöllisyyden muutokseksi.
Omaisuuserien myynnin määritelmä saattaa riippua EU:n jäsenvaltioissa sovellettavasta
lainsäädännöstä. Rekisteröintejä, esirekisteröintejä, tiedusteluja, ilmoituksia, jatkokäyttäjien
raportteja ja lupahakemuksia ei kuitenkaan missään olosuhteissa voida katsoa hyödykkeiksi, eli
ne eivät ole omaisuuseriä, joita voisi myydä sellaisenaan. Ne voidaan siirtää toiselle yritykselle
ainoastaan niitä vastaavan velvoitteen sisältävän toiminnon siirtämisen tuloksena. Esimerkkejä
ovat tehdas, jossa ainetta valmistetaan, tai maahantuontitoimintaan liittyvät omaisuuserät.
Tilanne 1:

Yritys A (oikeushenkilö)
Tehdas 1

MYYNTI

Yritys B (oikeushenkilö)
Tehdas 1

Yritys A (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt aineen x) myy tehtaan, jossa ainetta x
valmistetaan, sekä kyseiseen aineeseen liittyvän yritystoiminnan yritykselle B. Yrityksestä B
tulee yritystoiminnan ja tehtaan omistaja, ja myös aineen x rekisteröinti siirtyy sille.

Yrityksen A on pantava vireille oikeushenkilön muutos REACH-IT-järjestelmässä rekisteröinnin
(ja mahdollisen esirekisteröinnin, ilmoituksen, tiedustelun tai jatkokäyttäjän raportin)
siirtämiseksi yrityksen B ECHA-käyttäjätilille. Aineen x rekisteröinti (ja muut tiedot) siirtyvät
yritykselle B. Yrityksen B on maksettava kemikaalivirastolle yksi oikeushenkilön muutosmaksu.
Tilanne 2:
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Yritys B (oikeushenkilö)
Tehdas 1

MYYNTI

Tehdas 1

Yritys A (oikeushenkilö)
Tehdas 2

MYYNTI

Yritys C (oikeushenkilö)
Tehdas 2

Yritys A (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt aineet x ja y) omistaa tehtaat 1 ja 2, joissa
valmistetaan aineita x ja y. Yritys A myy tehtaan 1, jossa ainetta x valmistetaan, sekä
kyseiseen aineeseen liittyvän yritystoiminnan yritykselle B. Yrityksestä B tulee yritystoiminnan
ja tehtaan omistaja, ja myös aineen x rekisteröinti siirtyy sille. Yritys A myy tehtaan 2, jossa
ainetta y valmistetaan, sekä kyseiseen aineeseen liittyvän yritystoiminnan yritykselle C.
Yrityksestä C tulee yritystoiminnan ja tehtaan omistaja, ja myös aineen y rekisteröinti siirtyy
sille.

Yrityksen A on pantava vireille kaksi oikeushenkilön muutosta REACH-IT-järjestelmässä
rekisteröintien (ja mahdollisten esirekisteröintien, ilmoitusten, tiedustelujen tai jatkokäyttäjien
raporttien) siirtämiseksi yritysten B ja C ECHA-käyttäjätileille. Aineen x rekisteröinti (ja muut
tiedot) siirtyvät yritykselle B. Aineen y rekisteröinti (ja muut tiedot) siirtyvät yritykselle C.
Yritysten B ja C on molempien maksettava oikeushenkilön muutosmaksu kemikaalivirastolle.
Tilanne 3:

Tehdas 1

Yritys A (oikeushenkilö)
Tehdas 2

MYYNTI

Yritys B (oikeushenkilö)
Tehdas 2

Yritys A (oikeushenkilö, joka on rekisteröinyt aineen x) omistaa tehtaat 1 ja 2, jossa ainetta x
valmistetaan. Yritys A myy tehtaan 2, jossa ainetta x valmistetaan, sekä kyseiseen aineeseen
liittyvän yritystoiminnan yritykselle B. Yrityksestä B tulee yritystoiminnan ja tehtaan 2
omistaja. Yritys A jatkaa yritystoimintaansa, jossa valmistetaan ainetta x tehtaassa 1, ja
aineen x rekisteröinti säilyy sillä.

Yhtä rekisteröintiä ei voi jakaa kahden eri yrityksen kesken.
Tässä tapauksessa rekisteröijän (eli yrityksen A) oikeushenkilöllisyys ei muutu. Siksi
kemikaalivirastolle ei tarvitse ilmoittaa oikeushenkilön muutoksesta. Jos kyseisestä
omaisuuserien myynnistä seuraa muita muutoksia (esim. tonnimäärän muutos), yrityksen A
täytyy päivittää rekisteröintinsä sen mukaisesti.
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Yrityksestä B tulee tehtaan 2 uusi omistaja, mutta sillä ei ole aineen x rekisteröintiä. Yrityksen B
täytyy rekisteröidä aine x, ennen kuin se voi alkaa valmistaa ainetta x.

3.3 Ainoita edustajia koskevat muutokset
Euroopan talousalueen (ETA), johon kuuluvat EU:n jäsenvaltiot sekä Norja, Islanti ja
Liechtenstein, ulkopuolelle sijoittautuneet valmistajat, formuloijat ja esineiden tuottajat voivat
nimittää ETA:ssa toimivan ainoan edustajan, jolle annetaan REACH-asetuksen mukaiset
maahantuojia koskevat tehtävät ja vastuut.
Yksi ainoa edustaja voi edustaa useampaa kuin yhtä ETA:n ulkopuolista yritystä. Tällaisessa
tapauksessa ainoan edustajan täytyy luoda erillinen ECHA-käyttäjätili (”oikeushenkilö” REACHIT-järjestelmässä) kullekin ETA:n ulkopuoliselle yritykselle, jota se edustaa, ja tehdä tarvittavat
rekisteröinnit kullekin edustamalleen yritykselle. Ainoiden edustajien on otettava huomioon, että
niiden ei pidä muuttaa rekisteröinnissä rooliaan ainoasta edustajasta maahantuojaksi tai
valmistajaksi. Nämä ovat REACH-asetuksessa eri rooleja, eikä niitä voi vaihtaa keskenään tai
muuttaa.
Ainoan edustajan on ilmoitettava kemikaalivirastolle seuraavista muutoksista:


ainoan edustajan oma henkilöllisyys ja



ainoan edustajan nimittäneen ETA:n ulkopuolisen valmistajan, formuloijan tai esineiden
tuottajan henkilöllisyys.

3.3.1 Ainoan edustajan henkilöllisyyden muutos
Jos ainoan edustajan omalla kohdalla tapahtuu sulauttaminen, absorptiosulauttaminen,
kokonaisjakautuminen ja omaisuuserien myynti, sen on ilmoitettava näistä muutoksista
kemikaalivirastolle REACH-IT-järjestelmän kohdassa ”Ainoan edustajan muutos”.
Jos ETA:n ulkopuolinen yritys haluaa vaihtaa ainoan edustajansa, alkuperäisen ainoan edustajan
täytyy
ilmoittaa
tästä
muutoksesta
kemikaalivirastolle
REACH-IT-järjestelmässä
”Oikeushenkilön muutos” -toiminnolla, jolla se voi siirtää rekisteröinnit, esirekisteröinnit,
tiedustelut, ilmoitukset tai jatkokäyttäjien raportit ETA:n ulkopuolisen yrityksen nimittämälle
uudelle ainoalle edustajalle. Erimielisyyksien välttämiseksi ETA:n ulkopuolisen yrityksen
kannattaa sisällyttää sopimukseen, jolla se nimitti alkuperäisen ainoan edustajansa, lausekkeet,
joissa määritetään ainoan edustajan vaihtamista koskevat toimintatavat. Ainoan edustajan
nimittäminen on kahden yrityksen välinen yksityinen sopimus.
Poikkeustapauksissa, joissa aiempi ainoa edustaja ei voi tehdä oikeushenkilön muutosta REACHIT-järjestelmässä (esim. aiemman ainoan edustajan konkurssin ja yritystoiminnan lopettamisen
vuoksi), ETA:n ulkopuolinen yritys ja sen uusi ainoa edustaja voivat ottaa yhteyttä
kemikaaliviraston neuvontapalveluun.
Tilanne 1:
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Yritys B (oikeushenkilö)
Ainoa edustaja

Yritys A
ETA:n ulkopuolinen
valmistaja

NIMITTÄÄ

Oikeushenkilön
muutos

Yritys C (oikeushenkilö)
Ainoa edustaja

Yritys A (aineen x ETA:n ulkopuolinen valmistaja) nimittää yhteisellä sopimuksella ETA:ssa
toimivan yrityksen B ainoaksi edustajakseen. Yrityksen A ainoana edustajana yritys B
rekisteröi aineen x (ja ilmoittaa ECHA-käyttäjätilillä yrityksen A koon). Muutama vuosi
myöhemmin yritys A päättää vaihtaa ainoan edustajansa, ja ainoan edustajan rooli täytyy
siirtää yritykseltä B ETA:ssa toimivalle yritykselle C. Kaikki kolme yritystä ovat sopineet
yhdessä muutoksesta.

Yrityksen B, joka on yrityksen A alkuperäinen ainoa edustaja, on pantava vireille REACH-ITjärjestelmässä oikeushenkilön muutos rekisteröinnin (ja mahdollisen esirekisteröinnin,
ilmoituksen, tiedustelun tai jatkokäyttäjän raportin) siirtämiseksi juuri nimitetyn ainoan
edustajan eli yrityksen C ECHA-käyttäjätilille. Aineen x rekisteröinti (ja muut tiedot) siirtyvät
yritykselle C. Yrityksen C on maksettava oikeushenkilön muutosmaksu kemikaalivirastolle ja
ilmoitettava yrityksen A koko, jotta maksu olisi oikean suuruinen.

3.3.2 Ainoan edustajan nimittäneen ETA:n ulkopuolisen valmistajan,
formuloijan tai tuottajan henkilöllisyyden muutos
Jos ainoan edustajan nimittäneen ETA:n ulkopuolisen valmistajan, formuloijan tai tuottajan
omalla kohdalla tapahtuu sulauttaminen, absorptiosulauttaminen, kokonaisjakautuminen ja
omaisuuserien myynti, sen ainoan edustajan on ilmoitettava näistä henkilöllisyyteen liittyvistä
muutoksista kemikaalivirastolle REACH-IT-järjestelmän kohdassa ”Ainoan edustajan muutos”.
Tilanne 2:
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Yritys A
ETA:n ulkopuolinen
valmistaja

Yritys C
ETA:n ulkopuolinen
valmistaja

NIMITTÄÄ

NIMITTÄÄ

Yritys B (oikeushenkilö)
Ainoa edustaja

Yritys B (oikeushenkilö)
Ainoa edustaja

Sulautettu
yritys A

Yritys A (aineen x ETA:n ulkopuolinen valmistaja) nimittää yhteisellä sopimuksella ETA:ssa
toimivan yrityksen B ainoaksi edustajakseen. Yrityksen A ainoana edustajana yritys B
rekisteröi aineen x (ja ilmoittaa ECHA-käyttäjätilillä yrityksen A koon). Muutama vuosi
myöhemmin yritys A sulautetaan yritykseen C (aineen x ETA:n ulkopuolinen valmistaja).
Yritys B jatkaa yrityksen C ainoana edustajana aineen x rekisteröinnin osalta.

Yrityksen B täytyy ainoana edustajana luoda uusi ECHA-käyttäjätili, jotta se voi edustaa uutta
oikeushenkilöä, yritystä C. Käyttäjätilillä on ilmoitettava yrityksen C koko. Yrityksen B täytyy
siirtää aineen x rekisteröinti (ja mahdollinen esirekisteröinti, ilmoitus, tiedustelu tai
jatkokäyttäjän raportti) yrityksen A edustamiseen käytetyltä ECHA-käyttäjätililtä uuden
yrityksen C ECHA-käyttäjätilille. Tämä tehdään REACH-IT-järjestelmän oikeushenkilön
muutostoiminnolla, jossa valitaan vaihtoehto ”Ainoan edustajan muutos”. Yrityksen B on
maksettava kemikaalivirastolle yksi oikeushenkilön muutosmaksu7.

4. Oikeushenkilön muutosprosessi REACH-IT-järjestelmässä,
maksut ja todistusasiakirjat
Tässä luvussa esitetään keskeiset tiedot, jotka pitää tarkistaa ennen oikeushenkilön
muutosprosessin aloittamista, kuvataan prosessin päävaiheet REACH-IT-järjestelmässä ja
määritetään maksun määräytymisen perusta sekä asiakirjat, jotka on toimitettava
kemikaalivirastolle todisteeksi muutoksesta.
Yritysten kannattaa muistaa, että kansalliset yrityksiä koskevat lait sekä asiakirjat, joilla voidaan
todistaa oikeushenkilöllisyyden muutos, voivat vaihdella EU:n eri jäsenvaltioissa. Yrityksen
omalla vastuulla on tarkistaa etukäteen sovellettava kansallinen laki ja toimitettavat
todistusasiakirjat.

7

Seuraavassa linkissä kuvaillaan samankaltainen tilanne: Q&A 1188.
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4.1 Tarkistettavat asiat ennen oikeushenkilön muutosprosessin
aloittamista REACH-IT-järjestelmässä
Sekä alkuperäisen oikeushenkilön että sen oikeudellisen seuraajan täytyy tarkistaa seuraavat
tiedot ennen oikeushenkilön muutosprosessin aloittamista REACH-IT-järjestelmässä:


Oikeudellisen seuraajan täytyy ilmoittaa yrityksen koko oikein REACH-IT-järjestelmässä,
kun se ilmoittaa oikeushenkilön muutoksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeudellisen
seuraajan täytyy ilmoittaa – ennen siirtoa – yrityksen koko oikeushenkilön muutoksen
jälkeen. Ainoan edustajan täytyy ilmoittaa yrityksen kooksi ainoan edustajan nimittäneen
ETA:n ulkopuolisen yrityksen koko. Jos oikeudellinen seuraaja ilmoittaa olevansa pkyritys, sen täytyy maksaa vain vastaava alennettu oikeushenkilön muutosmaksu.
Oikeudellisen seuraajan kannattaa muistaa, että kemikaalivirasto voi milloin tahansa
tarkistaa, onko yritys pk-yritys ja siten oikeutettu pk-yritysten alennettuihin
rekisteröintimaksuihin. Yrityskoon virheellisestä ilmoituksesta johtuvat seuraamukset on
kuvattu kemikaaliviraston verkkosivustolla8.



Alkuperäisen oikeushenkilön päärekisteröijän tai jäsenrekisteröijän rooli siirretään
yhdessä siihen liittyvän rekisteröinnin kanssa oikeudelliselle seuraajalle. Jos
päärekisteröijän roolia ei haluta siirtää, alkuperäisen oikeushenkilön täytyy luopua
päärekisteröijän roolistaan ennen oikeushenkilön muutosta siirtämällä rooli jollekin
toiselle yhteistoimituksen rekisteröijälle sen jälkeen, kun asiasta on sovittu
yhteistoimituksen jäsenten kanssa.



Rekisteröinti, esirekisteröinti, tiedustelu, ilmoitus tai jatkokäyttäjän raportti voidaan
siirtää vain yhdelle oikeudelliselle seuraajalle. REACH-IT-järjestelmässä ei ole mahdollista
jakaa tietoa kahden tai useamman oikeushenkilön kesken.



Yrityksellä voi olla vain yksi saman aineen rekisteröinti REACH-IT-järjestelmässä. Jos
rekisteröinti siirretään sellaiselle yritykselle, jolla on jo saman aineen rekisteröinti,
siirretyn rekisteröinnin tilaksi merkitään REACH-IT-järjestelmässä ”Peruttu”9.



Jos rekisteröinti ei ole vielä valmis, sitä päivitetään tai se kuuluu toiseen oikeushenkilön
muutokseen, sitä ei voida siirtää oikeudelliselle seuraajalle.



Oikeudellinen seuraaja ei voi olla mukana useammassa kuin yhdessä oikeushenkilön
muutoksessa samaan aikaan. Eli jos jokin oikeushenkilön muutos on pantu vireille tietojen
siirtämiseksi tietyn oikeudellisen seuraajan käyttäjätilille, muita oikeushenkilön muutoksia
ei voida panna vireille tietojen siirtämiseksi kyseiselle oikeudelliselle seuraajalle ennen
kuin ensimmäinen oikeushenkilön muutos on saatu valmiiksi (maksu on vastaanotettu ja
tiedot on siirretty).



Todistusasiakirjat on toimitettava PDF-muodossa. Todistusasiakirjat saattavat vaihdella
oikeushenkilön muutoksen tyypin mukaan:
o

8
9

Kun kyseessä on sulautuminen, absorptiosulautuminen, kokonaisjakautuminen,
eriyttäminen tai omaisuuserien myynti, alkuperäisen oikeushenkilön on
toimitettava oikeushenkilön muutosta koskevat todistusasiakirjat, kuten ote
kansallisesta kauppa- tai yhtiörekisteristä tai muutosta koskeva sopimus.

Ks. liite 1.
Ks. kohta 3.1.1.
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o


Ainoan edustajan muutosta varten alkuperäisen oikeushenkilön täytyy toimittaa
vähintään uuden ainoan edustajan nimityskirje ETA:n ulkopuoliselta yritykseltä.

Oikeudellisen seuraajan täytyy maksaa kemikaalivirastolle rekisteröintien siirtomaksu
(pk-yrityksiin sovelletaan alennettuja maksuja). Esirekisteröintien, luokituksia ja
merkintöjä (C&L) koskevien ilmoitusten, tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja
kehittämistä (PPORD) koskevien ilmoitusten, tiedustelujen ja jatkokäyttäjien raporttien
siirrot ovat maksuttomia.

4.2 Oikeushenkilön muutosprosessin vaiheet REACH-IT-järjestelmässä
Vaihe 1: Alkuperäinen oikeushenkilö panee vireille oikeushenkilön muutoksen REACH-ITjärjestelmän ”Oikeushenkilön muutos” -toiminnon avulla.

o

Alkuperäisen oikeushenkilön täytyy antaa oikeushenkilön muutoksen nimi,
ilmoittaa yhteyshenkilö ja lisätä oikeudellisen seuraajan yksilöllinen tunniste
oikeushenkilön muutosta koskevien tietojen välilehdellä. Sitten hän voi siirtyä
seuraavaan vaiheeseen.

o

Alkuperäisen oikeushenkilön täytyy valita oikeushenkilön muutoksen tyyppi (esim.
”Sulautuminen”, ”Jakautuminen” tai ”Ainoan edustajan muutos”) oikeushenkilön
muutosta koskevien tietojen välilehdellä. Sitten hän voi siirtyä siirrettävien
tietojen (REACH-IT-järjestelmässä ”omaisuuserät”) valintaan.

o

Vaihtoehdoissa ”Sulautuminen” ja ”Ainoan edustajan muutos” alkuperäisen
oikeushenkilön täytyy valita manuaalisesti oikeudelliselle seuraajalle siirrettävät
tiedot (kuten esirekisteröinnit, rekisteröinnit, tiedustelut, ilmoitukset ja
jatkokäyttäjien raportit). Vaihtoehdossa ”Sulautuminen” järjestelmä luo
automaattisesti oletusarvoisen luettelon siirrettävistä tiedoista, joita ei voi
muuttaa. Jos tietoluettelo on pitkä, se näytetään useammalla sivulla.

o

Alkuperäisen oikeushenkilön
”Liitteet”-välilehdellä.

o

Alkuperäisen oikeushenkilön on tarkistettava kaikki tiedot huolellisesti ennen
oikeushenkilön muutoksen vahvistamista.

o

Kun oikeushenkilön muutos on vahvistettu, REACH-IT-järjestelmässä näytetään
oikeushenkilön muutoksen nimi ja suojaustunnus (digitaalinen avain), joka pitää
antaa oikeudelliselle seuraajalle, jotta hän voi tehdä oikeushenkilön muutoksen
valmiiksi REACH-IT-järjestelmässä.

täytyy

lisätä

todistusasiakirjat

PDF-muodossa

Vaihe 2: Oikeudellinen seuraaja tarkistaa, että oikeushenkilön muutos on virheetön
(siirrettävät tiedot on merkitty oikein) REACH-IT-järjestelmässä.

o

Alkuperäisen oikeushenkilön täytyy ilmoittaa oikeudelliselle seuraajalle REACH-ITjärjestelmän ulkopuolella (esim. sähköpostitse), että oikeushenkilön muutos on
valmis tarkastettavaksi, ja antaa oikeushenkilön muutoksen nimi ja
suojaustunnus,
jotta
oikeudellinen
seuraaja
pääsee
tarkastelemaan
oikeushenkilön
muutosta
koskevia
tietoja
REACH-IT-järjestelmässä.
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Suojaustunnuksella ei ole päättymispäivää: se on voimassa siihen asti, että
oikeushenkilön muutoksen vahvistusvaihe on valmis.
o

Kun oikeudellinen seuraaja on syöttänyt oikeushenkilön muutoksen nimen ja
suojaustunnuksen REACH-IT-järjestelmään, hän voi tarkastaa niiden tietojen
luettelon, jotka on tarkoitus siirtää sen ECHA-käyttäjätilille. Jos luetteloon täytyy
tehdä muutoksia, oikeudellinen seuraaja voi pyytää alkuperäistä oikeushenkilöä
päivittämään tiedot REACH-IT-järjestelmässä. Oikeudellinen seuraaja ei voi
poistaa oikeushenkilön muutosta tai päivittää tietoluetteloa – niin voi tehdä vai
prosessin vireille pannut alkuperäinen oikeushenkilö.

o

Kun
tietoluettelo
on
vahvistusvaiheeseen.

valmis,

oikeudellinen

seuraaja

voi

siirtyä

Vaihe 3: Oikeudellinen seuraaja vahvistaa oikeushenkilön muutoksen REACH-ITjärjestelmässä.

o

Vahvistamalla oikeushenkilön muutoksen oikeudellinen seuraaja
oikeudellisen seuraajan ECHA-tilille tehtävän siirron sisällön.

vahvistaa

o

Oikeudellisen seuraajan täytyy ilmoittaa yhteyshenkilö (johon kemikaalivirasto voi
ottaa yhteyttä oikeushenkilön muutosta koskevissa asioissa), minkä jälkeen hän
voi siirtyä vahvistukseen.

o

REACH-IT-järjestelmässä näytetään vahvistusviesti, kun oikeudellinen seuraaja
on vahvistanut oikeushenkilön muutoksen.

Vaihe 4: Kemikaalivirasto esittää oikeudelliselle seuraajalle laskun oikeushenkilön
muutoksesta REACH-IT-järjestelmässä.

o

Kemikaalivirasto esittää maksuasetuksen2 5 artiklan mukaisesti oikeushenkilön
muutoksesta laskun, jos tietoluettelossa on yksi tai useampi maksullinen tieto,
esim. rekisteröinnit tai tuotantopaikalla käytettävän tai kuljetettavan erotetun
välituotteen rekisteröinnit.

o

Oikeushenkilön muutoksesta ei peritä maksua, jos tietoluettelossa on vain
maksuttomia tietoja, kuten esirekisteröintejä, tuote- ja prosessisuuntautunutta
tutkimusta ja kehittämistä (PPORD) koskevia ilmoituksia, luokituksia ja
merkintöjä (C&L) koskevia ilmoituksia, tiedusteluja koskevia ilmoituksia ja
jatkokäyttäjien raportteja.

o

Maksu perustuu oikeudellisen seuraajan ilmoittamaan yrityksen kokoon
oikeushenkilöllisyyden muutoksen jälkeen. Ainoita edustajia koskevissa
muutoksissa maksu perustuu oikeudellisen seuraajan ilmoittamaan ainoan
edustajan nimittäneen ETA:n ulkopuolisen yrityksen kokoon.

o

Kun muutoksesta on suoritettava maksu, oikeudelliselle seuraajalle lähetetään
lasku (vain yksi lasku yhtä oikeushenkilön muutosta kohti) REACH-IT-järjestelmän
kautta. Maksun alkuperäinen eräpäivä on 14 päivää laskun päivämäärästä. Jos
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maksua ei ole suoritettu 14 päivän kuluessa, kemikaalivirasto
muistutuksen, jossa maksulle annetaan uusi eräpäivä.

lähettää

Vaihe 5: Oikeudellinen seuraaja maksaa oikeushenkilön muutoksesta johtuvan laskun, ja
prosessi saatetaan loppuun REACH-IT-järjestelmässä (tiedot siirretään oikeudelliselle
seuraajalle).

o

Jos oikeushenkilön muutokseen ei kuulu maksullisia tietoja, eikä laskua siksi
lähetetä, tiedot siirretään heti, kun oikeudellinen seuraaja on saanut prosessin
valmiiksi.

o

Jos maksu suoritetaan täysimääräisesti ja kemikaalivirasto saa sen eräpäivään
mennessä, tiedot siirretään ja oikeushenkilön muutos tehdään valmiiksi REACHIT-järjestelmässä.

o

Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, oikeushenkilön muutos hylätään
REACH-IT-järjestelmässä, eikä tietoja siirretä oikeudelliselle seuraajalle. Tiedot
jäävät alkuperäiselle oikeushenkilölle.

Vaihe 6: Oikeudellinen seuraaja tarkastaa rekisteröinnin tiedot ja toimittaa tarvittavat
päivitykset (esim. tonnimäärän muutos).

Oikeushenkilön muutosprosessin vaiheet REACH-IT-järjestelmässä kuvataan myös seuraavassa
kaaviossa (taulukko 2).
Prosessiin osallistuvien kolmen toimijan – alkuperäinen oikeushenkilö, oikeudellinen seuraaja ja
kemikaalivirasto – toimet kuvataan omissa sarakkeissaan. Neljännessä sarakkeessa esitetään
prosessin tila REACH-IT-järjestelmässä oikeushenkilön muutosprosessin alusta loppuun.
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Taulukko 2: Oikeushenkilön muutosprosessi REACH-IT-järjestelmässä
Alkuperäinen oikeushenkilö

Oikeudellinen seuraaja

Kemikaalivirasto

Oikeushenkilön muutoksen tila
REACH-IT-järjestelmässä

1 Panee
vireille
.

Luonnos

oikeushenkilön
muutoksen

2. Tarkastaa

oikeushenkilön
muutoksen

Luotu

Onko
oikeushenkilön
muutos sovitun
mukainen?

EI

2b. Päivittää

oikeushenkilön
muutoksen

2a. Oikeushenkilön
muutoksen
päivityspyyntö

3. Vahvistaa

oikeushenkilön
muutoksen

Päivitystä pyydetty

KYLLÄ

Pitääkö
periä
maksu?

Vahvistettu

YES

4. Luo & lähettää
laskun

EI

5a. Maksaa laskun

Odotetaan maksua

Onko lasku
maksettu?

YES
Odotetaan siirtoa

5b. Siirtää tiedot

oikeudelliselle
seuraajalle

Hylkää
oikeushenkilön
muutoksen ja
varmistaa, että
tiedot pysyvät
alkuperäisellä
oikeushenkilöllä

EI
Valmis

Hylätty
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5. Rekisteröijän henkilöllisyyden hallinnolliset muutokset
Tässä luvussa kuvataan rekisteröijän henkilöllisyyden hallinnollisia muutoksia. Nämä muutokset
eivät
ole
oikeushenkilöllisyyden
muutoksia,
jotka
liittyvät
sulautumiseen,
absorptiosulautumiseen, kokonaisjakautumiseen, omaisuuserien myyntiin tai ainoan edustajan
vaihtumiseen. Kyseessä ovat yleensä pienet muutokset rekisteröijän yhteystiedoissa, kuten
yrityksen tietojen (nimi tai osoite) muutokset, joista täytyy ilmoittaa kemikaalivirastolle.

Yritys A

NIMEN
MUUTOS

Yritys A&D

Yritys voi päättää vaihtaa nimensä hallinnollisista syistä, liiketoimintaan liittyvistä syistä,
esimerkiksi kumppanien lähtiessä yrityksestä, tai markkinointisyistä. Yritys saattaa myös
muuttaa toimipaikkansa uuteen osoitteeseen samassa jäsenvaltiossa, mutta pysyä silti samana
oikeushenkilönä.
Molemmissa tapauksissa vain yrityksen nimi tai osoite muuttuu, ja yrityksen oikeushenkilöllisyys
pysyy samana. Siksi kemikaalivirastolle ei tarvitse ilmoittaa oikeushenkilön muutoksesta, mutta
yrityksen tiedot (nimi tai osoite) täytyy päivittää REACH-IT-järjestelmässä.
Päivityksen tekemiseksi:


kirjaudu ECHA-käyttäjätilillesi ja muuta yrityksen nimeä tai osoitetta



hyväksy vastuuvapauslauseke ja



lisää kansallisesta rekisteristä tai muulta laitokselta saatu todistusasiakirja, jolla voit
todistaa nimen virallisen muutoksen tai osoitteenmuutoksen.

Kemikaalivirasto ei peri tällaisesta päivityksestä maksua.

6. Lupahakemuksen aikana tapahtuvaa henkilöllisyyden
muutosta koskevat erityispiirteet
Samoin kuin rekisteröijän henkilöllisyyden muutoksista, kemikaalivirastolle on ilmoitettava myös
luvanhakijan tai luvanhaltijan oikeushenkilöä koskevista muutoksista heti niiden toteuduttua
REACH-IT-järjestelmän ”Oikeushenkilön muutos” -toiminnon avulla. Luvussa 3 esitettyjä
tilanteita, jotka liittyvät sulautumiseen, kokonaisjakautumiseen, eriyttämiseen, omaisuuserien
myyntiin tai ainoita edustajia koskeviin muutoksiin, sovelletaan vastaavalla tavalla.
Luvanhakijan tai luvanhaltijan henkilöllisyyttä koskevista hallinnollisista muutoksista, joista ei
aiheudu oikeushenkilöllisyyden muutosta – kuten yrityksen nimen tai osoitteen muutoksista –

Henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen REACH- ja CLPasetusten mukaisesti

23

on ilmoitettava kemikaalivirastolle tämän oppaan luvussa 5 kuvatun menettelyn mukaisesti.

6.1 Tarkistettavat asiat ennen luvanhakijan tai luvanhaltijan
oikeushenkilöä koskevan muutosprosessin aloittamista REACH-ITjärjestelmässä
Sekä alkuperäisen oikeushenkilön että sen oikeudellisen seuraajan täytyy tarkistaa seuraavat
tiedot ennen oikeushenkilön muutosprosessin aloittamista REACH-IT-järjestelmässä:


Lupahakemus tai myönnetty lupa on mahdollista siirtää vain sellaiselle oikeudelliselle
seuraajalle, joka on lupahakemuksen tai myönnetyn luvan alaisiin aineisiin tai käyttöön
liittyvä valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä tai ainoa edustaja.



Lupahakemusten tai myönnettyjen lupien osalta on kaksi mahdollista tilannetta:
o

Jos alkuperäinen oikeushenkilö toimittaa oman tai yhteishakemuksen, sen ECHAkäyttäjätilillä näkyy kahdenlaisia tietoja: erilliset tiedot kutakin käyttöä (ja
ainetta) kohti sekä yksi tieto, joka vastaa koko hakemusta 10. Tällaisessa
tapauksessa alkuperäinen oikeushenkilö siirtää oikeudelliselle seuraajalle sekä
asiaankuuluvat erilliset tiedot että koko hakemusta vastaavan tiedon.

o

Jos alkuperäinen oikeushenkilö osallistuu yhteishakemukseen, se siirtää vain
asiaankuuluvat erilliset tiedot.



Siirto ei voi olla laajempi kuin alkuperäinen lupahakemus tai myönnetty lupa. Siihen ei
esimerkiksi voi sisältyä eri käyttötarkoituksia.



Todistusasiakirjat on toimitettava PDF-muodossa. Todistusasiakirjat saattavat vaihdella
oikeushenkilön muutoksen tyypin mukaan:
o

Kun kyseessä on sulautuminen, kokonaisjakautuminen, eriyttäminen tai
omaisuuserien myynti, alkuperäisen oikeushenkilön on toimitettava seuraavat
asiakirjat:
 todisteet oikeushenkilöllisyyden muutoksesta, kuten ote kansallisesta
kauppa- tai yhtiörekisteristä tai muutosta koskeva sopimus, ja
 määrämuotoinen asiakirja, jossa kuvataan oikeushenkilön muutoksen
keskeiset vaikutukset hakemuksessa oleviin tietoihin (saatavilla REACHIT-järjestelmästä ja kemikaaliviraston verkkosivustolta11).

o


Ainoan edustajan muutosta varten alkuperäisen oikeushenkilön täytyy toimittaa
vähintään uuden ainoan edustajan nimityskirje ETA:n ulkopuoliselta yritykseltä.

Lupahakemusten tai
kemikaalivirastolle.

myönnettyjen

lupien

siirrosta

ei

tarvitse suorittaa

maksua

Lupahakemuksiin tai myönnettyihin lupiin liittyviä tietoja voi hakea REACH-IT-järjestelmästä
”Lupahakemus”-asiakirja-aineistotyypin viitenumeroilla. Koko hakemusta koskevalla tiedolla on
viitenumero, joka päättyy numeroihin ”-0000”. Kemikaalivirasto käyttää sitä lähettäessään hakijalle
tiedonantoja.
11 Ks. liite 1.
10
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6.2 Luvanhakijan tai luvanhaltijan oikeushenkilöä koskevan
muutosprosessin vaiheet REACH-IT-järjestelmässä:
Vaihe 1: Alkuperäinen oikeushenkilö panee vireille oikeushenkilön muutoksen REACH-ITjärjestelmän ”Oikeushenkilön muutos” -toiminnon avulla.

o

Ks. tämän oppaan kohdan 4.2 vaihe 1. Alkuperäisen oikeushenkilön täytyy
varmistaa, että hän valitsee kaikki lupahakemukseen tai myönnettyyn lupaan
liittyvät asiaankuuluvat tiedot.

Vaihe 2: Kemikaalivirasto vahvistaa oikeushenkilön muutoksen REACH-IT-järjestelmässä.

o

Kemikaalivirasto
tarkistaa,
asianmukaiset asiakirjat.

onko

oikeushenkilön

muutoksesta

annettu

o

Kemikaalivirasto ilmoittaa alkuperäiselle oikeushenkilölle ja oikeudelliselle
seuraajalle, katsotaanko muutos vähäiseksi (muutoksella ei ole olennaista
merkitystä hakemuksen sisältöön tai riskinarviointikomitean (RAC) ja
sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean (SEAC) lausuntojen ehtoihin)
vai merkittäväksi (kaikissa muissa tapauksissa) 12.

o

Kemikaalivirasto antaa alkuperäiselle oikeushenkilölle suojaustunnuksen, ja
alkuperäisen oikeushenkilön täytyy antaa tunnus myös oikeudelliselle seuraajalle,
jotta se pääsee REACH-IT-järjestelmään tarkastelemaan oikeushenkilön
muutostietoja.

Vaihe 3: Oikeudellinen seuraaja tarkistaa, että oikeushenkilön muutos on virheetön
(siirrettävät tiedot on merkitty oikein) REACH-IT-järjestelmässä.

o

Ks. tämän oppaan kohdan 4.2 vaihe 2.

Vaihe 4: Oikeudellinen seuraaja vahvistaa oikeushenkilön muutoksen REACH-ITjärjestelmässä.

o

Ks. tämän oppaan kohdan 4.2 vaihe 3.

Vaihe 5: Kemikaalivirasto ilmoittaa asiasta Euroopan komissiolle. Jos kyseessä on
myönnetty lupa, Euroopan komissio päättää, täytyykö lupa tarkistaa oikeushenkilön
muutoksen vuoksi.

Jos oikeushenkilön muutos katsotaan merkittäväksi, riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta
analyysista vastaava komitea saattavat tarvita enemmän aikaa muutoksen vaikutusten arvioimiseksi
lausuntoprosessin aikana. Jos kemikaalivirasto on jo antanut lausunnon, se lähettää arvioinnin Euroopan
komissiolle, joka päättää luvan myöntämisestä. Myönnetyn luvan osalta kemikaalivirasto esittää Euroopan
komissiolle näkemyksensä siitä, pitäisikö lupaa tarkastella uudelleen REACH-asetuksen 61 artiklan
2 kohdan perusteella.
12
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Liite 1: Lisätietoja
Ota yhteyttä kemikaaliviraston neuvontapalveluun, jos sinulla on kysyttävää oikeushenkilön
muutoksista REACH-IT-järjestelmässä:
https://echa.europa.eu/fi/contact
Ota yhteyttä kansalliseen neuvontapalveluun, jos tarvitset selvennystä siitä, onko kyseessä
yrityksen nimen vai oikeushenkilöllisyyden muutos:
https://echa.europa.eu/fi/support/helpdesks
Tieto oikeushenkilön muutoksista, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen
EU:sta:
https://www.echa.europa.eu/fi/uk-withdrawal-from-the-eu
Tietoa yrityksen kokoluokan määrittämisestä sekä ohjeet, jos ilmoitat pk-yrityksen koon väärin:
https://echa.europa.eu/fi/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/sme-fees-underreach-and-clp
Tietoa ainoita edustajia koskevista vaatimuksista:
https://echa.europa.eu/fi/support/getting-started/only-representative
Tietoa oikeushenkilön muutoksia koskevista maksuista:
https://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/legislation


Maksuasetuksen konsolidoitu versio löytyy kohdasta ”Implementing Legislation”.

Tietoa oikeushenkilön muutoksista lupamenettelyn aikana sekä määrämuotoisesta asiakirjasta,
jossa esitetään keskeiset vaikutukset:
https://echa.europa.eu/fi/support/qas-support/browse


Valitse otsikon ”REACH” alta ”Authorisation” ja siirry sitten kohtaan ”h) Changes of legal
entity”.

EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTO
ANNANKATU 18 PL 400
00121 HELSINKI
ECHA.EUROPA.EU

