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Praktinių vadovų paskirtis ir pobūdis
Šiuo vadovu pakeistas 2010 m. balandžio 14 d. Praktinis vadovas Nr. 8 „Kaip pranešti apie
juridinių vienetų tapatybės pakeitimus“. Šis dokumentas yra vienas iš daugybės rekomendacinių
dokumentų, kuriais siekiama padėti pramonės įmonėms laikytis REACH ir CLP reglamentų, kai
keičiama preliminaraus registruotojo, registruotojo, pranešėjo apie produkto ir technologinį
tyrimą ir plėtrą (PPORD), pranešėjo apie klasifikavimą ir ženklinimą, užklausos teikėjo, tolesnio
naudotojo, pareiškėjo autorizacijai gauti arba autorizacijos liudijimo turėtojo tapatybė.
Šiame praktiniame vadove paaiškinta, kokių veiksmų įmonės turi imtis esant konkrečioms verslo
ir teisinėms aplinkybėms, susijusioms su tapatybės keitimu.

1. Įžanga
Užsiregistravę pagal REACH reglamentą registruotojai apie savo tapatybės pakeitimus privalo
nepagrįstai nedelsdami pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) (remiamasi
REACH reglamento 1 22 straipsnio 1 dalis a punktu). Šie pakeitimai gali būti dviejų rūšių:
i)

Teisinės formos pakeitimai – tai registruotojo tapatybės pakeitimai, susiję su jų
teisinės formos pakeitimu. Apie juos ECHA reikia pranešti naudojant REACH-IT
sistemos funkciją „Juridinio vieneto keitimas“. Registruojant tenka Europos cheminių
medžiagų agentūrai sumokėti mokestį, priklausantį nuo įmonės dydžio, kurį REACH-IT
sistemoje nurodo teisių perėmėjas (Mokesčių reglamento 2 5 straipsnio 2 dalis);

ii)

Administraciniai pakeitimai – tai registruotojo tapatybės pakeitimai, nesusiję su
teisinės formos pakeitimu. Šie pakeitimai paprastai būna nereikšmingi registruotojo
kontaktinės informacijos (pvz., pavadinimo, adreso) pakeitimai, apie juos ECHA
pranešti reikia, bet mokesčio mokėti nereikia (Mokesčių reglamento2 5 straipsnio 1
dalies c punktas).

Vadovą sudaro penkios dalys:
•

Pagrindinės sąvokos ir apibrėžtys.

•

Teisinės formos pakeitimai, apie kuriuos reikia pranešti ECHA:

•

o

susijungimas ir perėmimas (absorbavimas);

o

skilimas, atskyrimas ir turto pardavimas;

o

su vieninteliais atstovais susiję pakeitimai.

Juridinio vieneto keitimo procedūra REACH-IT sistemoje, mokesčiai ir patvirtinamieji
dokumentai.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.
2 2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų
agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
1
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•

Su teisinės formos keitimu nesusiję administraciniai tapatybės pakeitimai, apie kuriuos
ECHA pranešti reikia.

•

Tapatybės keitimo specifika vykstant autorizacijos procedūrai.
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2. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžtys
Įgyvendinant REACH bei CLP reglamentus ir REACH-IT sistemoje vykstant juridinio vieneto
keitimo procedūrai, vartojama keletas sąvokų ir apibrėžčių; jos apibendrintos toliau lentelėje.
1 lentelė. Apibrėžtys
Sąvoka

Apibrėžtis

REACH-IT

Centrinė IT sistema, padedanti pramonės įmonėms, valstybių narių
kompetentingoms institucijoms ir ECHA saugiai pateikti, tvarkyti ir
valdyti duomenis apie cheminę medžiagą ir registracijos
dokumentacijas

Juridinis vienetas

Fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisių ir prievolių pagal REACH
ir CLP reglamentus. REACH-IT sistemoje juridinis vienetas
identifikuojamas pagal suteiktą pavadinimą, visuotinį unikalų
pavadinimą (UUID), adresą, šalį ir kitą kontaktinę informaciją
(pašto bei sąskaitų siuntimo adresą)

Gamintojas

ES įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, ES gaminantis
(pagaminantis arba išgaunantis) cheminę medžiagą

Importuotojas

ES įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už cheminės
medžiagos importą

Vienintelis atstovas

ES įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, ne ES įsisteigusio
gamintojo, mišinio ruošėjo (mišinių gamintojo pagal REACH) arba
gaminio gamintojo paskirtas vykdyti importuotojų prievoles ir
atsakingas už visų teisinių reikalavimų, pagal REACH taikomų
importuotojams, laikymąsi

ECHA paskyra

Su juridiniu vienetu susieta ECHA paskyra, per kurią galima prieiga
prie REACH-IT sistemos. Paskyra sukuriama skyriuje „ECHA
paskyros“ vykstant registracijos procedūrai

6

Kaip pagal REACH ir CLP reglamentus pranešti apie tapatybės pakeitimus

Įmonės dydis

Įmonės kategorija, kurią būtina nurodyti įmonės ECHA paskyroje.
Labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), tokiomis
laikomoms pagal Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB, taikomi
mažesni mokesčiai 3. Vieninteliai atstovai, nurodydami įmonės dydį,
turi nurodyti atstovaujamos įmonės (ne ES gamintojos), o ne
įmonės, veikiančios, kaip tos įmonės vienintelis atstovas, dydį

Įrašas

REACH-IT sistemoje vartojama sąvoka, susijusi su preliminarios
registracijos, registracijos, pranešimo, užklausos, tolesnio
naudotojo ataskaitos, paraiškos autorizacijai gauti arba suteiktos
autorizacijos įrašais, kuriuos, vykstant juridinio vieneto keitimo
procedūrai, pirminis juridinis vienetas gali perduoti teisių
perėmėjui. Kiekvienas įrašas turi nuorodos numerį, laikomą
unikaliu pavadinimu

Juridinio vieneto keitimas

REACH-IT sistemos funkcija, kuria naudojantis pranešama apie
tapatybės pakeitimą, susijusį su teisinės formos keitimu, kai
pirminio juridinio vieneto įrašai perkeliami į teisių perėmėjo
paskyrą

Pirminis juridinis vienetas

REACH-IT sistemoje vartojama sąvoka, reiškianti juridinį vienetą
(įmonę), inicijuojantį juridinio vieneto keitimą siekiant įrašus
perduoti teisių perėmėjui

Teisių perėmėjas

REACH-IT sistemoje vartojama sąvoka, reiškianti juridinį vienetą
(įmonę), kuris, keičiant juridinį vienetą, perima įrašus

3. Juridinio vieneto keitimo scenarijai
Esama keletas atvejų, kai apie pakeitimus ECHA reikia pranešti naudojant REACH-IT sistemos
funkciją „Juridinio vieneto keitimas“. Paprastai tai būna susiję su registruotojo, preliminaraus
registruotojo, pranešėjo apie produkto ir technologinį tyrimą ir plėtrą (PPORD) arba klasifikavimą
ir ženklinimą, užklausos teikėjo, tolesnio naudotojo, pareiškėjo autorizacijai gauti arba
autorizacijos liudijimo turėtojo tapatybės pakeitimais, susijusiais su susijungimu, perėmimu,
skilimu, turto pardavimu, taip pat su pakeitimais, susijusiais su vieninteliais atstovais.
Apie juridinio vieneto nuosavybės ir kontrolės pasikeitimą, – pavyzdžiui, akcijų valdymo
pasikeitimą arba pasikeitimą, susijusį su tuo, kad išimtinė teisė į nuosavybę keičiama į bendrą
nuosavybę, – ECHA pranešti nereikia. Tačiau apie juos ECHA pranešti reikia, laikantis
atitinkamos procedūros, jeigu kartu keičiama, pavyzdžiui, teisinė forma, cheminės medžiagos
kiekis tonomis arba pavadinimas ar adresas. Juridinio vieneto nuosavybės ir kontrolės
pakeitimas gali turėti poveikį ir įmonės dydžiui.

Įmonės dydis laikui bėgant gali keistis, be to, nustatant įmonės dydį gali būti svarbu partnerių ir susijusių
įmonių duomenys. Todėl įmonės turėtų būti susipažinusios su Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl
MVĮ apibrėžties nustatytomis taisyklėmis ir prieš registruodamosi arba teikdamos paraišką patikrinti
nurodomą įmonės dydį.
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Scenarijų, susijusių su juridinio vieneto keitimu, apie kurį ECHA pranešti reikia, pavyzdžiai
pateikti toliau.

3.1 Susijungimai ir perėmimai
3.1.1 Susijungimas
Susijungimas – tai dviejų įmonių sujungimas į naują juridinį vienetą. Įvykus susijungimui, abi
sujungtos įmonės gali nebeegzistuoti. Naujasis juridinis subjektas įgis visas susijungusių įmonių
teises ir pareigas.

A įmonė (juridinis
vienetas)

C įmonė (juridinis
vienetas)

B įmonė (juridinis
vienetas)

1a scenarijus
A įmonė (juridinis vienetas, užregistravęs x cheminę medžiagą) ir B įmonė (juridinis vienetas,
užregistravęs y cheminę medžiagą) sujungia savo verslo veiklą ir sukuria naują juridinį
vienetą – C įmonę. A ir B įmonės nebeegzistuos.

Ir A įmonė, ir B įmonė privalo viena po kitos 4 REACH-IT sistemoje pakeisti juridinį vienetą, kad
į C įmonės ECHA paskyrą būtų perkelta x ir y cheminių medžiagų registracija (ir, jeigu taikytina,
preliminari registracija, pranešimai, užklausos ir tolesnio naudotojo ataskaitos). Naujoji C įmonė
perims x ir y cheminių medžiagų registraciją (ir kitus įrašus). C įmonė ECHA turės sumokėti du
juridinio vieneto keitimo mokesčius.
1b scenarijus
Kas nutinka, jeigu A įmonė ir B įmonė yra užregistravusios tą pačią cheminę medžiagą?

Dėl juridinio vieneto keitimo funkcijos techninių aspektų REACH-IT sistemoje B įmonė negali inicijuoti
juridinio vieneto pakeitimo į C įmonę, kol neatliktas A įmonės pakeitimas į C įmonę.

4
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A įmonė (juridinis vienetas, užregistravęs kelias chemines medžiagas, įskaitant x cheminę
medžiagą, – jos kiekis yra 100–1 000 tonų per metus) ir B įmonė (juridinis vienetas,
užregistravęs kelias chemines medžiagas, įskaitant x cheminę medžiagą, – jos kiekis yra 10–
100 tonų per metus) sujungia savo verslo veiklą ir sukuria naują juridinį vienetą – C įmonę.
Nei A įmonė, nei B įmonė nebeegzistuoja.

Viena įmonė tos pačios cheminės medžiagos negali užregistruoti du kartus. Todėl,
jeigu cheminės medžiagos registracija perkeliama į įmonės, jau užregistravusios tą
pačią cheminę medžiagą, ECHA paskyrą, perkeltos registracijos būsena REACH-IT
sistemoje bus pažymėta „panaikinta“ 5.
Naujoji C įmonė perims visų cheminių medžiagų, įskaitant x cheminę medžiagą, registracijas (ir,
jeigu taikytina, preliminarias registracijas, pranešimus, užklausas ir tolesnio naudotojo
ataskaitas). Tokiu atveju yra dvi galimybės:
•

Jeigu A įmonė pirmoji inicijuoja juridinio vieneto keitimą REACH-IT sistemoje, C įmonė
perims visų cheminių medžiagų registracijas (ir kitus įrašus), įskaitant x cheminės
medžiagos, kurios kiekis 100–1 000 tonų per metus, registraciją. Kadangi C įmonė tos
pačios medžiagos du kartus užregistruoti negali, kai B įmonė vėliau 6 perkels savo
registracijas (įskaitant x cheminės medžiagos, kurios kiekis 10–100 tonų per metus,
registraciją), REACH-IT sistemoje ši x medžiagos registracija perkėlus bus pažymėta
„panaikinta“.

•

Jeigu B įmonė pirmoji inicijuoja juridinio vieneto keitimą REACH-IT sistemoje, o A įmonė
tai daro po jos, C įmonė perims visų cheminių medžiagų registracijas (ir kitus įrašus),
įskaitant x cheminės medžiagos, kurios kiekis 10–100 tonų per metus, registraciją. Tokiu
atveju, kai A įmonė perkels registraciją, REACH-IT sistemoje bus pažymėta, kad A įmonės
turima x cheminės medžiagos registracija yra panaikinta, bet REACH-IT sistemoje bus
nurodyta C įmonės teisė į didesnį kiekį tonomis, t. y. į 100–1 000 tonų per metus. Jeigu
C įmonė x cheminės medžiagos pagamina šį didesnį kiekį, REACH-IT sistemoje ji turės
atnaujinti kiekį tonomis (10–100 tonų per metus pakeisti į 100–1 000 tonų per metus),
bet už šį kiekio tonomis atnaujinimą nereikės mokėti mokesčio.

Abiem atvejais C įmonė ECHA turės sumokėti du juridinio vieneto keitimo mokesčius.
2 scenarijus.
A įmonė (juridinis vienetas, užregistravęs x cheminę medžiagą) ir B įmonė (juridinis vienetas,
REACH-IT sistemoje neužregistravęs nė vienos cheminės medžiagos) sujungia savo verslo
veiklą ir sukuria naują juridinį vienetą – C įmonę. Nei A įmonė, nei B įmonė nebeegzistuos.

A įmonė privalo REACH-IT sistemoje inicijuoti juridinio vieneto keitimą, kad į C įmonės ECHA
paskyrą būtų perkelta registracija (ir, jeigu taikytina, preliminari registracija, pranešimas,
užklausa ir tolesnio naudotojo ataskaita). Naujoji C įmonė perims x cheminės medžiagos
registraciją (ir kitus įrašus). C įmonė ECHA turės sumokėti vieną juridinio vieneto keitimo
mokestį.

Informacija apie ankstesnes registracijas REACH-IT sistemoje išliks teisių perėmėjo paskyroje.
Dėl juridinio vieneto keitimo funkcijos techninių aspektų REACH-IT sistemoje B įmonė negali inicijuoti
juridinio vieneto pakeitimo į C įmonę, kol neatliktas A įmonės pakeitimas į C įmonę.

5
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3.1.2 Prijungimas
Prijungimas yra tam tikros formos susijungimas, kai dvi arba daugiau įmonių susijungia į „esamą
įmonę“. Esant prijungimui, toliau egzistuos tik viena įmonė, o kitos nebeliks. Įsigyjama įmonė
savo turtą ir įsipareigojimus perduoda įsigyjančiai įmonei. Taigi, įmonė, prijungianti kitą įmonę,
įgyja visas tos prijungtos įmonės teises ir pareigas.

A įmonė (juridinis
vienetas)

PRIJUNGIA

B įmonę (juridinį
vienetą)

A įmonė (juridinis
vienetas)
Prijungta
B įmonė nebeegzistuoja

1 scenarijus
A įmonė (juridinis vienetas, REACH-IT sistemoje neužregistravęs nė vienos cheminės
medžiagos) įsigyja B įmonę (juridinį vienetą, užregistravusį x cheminę medžiagą) ir perims
verslo veiklą bei x cheminės medžiagos registraciją. B įmonė nebeegzistuos.

B įmonė REACH-IT sistemoje privalo inicijuoti juridinio vieneto keitimą, kad į A įmonės ECHA
paskyrą būtų perkelta registracija (ir, jeigu taikytina, preliminari registracija, pranešimas,
užklausa ir tolesnio naudotojo ataskaita). A įmonė perims x cheminės medžiagos registraciją (ir
kitus įrašus). A įmonė ECHA turės sumokėti vieną juridinio vieneto keitimo mokestį.

3.2 Skilimas, atskyrimas ir turto pardavimas
3.2.1 Skilimas
Skilimas yra įmonių veiklos reiškinys, kai viena įmonė skyla į dvi arba daugiau atskirai valdomų
įmonių (juridinių vienetų). Esant skilimui skylanti įmonė nebeegzistuoja. Nauji juridiniai vienetai
įgis įmonės, kurios verslo veikla skilo, teises ir pareigas.
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B įmonė (juridinis
vienetas)
A įmonė (juridinis
vienetas)

C įmonė (juridinis
vienetas)

1 scenarijus
A įmonė (juridinis vienetas, užregistravęs x ir y chemines medžiagas) skelia savo verslo veiklą
ir bus padalyta į B įmonę ir C įmonę. B įmonė perims verslo veiklą, susijusią su x chemine
medžiaga, ir taps x cheminės medžiagos registracijos liudijimo turėtoja. C įmonė perims verslo
veiklą, susijusią su y chemine medžiaga, ir taps y cheminės medžiagos registracijos liudijimo
turėtoja. A įmonė nebeegzistuos.

A įmonė REACH-IT sistemoje privalo inicijuoti du atskirus juridinio vieneto keitimus, kad į
B įmonės ir C įmonės ECHA paskyras būtų perkeltos registracijos (ir, jeigu taikytina,
preliminarios registracijos, pranešimai, užklausos ir tolesnio naudotojo ataskaitos). B įmonė
perims x cheminės medžiagos registraciją (ir kitus įrašus). C įmonė perims y cheminės
medžiagos registraciją (ir kitus įrašus). B įmonė ir C įmonė ECHA turės sumokėti juridinio
asmens keitimo mokestį.
2 scenarijus.
A įmonė (juridinis vienetas, užregistravęs x ir y chemines medžiagas) skelia savo verslo veiklą
ir bus padalyta į B įmonę ir C įmonę. B įmonė perims verslo veiklą, susijusią su x ir y
cheminėmis medžiagomis ir taps x ir y cheminių medžiagų registracijos liudijimų turėtoja.
A įmonė nebeegzistuos.

A įmonė REACH-IT sistemoje privalo inicijuoti vieną juridinio vieneto keitimą, kad į B įmonės
ECHA paskyrą būtų perkeltos registracijos (ir, jeigu taikytina, preliminarios registracijos,
pranešimai, užklausos ir tolesnio naudotojo ataskaitos). B įmonė perims x ir y cheminių
medžiagų registracijas (ir kitus įrašus). B įmonė ECHA turės sumokėti vieną juridinio vieneto
keitimo mokestį.
Jeigu C įmonė taip pat siekia gaminti arba importuoti x ir y chemines medžiagas,
kaip ir B įmonė, ji turės tas chemines medžiagas užregistruoti prieš pradėdama
importo arba gamybos veiklą.

Kaip pagal REACH ir CLP reglamentus pranešti apie tapatybės pakeitimus
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3.2.2 Atskyrimas
Atskyrimas yra esamo verslo reorganizavimas padalijant patronuojančiąją įmonę ir sukuriant
nepriklausomą įmonę. Patronuojančioji įmonė toliau egzistuos.

A įmonė (juridinis
vienetas)
A įmonė (juridinis
vienetas)

B įmonė (juridinis
vienetas)

1 scenarijus
A įmonė (juridinis vienetas, užregistravęs x ir y chemines medžiagas) reorganizuoja savo
verslo veiklą ir atskiria atskirą patronuojamąją įmonę (B įmonę). B įmonė perims verslo veiklą,
susijusią su x ir y cheminėmis medžiagomis ir taps x ir y cheminių medžiagų registracijos
liudijimų turėtoja. Patronuojančioji įmonė (A įmonė) toliau egzistuos, bet netęs savo
ankstesnės verslo veiklos, susijusios su x ir y cheminėmis medžiagomis.

A įmonė REACH-IT sistemoje privalo inicijuoti vieną juridinio vieneto keitimą, kad į B įmonės
ECHA paskyrą būtų perkeltos registracijos (ir, jeigu taikytina, preliminarios registracijos,
pranešimai, užklausos ir tolesnio naudotojo ataskaitos). Naujoji B įmonė perims x ir y cheminių
medžiagų registracijas (ir kitus įrašus). B įmonė ECHA turės sumokėti vieną juridinio vieneto
keitimo mokestį.
2 scenarijus
A įmonė (juridinis vienetas, užregistravęs x ir y chemines medžiagas) reorganizuoja savo
verslo veiklą ir atskiria atskirą patronuojamąją įmonę (B įmonę). B įmonė perims verslo veiklą,
susijusią su x chemine medžiaga, ir taps x cheminės medžiagos registracijos liudijimo turėtoja.
Patronuojančioji įmonė (A įmonė) toliau egzistuos ir tęs savo verslo veiklą, susijusią su y
chemine medžiaga.

A įmonė REACH-IT sistemoje privalo inicijuoti juridinio vieneto keitimą, kad į B įmonės ECHA
paskyrą būtų perkelta registracija (ir, jeigu taikytina, preliminari registracija, pranešimas,
užklausa ir tolesnio naudotojo ataskaita). Naujoji B įmonė perims x cheminės medžiagos
registraciją (ir kitus įrašus). B įmonė ECHA turės sumokėti vieną juridinio vieneto keitimo
mokestį.
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Jeigu B įmonė siekia gaminti arba importuoti y cheminę medžiagą, kaip ir
patronuojančioji įmonė (A įmonė), ji turės tą cheminę medžiagą užregistruoti prieš
pradėdama importo arba gamybos veiklą.

3 scenarijus
A įmonė (juridinis vienetas, užregistravęs x ir y chemines medžiagas) reorganizuoja savo
verslo veiklą ir atskiria atskirą patronuojamąją įmonę (B įmonę). Patronuojančioji įmonė
(A įmonė) toliau egzistuos ir tęs savo verslo veiklą bei toliau bus x ir y cheminių medžiagų
registracijos liudijimų turėtoja.

Šiuo atveju, net jeigu keičiasi registruotojo teisinė forma, nėra jokio juridinio vieneto pakeitimo,
apie kurį reikėtų pranešti ECHA. Tačiau, jeigu po šio atskyrimo bus kokių nors kitų pakeitimų
(pvz., keisis kiekis tonomis), A įmonė turės atitinkamai atnaujinti savo registraciją.
Jeigu B įmonė siekia gaminti arba importuoti x ir y chemines medžiagas, kaip ir
patronuojančioji įmonė (A įmonė), ji turės tas chemines medžiagas užregistruoti
prieš pradėdama importo arba gamybos veiklą.

3.2.3 Turto pardavimas
Turto pardavimas, pavyzdžiui, gamyklos arba verslo veiklos, susijusios su pagal REACH
užregistruota chemine medžiaga, pardavimas laikomas teisinės formos pakeitimu. Sandoriai,
laikomi turto pardavimu, gali skirtis, ir tai priklauso nuo ES valstybėse narėse galiojančios
nacionalinės bendrovių teisės. Bet kuriuo atveju, registracija, preliminari registracija, užklausos,
pranešimai, tolesnio naudotojo ataskaitos ir paraiškos autorizacijai gauti negali būti laikoma
prekėmis, t. y. tai nėra turtas, kurį būtų galima atskirai parduoti. Juos galima perduoti kitai
įmonei tik perduodant veiklą, kuriai taikoma atitinkama prievolė, pavyzdžiui, perduodant
gamyklą, kurioje cheminė medžiaga yra gaminama, arba turtą, susijusį su importo verslo veikla.
1 scenarijus

A įmonė (juridinis
vienetas)
Gamykla Nr. 1

PARDAVI
MAS

B įmonė (juridinis
vienetas)
Gamykla Nr. 1

A įmonė (juridinis vienetas, užregistravęs x cheminę medžiagą) B įmonei parduoda gamyklą,
kurioje gaminama x cheminė medžiaga, ir savo verslo veiklą, susijusią su šia chemine
medžiaga. B įmonė taps verslo veiklos ir gamyklos savininke, taip pat x cheminės medžiagos
registracijos liudijimo turėtoja.

A įmonė REACH-IT sistemoje privalo inicijuoti juridinio vieneto keitimą, kad į B įmonės ECHA
paskyrą būtų perkelta registracija (ir, jeigu taikytina, preliminari registracija, pranešimas,
užklausa ir tolesnio naudotojo ataskaita). B įmonė perims x cheminės medžiagos registraciją (ir
kitus įrašus). B įmonė ECHA turės sumokėti juridinio vieneto keitimo mokestį.
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2 scenarijus

Gamykla Nr. 1

PARDA
VIMAS

B įmonė (juridinis vienetas)
Gamykla Nr. 1

A įmonė (juridinis
vienetas)
Gamykla Nr. 2

PARDA
VIMAS

C įmonė (juridinis vienetas)
Gamykla Nr. 2

A įmonė (juridinis vienetas, užregistravęs x ir y chemines medžiagas) turi gamyklas Nr. 1 ir
Nr. 2, jose gaminamos x ir y cheminės medžiagos. A įmonė B įmonei parduoda gamyklą Nr. 1,
gaminančią x cheminę medžiagą, ir savo verslo veiklą, susijusią su šia chemine medžiaga.
B įmonė tampa verslo veiklos ir gamyklos savininke, taip pat x cheminės medžiagos
registracijos liudijimo turėtoja. A įmonė C įmonei parduoda gamyklą Nr. 2, gaminančią y
cheminę medžiagą, ir savo verslo veiklą, susijusią su šia chemine medžiaga. C įmonė taps
verslo veiklos ir gamyklos savininke, taip pat y cheminės medžiagos registracijos liudijimo
turėtoja.

A įmonė REACH-IT sistemoje privalo inicijuoti du juridinio vieneto keitimus, kad į B įmonės ir
C įmonės ECHA paskyrą būtų perkeltos registracijos (ir, jeigu taikytina, preliminarios
registracijos, pranešimai, užklausos ir tolesnio naudotojo ataskaitos). B įmonė perima x
cheminės medžiagos registraciją (ir kitus įrašus). C įmonė perima y cheminės medžiagos
registraciją (ir kitus įrašus). Ir B įmonė, ir C įmonė ECHA turės sumokėti juridinio asmens keitimo
mokestį.
3 scenarijus

Gamykla Nr. 1

A įmonė (juridinis
vienetas)
Gamykla Nr. 2

PARDAVI
MAS

B įmonė (juridinis
vienetas)
Gamykla Nr. 2

A įmonė (juridinis vienetas, užregistravęs x cheminę medžiagą) turi gamyklas Nr. 1 ir Nr. 2,
gaminančias x cheminę medžiagą. A įmonė B įmonei parduoda gamyklą Nr. 2, gaminančią x
cheminę medžiagą, ir savo verslo veiklą, susijusią su šia chemine medžiaga. B įmonė tampa
verslo veiklos ir gamyklos Nr. 2 savininke. A įmonė tęs savo verslo veiklą, susijusią su x
cheminės medžiagos gamyba gamykloje Nr. 1, ir toliau bus x cheminės medžiagos
registracijos liudijimo turėtoja.
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Dvi skirtingos įmonės negali turėti vieno registracijos liudijimo.

Šiuo atveju nesikeičia registruotojo (t. y. A įmonės) teisinė forma. Todėl nėra jokio juridinio
vieneto keitimo, apie kurį reikėtų pranešti ECHA. Tačiau, jeigu po šio turto pardavimo bus kokių
nors kitų pakeitimų (pvz., keisis kiekis tonomis), A įmonė turės atitinkamai atnaujinti savo
registracijos informaciją.
Be to, B įmonė taps nauja gamyklos Nr. 2 savininke, tačiau nebus x cheminės medžiagos
registracijos liudijimo turėtoja. Prieš pradėdama gaminti x cheminę medžiagą B įmonė privalo ją
užregistruoti.

3.3 Su vieninteliais atstovais susiję pakeitimai
Gamintojai, mišinių ruošėjai arba gaminių gamintojai, įsisteigę ne Europos ekonominėje erdvėje
(EEE) – ją sudaro ES valstybės narės, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas, – gali skirti EEE
įsisteigusį vienintelį atstovą, kuris vykdytų importuotojų užduotis ir prisiimtų atsakomybę pagal
REACH.
Vienas vienintelis atstovas gali atstovauti daugiau nei vienai ne EEE įsisteigusiai įmonei. Šiuo
atveju vienintelis atstovas kiekvienai savo atstovaujamai ne EEE įsisteigusiai įmonei turi sukurti
atskiras ECHA paskyras (REACH-IT sistemoje tai – „juridiniai vienetai“) ir kiekvienos
atstovaujamos įmonės atžvilgiu pateikti būtinas registracijas. Vieninteliai atstovai turėtų
atkreipti dėmesį, kad jie negali konkrečios registracijos atžvilgiu savo funkcijos pakeisti iš
vienintelio atstovo į importuotojo arba gamintojo. Pagal REACH tai yra skirtingos funkcijos,
kurios negali būti sukeičiamos arba pakeičiamos.
Vienintelis atstovas ECHA turi pranešti apie bet kokį pasikeitimą, susijusį su:
•

paties vienintelio atstovo tapatybe ir

•

ne EEE įsisteigusio gamintojo, mišinio ruošėjo arba gaminių gamintojo, paskyrusio
vienintelį atstovą, tapatybės pasikeitimu.

3.3.1 Vienintelio atstovo tapatybės keitimas
Jeigu vyksta paties vienintelio atstovo susijungimas, prijungimas, skilimas arba turto
pardavimas, vienintelis atstovas apie tokius pasikeitimus ECHA turi pranešti naudodamas
REACH-IT sistemos funkciją „Vienintelio atstovo keitimas“.
Jeigu ne EEE įsisteigusi įmonė nori pakeisti savo vienintelį atstovą, pirminis vienintelis atstovas
apie tokį pakeitimą ECHA per REACH-IT sistemą turi pranešti naudodamas funkciją „Juridinio
vieneto keitimas“, kad registracijas, preliminarias registracijas, pranešimus, užklausas arba
tolesnio naudotojo ataskaitas būtų galima perduoti ne EEE įsisteigusios įmonės paskirtam
naujam vieninteliam atstovui. Siekiant išvengti bet kokio nesutarimo, rekomenduojama, kad ne
EEE įsisteigusi įmonė į sutartį, kuria ji skiria savo pirminį vienintelį atstovą, įtrauktų sąlygas,
kaip elgtis aplinkybėmis, kai vienintelis atstovas keičiamas. Vienintelio atstovo skyrimas yra
privatus dviejų įmonių susitarimas.
Išskirtiniais atvejais, kai ankstesnis vienintelis atstovas neturi galimybės inicijuoti juridinio
vieneto keitimą REACH-IT sistemoje (pvz., dėl ankstesnio vienintelio atstovo bankroto ir verslo
veiklos nutraukimo), ne EEE įsisteigusi įmonė ir jos naujai paskirtas vienintelis atstovas gali
susisiekti su ECHA Pagalbos tarnyba dėl išsamesnių rekomendacijų.
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1 scenarijus

B įmonė (juridinis vienetas)
Vienintelis atstovas

A įmonė
Ne EEE įsisteigęs
gamintojas

SKIRIA

Juridinio
vieneto
keitimas

C įmonė (juridinis vienetas)
Vienintelis atstovas

A įmonė (ne EEE įsisteigęs x cheminės medžiagos gamintojas) bendru susitarimu savo
vieninteliu atstovu skiria EEE įsisteigusią B įmonę. Būdama A įmonės vieninteliu atstovu
B įmonė užregistruoja x cheminę medžiagą (ECHA paskyroje nurodo A įmonės dydį). Po kelerių
metų A įmonė nusprendžia pakeisti savo vienintelį atstovą, taigi B įmonės vienintelio atstovo
funkcija turi būti perduota EEE įsisteigusiai C įmonei. Visos trys įmonės susitarė dėl pakeitimo.

B įmonė (pirminis A įmonės vienintelis atstovas) REACH-IT sistemoje privalo inicijuoti juridinio
vieneto keitimą, kad į naujai paskirto vienintelio atstovo (C įmonės) ECHA paskyrą būtų perkelta
registracija (ir, jeigu taikytina, preliminari registracija, pranešimas, užklausa arba tolesnio
naudotojo ataskaita). C įmonė perims x cheminės medžiagos registraciją (ir kitus įrašus).
C įmonė ECHA turės sumokėti juridinio vieneto keitimo mokestį, ji taip pat privalo nurodyti
A įmonės dydį, kad būtų sumokėta teisinga suma.

3.3.2 Ne EEE įsisteigusio gamintojo, mišinio ruošėjo arba gaminio
gamintojo, paskyrusio vienintelį atstovą, tapatybės keitimas
Jeigu vyksta ne EEE įsisteigusio gamintojo, mišinio ruošėjo arba gaminio gamintojo, paskyrusio
vienintelį atstovą, susijungimas, prijungimas, skilimas arba turto pardavimas, jo vienintelis
atstovas apie tokius pasikeitimus ECHA per REACH-IT sistemą turi pranešti naudodamas funkciją
„Vienintelio atstovo keitimas“.
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2 scenarijus

A įmonė
Ne EEE įsisteigęs
gamintojas

C įmonė
Ne EEE įsisteigęs
gamintojas

SKIRIA

SKIRIA

B įmonę (juridinį
vienetą)
Vienintelį atstovą

B įmonę (juridinį
vienetą)
Vienintelį atstovą

Prijungta A įmonė

A įmonė (ne EEE įsisteigęs x cheminės medžiagos gamintojas) bendru susitarimu savo
vieninteliu atstovu skiria EEE įsisteigusią B įmonę. Būdama A įmonės vieninteliu atstovu
B įmonė užregistruoja x cheminę medžiagą (ECHA paskyroje nurodo A įmonės dydį). Po kelerių
metų A įmonė yra prijungiama prie C įmonės (ne EEE įsisteigusios x cheminės medžiagos
gamintojos). B įmonė x cheminės medžiagos registracijos klausimais toliau veikia kaip
C įmonės vienintelis atstovas.

Būdama vieninteliu atstovu B įmonė turės sukurti naują ECHA paskyrą, kad galėtų atstovauti
naujam juridiniam vienetui – C įmonei. Paskyroje turi būti nurodytas C įmonės dydis. B įmonė x
cheminės medžiagos registraciją (jeigu taikytina, ir preliminarią registraciją, pranešimą,
užklausą arba tolesnio naudotojo ataskaitą) turės perkelti iš ECHA paskyros, kuri naudota
atstovaujant A įmonei, į ECHA paskyrą, skirtą naujajai C įmonei. Tai atliekama REACH-IT
sistemoje naudojant juridinio vieneto keitimo funkciją ir pasirenkant parinktį „Vienintelio atstovo
keitimas“. B įmonė ECHA turės sumokėti vieną juridinio vieneto keitimo mokestį 7.

4. Juridinio vieneto keitimo procedūra REACH-IT sistemoje,
mokesčiai ir patvirtinamieji dokumentai
Šiame skyriuje pateikta pagrindinė informacija, žinotina prieš pradedant juridinio vieneto
pakeitimo procedūrą, aprašyti pagrindiniai procedūros veiksmai REACH-IT sistemoje ir nurodyta,
kuo remiantis nustatomas mokestis, taip pat nurodyti dokumentai, kurie ECHA turi būti pateikti
pakeitimui pagrįsti.
Įmonės turėtų žinoti, kad ES valstybių narių nacionalinė bendrovių teisė skiriasi, taip pat skiriasi
patvirtinamieji dokumentai, kuriais galima įrodyti teisinės formos pakeitimą. Įmonė pati yra
atsakinga už išankstinį susižinojimą, kokia nacionalinė teisė taikoma, taip pat kokie pateiktini
įrodymai yra tinkami.

7

Panašus scenarijus aprašytas skyriuje „Klausimai ir atsakymai“ (Nr. 1188).
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4.1 Ką reikia žinoti prieš REACH-IT sistemoje pradedant juridinio
vieneto keitimo procedūrą
Prieš REACH-IT sistemoje pradėdamas juridinio vieneto keitimo procedūrą ir pirminis juridinis
vienetas, ir teisių perėmėjas turėtų žinoti tai:
•

•

Pirminio juridinio subjekto registruotojo funkcija („Pagrindinis registruotojas“ arba „Narys
registruotojas“) teisių perėmėjui bus perduota kartu su atitinkama registracija. Jeigu
funkcija „Pagrindinis registruotojas“ neturi būti perduota, pirminis juridinis vienetas turi
atsisakyti funkcijos „Pagrindinis registruotojas“ dar prieš juridinio vieneto keitimą, nes šią
funkciją, susitarus su informaciją bendrai teikiančiais nariais, reikia perduoti kitam
registruotojui, dalyvaujančiam bendrai teikiant informaciją.

•

Registracija, preliminari registracija, užklausa, pranešimas arba tolesnio naudotojo
ataskaita gali būti perduota tik vienam teisių perėmėjui. REACH-IT sistemoje nebus
leidžiama įrašo padalyti dviem arba daugiau teisių perėmėjų arba įrašą kartu naudoti
dviem arba daugiau teisių perėmėjų.

•

REACH-IT sistemoje įmonė gali turėti tik vieną vienos medžiagos registraciją. Todėl, jeigu
registracija perkeliama į įmonės, jau užregistravusios tą pačią cheminę medžiagą,
paskyrą, perkeltos registracijos būsena REACH-IT sistemoje bus pažymėta „panaikinta“ 9.

•

Jeigu registracija dar neužbaigta, yra atnaujinama arba yra įtraukta į kitą juridinio vieneto
keitimą, ji negali būti perduota teisių perėmėjui.

•

Teisių perėmėjas negali tuo pačiu metu dalyvauti daugiau nei viename juridinio vieneto
keitime. Kitaip tariant, jeigu juridinio asmens keitimo buvo imtasi siekiant perkelti įrašus
į tam tikro teisių perėmėjo paskyrą, negali būti imtasi jokio kito juridinio vieneto keitimo,
perkeliant įrašus į šio teisių perėmėjo paskyrą, kol neužbaigiamas vykdyti pirmasis
juridinio vieneto keitimas (kol negaunama įmoka ir neperkeliami įrašai).

•

8
9

Teisių perėmėjas, pranešdamas apie juridinio vieneto keitimą, REACH-IT sistemoje turi
nurodyti teisingą įmonės dydį. Tai reiškia, kad teisių perėmėjas prieš perkėlimą turi
nurodyti esamą savo įmonės dydį po juridinio vieneto pakeitimo. Vienintelis atstovas
įmonės dydį turėtų nurodyti remdamasis jį paskyrusios ne EEE įsisteigusios įmonės
dydžiu. Jeigu teisių perėmėjas nurodo esantis MVĮ, jo bus prašoma už juridinio subjekto
keitimą sumokėti tik atitinkamą sumažintą mokestį. Teisių perėmėjas turėtų žinoti, kad
ECHA bet kuriuo metu gali imtis MVĮ patikrinimo procedūros, kad patvirtintų, jog MVĮ
atitinka sumažinto registracijos mokesčio taikymo reikalavimus. Padariniai neteisingai
nurodžius įmonės dydį aprašyti ECHA svetainėje 8.

Teikiami patvirtinamieji dokumentai turi būti PDF formato. Atsižvelgiant į juridinio vieneto
keitimo rūšį, patvirtinamųjų dokumentų turinys gali skirtis:
o

Kai keitimas yra susijęs su susijungimu, prijungimu, skilimu, atskyrimu arba turto
pardavimu, pirminis juridinis vienetas turi pateikti teisinės tapatybės pakeitimo
įrodymų, pavyzdžiui, išrašą iš nacionalinio prekybos, įmonių arba komercinio
registro arba atitinkamą susitarimą dėl pakeitimo.

o

Kai keičiamas vienintelis atstovas, pirminis juridinis vienetas turi pateikti bent
naujo vienintelio atstovo, paskirto ne EEE įsisteigusios įmonės, paskyrimo raštą.

Žr. 1 priedą.
Žr. 3.1.1 skirsnį.
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•

Teisių perėmėjas ECHA turi sumokėti registracijos perdavimo mokestį (MVĮ taikomi
sumažinti mokesčiai). Perduodant preliminarią registraciją, klasifikavimo ir ženklinimo
pranešimus, PPORD pranešimus, užklausas ir tolesnio naudotojo ataskaitas mokestis
netaikomas.

4.2 Juridinio vieneto keitimo procedūros veiksmai REACH-IT sistemoje
1 veiksmas. Pirminis juridinis vienetas inicijuoja juridinio vieneto keitimą, tam jis REACHIT sistemoje naudoja funkciją „Juridinio vieneto keitimas“.

o

Pirminis juridinis vienetas laukelyje „Juridinio vieneto keitimo informacija“ turi
pateikti keičiamą juridinio vieneto pavadinimą, paskirti kontaktinį asmenį, įrašyti
teisių perėmėjo visuotinį unikalų pavadinimą (UUID) ir pereiti prie kito veiksmo.

o

Pirminis juridinis vienetas laukelyje „Juridinio vieneto keitimo rūšis“ turi pasirinkti
juridinio vieneto keitimo rūšį (pvz., „Susijungimas“, „Skilimas“ arba „Vienintelio
atstovo keitimas“) ir pereiti prie perkeltinų įrašų pasirinkimo (REACH-IT sistemoje
tai „reguliavimo sprendimai“ (angl. assets)).

o

Kai pakeitimas yra „Skilimas“ arba „Vienintelio atstovo keitimas“, pirminis juridinis
vienetas turi rankiniu būdu pasirinkti įrašus (pvz. preliminarios registracijos,
registracijos, užklausų, pranešimų ir tolesnio naudotojo ataskaitų įrašus),
perduotinus teisių perėmėjui. Kai pakeitimas yra „Susijungimas“, sistema
automatiškai sukurs standartizuotai perkeltinų įrašų sąrašą, ir nebus galimybės jį
keisti. Jeigu įrašų sąrašas yra ilgas, jis bus pateiktas daugiau nei viename
puslapyje.

o

Pirminis juridinis vienetas laukelyje
patvirtinamuosius dokumentus.

o

Pirminis juridinis vienetas, prieš patvirtindamas juridinio vieneto pakeitimą, turi
pakartotinai patikrinti visus įrašus.

o

Kai juridinio vieneto keitimas bus patvirtintas, REACH-IT sistemoje bus parodytas
pakeisto juridinio vieneto pavadinimas ir pateiktas prieigos raktas (skaitmenimis
kodas), kurį reikės nurodyti ir teisių perėmėjui, kad REACH-IT sistemoje būtų
galima užbaigti juridinio vieneto keitimą.

„Priedai“

turi

pateikti

PDF

formato

2 veiksmas. Teisių perėmėjas patikrina, ar juridinis vienetas REACH-IT sistemoje
pakeistas teisingai (ar teisingai nurodyti perkeltini įrašai).

o

Pirminis juridinis vienetas teisių perėmėjui ne REACH-IT sistemoje (pvz., e. paštu)
turi pranešti, kad juridinio vieneto pakeitimas yra parengtas peržiūrai, ir pateikti
pakeistą juridinio vieneto pavadinimą bei prieigos raktą, kad teisių perėmėjas
REACH-IT sistemoje turėtų prieigą prie juridinio vieneto keitimo informacijos.
Prieigos rakto galiojimo laikas yra neribotas, jis galios tol, kol bus atliktas juridinio
vieneto keitimo patvirtinimo veiksmas.

o

REACH-IT sistemoje įrašęs pakeistą juridinio vieneto pavadinimą ir prieigos raktą
teisių perėmėjas gali patikrinti į jo ECHA paskyrą perkeltinų įrašų sąrašą. Jeigu
reikia ką nors pakeisti, teisių perėmėjas pirminio juridinio subjekto gali prašyti
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atnaujinti informaciją REACH-IT sistemoje. Teisių perėmėjas negali ištrinti
pakeisto juridinio vieneto arba atnaujinti įrašo sąrašo, tai gali padaryti tik
procedūrą pradėjęs pirminis juridinis vienetas.
o

Įrašų sąrašą galutinai parengus, teisių perėmėjas gali imtis patvirtinimo veiksmo.

3 veiksmas. Teisių perėmėjas patvirtina sistemoje REACH-IT atliktą juridinio vieneto
pakeitimą.

o

Patvirtindamas juridinio vieneto pakeitimą teisių perėmėjas patvirtina į teisių
perėmėjo ECHA paskyrą perkeltiną turinį.

o

Teisių perėmėjas turi paskirti kontaktinį asmenį (asmenį, su kuriuo ECHA galėtų
susisiekti dėl juridinio vieneto keitimo) ir pereiti prie patvirtinimo.

o

Kai teisių perėmėjo atliekamas juridinio vieneto keitimo
patvirtinamas, REACH-IT sistema pateiks patvirtinimo pranešimą.

patvirtinimas

4 veiksmas. ECHA per REACH-IT sistemą teisų perėmėjui pateikia juridinio vieneto
keitimo sąskaitą faktūrą.

o

Pagal Mokesčių reglamento2 5 straipsnį ECHA juridinio vieneto keitimo sąskaitą
faktūrą pateiks, jeigu įrašų sąraše bus vienas arba keli įrašai, dėl kurių turės būti
mokamas mokestis (pvz., registracija, gamybos vietoje izoliuotos tarpinės
cheminės medžiagos registracija, gabenamos izoliuotos tarpinės cheminės
medžiagos registracija).

o

Už juridinio vieneto keitimą mokestis nebus imamas, jeigu įrašų sąraše bus tik
įrašai, dėl kurių mokestis netaikomas (pvz., preliminari registracija, PPORD
pranešimai, klasifikavimo ir ženklinimo pranešimai, užklausų pranešimai ir
tolesnio naudotojo ataskaitos).

o

Mokestis nustatomas pagal įmonės dydį, o šį teisių perėmėjas nurodo, kai
keičiama teisinė forma. Kai pakeitimai yra susiję su vieninteliais atstovais,
mokestis nustatomas pagal teisių perėmėjo nurodytą ne EEE įsisteigusios įmonės,
paskyrusios vienintelį atstovą, dydį.

o

Kai mokestis turi būti mokamas, teisių perėmėjui per REACH-IT sistemą
pateikiama sąskaita faktūra (tik viena sąskaita faktūra vienam juridinio vieneto
pakeitimui). Pirminis terminas, per kurį turi būti sumokėta, yra 14 dienų nuo
sąskaitos faktūros datos. Negavusi mokesčio per 14 dienų ECHA siųs priminimą ir
jame sumokėjimo terminą pratęs.

5 veiksmas. Teisių perėmėjas apmoka juridinio vieneto keitimo sąskaitą faktūrą ir
procedūra REACH-IT sistemoje užbaigiama (įrašai yra perduoti teisių perėmėjui).

o

Jeigu keičiant juridinį vienetą nėra įrašų, už kuriuos turi būti mokama, ir dėl to
nepateikiama sąskaita faktūra, įrašai perkeliami, kai tik teisių perėmėjas užbaigia
procedūrą.
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o

Kai sumokama visa suma ir ECHA ją gauna per nustatytą terminą, bus atliekamas
įrašų perkėlimas ir juridinio vieneto keitimo procedūra REACH-IT sistemoje bus
baigta.

o

Jeigu sąskaita faktūra neapmokama per nustatytą terminą, juridinio vieneto
pakeitimas atmetamas REACH-IT sistemoje, ir įrašai teisių perėmėjui
neperduodami. Įrašai liks pirminio juridinio vieneto paskyroje.

6 veiksmas. Teisių perėmėjas patvirtina registracijos informaciją ir ją atnaujina, jeigu to
reikia (pvz., pakeičia kiekį tonomis).

Juridinio vieneto keitimo procedūros veiksmai REACH-IT sistemoje taip pat aprašyti toliau
pateiktoje lentelėje (2 lentelėje).
Trijų procedūros dalyvių – pirminio juridinio vieneto, teisių perėmėjo ir ECHA – veiksmai aprašyti
jiems skirtose skiltyse. Ketvirtoje skiltyje nurodyta procedūros REACH-IT sistemoje būsena nuo
juridinio vieneto keitimo procedūros pradžios iki jos pabaigos.
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2 lentelė. Juridinio vieneto keitimo procedūra REACH-IT sistemoje
Pirminis juridinis vienetas (PJV)

Teisių perėmėjas (TP)

ECHA

Juridinio vieneto keitimo
REACH-IT sistemoje būsena

1 .Pradedamas

Projektas

juridinio
vieneto
keitimas

2 . Juridinio

vieneto
pakeitimo
patikrinimas
Sukurtas

Ar juridinis
vienetas
keičiamas
kaip susitarta?

NE
Juridinio

2 b.vieneto

keitimo
informacijos
atnaujinimas

2a. Prašymas
atnaujinti
juridinio vieneto
keitimo informaciją

3. Juridinio vieneto
pakeitimo
patvirtinimas

Prašoma atnaujinti informaciją

TAIP

Ar mokestį
reikia
taikyti?

Patvirtinta

TAIP

4. Parengti ir

išsiųsti
sąskaitą faktūrą

NE

5a. Apmokėti
sąskaitą
faktūrą

Laukiama įmokos

Ar sąskaita
faktūra
apmokėta?

TAIP
Laukiama perdavimo

5b. Įrašai

perduodami
TP

Atmeta juridinio
vieneto
keitimą ir
užtikrina, kad
įrašai liktų PJV
paskyroje

NE
Užbaigtas

Atmesta
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5. Registruotojo tapatybės administraciniai pakeitimai
Šiame skyriuje aprašyti registruotojo tapatybės administraciniai pakeitimai. Skirtingai nei su
susijungimu, prijungimu, skilimu, turto pardavimu arba vienintelio atstovo keitimu susiję teisinės
formos pakeitimai, administraciniai pakeitimai paprastai būna nedideli registruotojo kontaktinės
informacijos, pvz., įmonės informacijos (pavadinimo ir adreso), pakeitimai, apie kuriuos ECHA
pranešti reikia.

A įmonė

PAVADINIMO
KEITIMAS

A ir D įmonė

Įmonė gali nuspręsti savo pavadinimą pakeisti administraciniu arba verslo tikslu, pvz., tais
atvejais, kai iš įmonės traukiasi partneriai, arba dėl rinkodaros priežasčių. Panašiai, įmonė gali
perkelti savo biurą į kitą vietą (naujas adresas) toje pat valstybėje narėje, tačiau ji bus tas pats
juridinis vienetas.
Abiem atvejais keičiasi tik įmonės pavadinimas arba adresas, o įmonės teisinė forma lieka ta
pati. Taigi, nėra jokio juridinio vieneto pakeitimo, apie kurį ECHA pranešti reikėtų, bet informacija
apie įmonę (pavadinimas arba adresas) turi būti atnaujinta REACH-IT sistemoje.
Siekiant atnaujinti informaciją reikia:
•

prisijungti prie savo ECHA paskyros ir tinkamai pakeisti įmonės pavadinimą arba adresą,

•

sutikti su atsakomybės ribojimo pareiškimu ir

•

nusiųsti patvirtinamąjį dokumentą, gautą iš nacionalinio registro arba kitos institucijos,
kuriuo būtų patvirtintas oficialaus pavadinimo arba adreso keitimas.

ECHA už šį informacijos atnaujinimą mokesčio netaikys.

6. Tapatybės keitimo specifika vykstant autorizacijos
procedūrai
Kaip ir tuo atveju, kai keičiama registruotojo tapatybė, ECHA turi būti pranešta apie pareiškėjo
autorizacijai gauti arba autorizacijos liudijimo turėtojo teisinės formos pasikeitimą; tai atliekama
naudojant REACH-IT sistemos funkciją „Juridinio vieneto keitimas“, kai tik tokių pasikeitimų
atsiranda. Pagal analogiją taikomi 3 skyriuje aprašyti su susijungimu, prijungimu, skilimu, turto
pardavimu arba vienintelio atstovo keitimu susijusių atvejų scenarijai.
Apie pareiškėjo autorizacijai gauti arba autorizacijos liudijimo turėtojo tapatybės
administracinius pakeitimus, nesusijusius su teisinės formos keitimu, pavyzdžiui, įmonės
pavadinimo arba adreso keitimą, ECHA reikia pranešti taikant šio vadovo 5 skyriuje aprašytą
metodą.

Kaip pagal REACH ir CLP reglamentus pranešti apie tapatybės pakeitimus

23

6.1 Ką pareiškėjui autorizacijai gauti arba autorizacijos liudijimo
turėtojui reikia žinoti prieš REACH-IT sistemoje pradedant juridinio
vieneto keitimo procedūrą
Prieš REACH-IT sistemoje pradėdamas juridinio vieneto keitimo procedūrą ir pirminis juridinis
vienetas, ir teisių perėmėjas turėtų žinoti tai:
•

Paraiška autorizacijai gauti arba suteiktos autorizacijos liudijimas gali būti perduoti tik
teisių perėmėjui, kuris atitinka reikalavimus, kad cheminių medžiagų ir paskirties,
nurodytos paraiškoje autorizacijai gauti arba suteiktame autorizacijos liudijime, atžvilgiu
būtų laikomas gamintoju, importuotoju, tolesniu naudotoju arba vieninteliu atstovu.

•

Kalbant apie paraiškas autorizacijai gauti arba apie suteiktą autorizaciją, galimi du
scenarijai:
o

Jeigu pirminis juridinis vienetas yra pareiškėjas, teikiantis individualią arba bendrą
paraišką, jo ECHA paskyroje bus dviejų rūšių įrašai: pirmas – „atskiri įrašai“ pagal
kiekvieną paskirtį (ir cheminę medžiagą) ir antras – vienas įrašas, atitinkantis
vieną teikiamą visą paraišką 10. Tokiu atveju pirminis juridinis vienetas teisių
perėmėjui perduos ir atitinkamus „atskirus įrašus“, ir įrašą, atitinkantį visą
teikiamą paraišką.

o

Jeigu pirminis juridinis vienetas yra vienas pareiškėjų, teikiančių bendrą paraišką,
jis perduos tik tinkamus „atskirus įrašus“.

•

Dėl perdavimo negali būti išplėsta pirminės paraiškos autorizacijai gauti arba suteiktos
autorizacijos aprėptis, t. y. ji negali būti taikoma kitai paskirčiai.

•

Teikiami patvirtinamieji dokumentai turi būti PDF formato. Atsižvelgiant į juridinio vieneto
keitimo rūšį, patvirtinamųjų dokumentų turinys gali skirtis:
o

Esant susijungimui, skilimui, atskyrimui arba turto pardavimui, pirminis juridinis
vienetas turi pateikti:
• juridinio vieneto keitimo įrodymus, pavyzdžiui, išrašą iš nacionalinio
prekybos, įmonių arba komercinio registro arba atitinkamą susitarimą dėl
pakeitimo, ir
• specialios formos dokumentą, kuriame būtų aprašytas pagrindinis juridinio
vieneto keitimo poveikis paraiškoje pateiktai informacijai (galima rasti
REACH-IT sistemoje ir ECHA svetainėje 11).

o
•

Kai keičiamas vienintelis atstovas, pirminis juridinis vienetas turi pateikti bent
naujo vienintelio atstovo, paskirto ne EEE įsisteigusios įmonės, paskyrimo raštą.

Perduodant paraiškas autorizacijai gauti arba suteiktą autorizaciją, nereikia mokėti
mokesčio ECHA.

Su paraiškomis autorizacijai gauti arba suteiktais autorizacijos liudijimais susijusius įrašus galima paimti
iš REACH-IT sistemos, ieškant nuorodos numerių, pagal dokumentacijos rūšį „Paraiška autorizacijai gauti“.
Įrašo, susijusio su visa paraiška, nuorodos numerio pabaigoje nurodyta „-0000“, šį numerį ECHA naudoja
siųsdama pranešimus paraišką pateikusiam pareiškėjui.
11 Žr. 1 priedą.
10
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6.2 Veiksmai, kurių pareiškėjas autorizacijai gauti arba autorizacijos
liudijimo turėtojas turi imtis REACH-IT sistemoje vykstant juridinio
vieneto keitimo procedūrai
1 veiksmas. Pirminis juridinis vienetas inicijuoja juridinio vieneto keitimą, tam jis REACHIT sistemoje naudoja funkciją „Juridinio vieneto keitimas“.

o

Žr. 1 veiksmą, aprašytą šio vadovo 4.2 skirsnyje. Pirminis juridinis vienetas turėtų
įsitikinti, kad pasirinko visus reikiamus įrašus, susijusius su paraiška autorizacijai
gauti arba suteikta autorizacija.

2 veiksmas. ECHA patvirtina sistemoje REACH-IT atliktą juridinio vieneto keitimą.

o

ECHA patikrins, ar juridinio vieneto keitimas yra tinkamai pagrįstas dokumentais.

o

ECHA pirminiam juridiniam vienetui ir teisių perėmėjui praneš, ar pakeitimas
laikomas „nedideliu“ (t. y. laikomas pakeitimu, kuris neturės reikšmingų padarinių
paraiškos turiniui arba Rizikos vertinimo komiteto ir Socialinės ir ekonominės
analizės komiteto nuomonių sąlygoms), ar „dideliu“ (visais kitais atvejais) 12.

o

ECHA pirminiam juridiniam vienetui suteiks prieigos raktą, ir jis jį turės pateikti
teisių perėmėjui, kad šis REACH-IT sistemoje turėtų prieigą prie juridinio vieneto
keitimo informacijos.

3 veiksmas. Teisių perėmėjas patikrina, ar juridinis vienetas REACH-IT sistemoje
pakeistas teisingai (ar teisingai nurodyti perkeltini įrašai).

o

Žr. 2 veiksmą, aprašytą šio vadovo 4.2 skirsnyje.

4 veiksmas. Teisių perėmėjas patvirtina sistemoje REACH-IT atliktą juridinio vieneto
pakeitimą.

o

Žr. 3 veiksmą, aprašytą šio vadovo 4.2 skirsnyje.

5 veiksmas. ECHA atitinkamai informuos Europos Komisiją. Jeigu autorizacija suteikta,
Europos Komisija priims sprendimą, ar dėl juridinio vieneto keitimo reikia peržiūrėti
autorizaciją.

Jeigu juridinio vieneto keitimas laikomas „dideliu“, Rizikos vertinimo komitetui ir Socialinės ir ekonominės
analizės komitetui prireiks papildomai laiko pakeitimo padariniams įvertinti vykstant nuomonės rengimo
procedūrai12. Jeigu ECHA jau priėmė nuomonę, ji vertinimą nusiųs Europos Komisijai, ir ši priims sprendimą
dėl autorizacijos. Galiausiai, jei autorizacija suteikta, ECHA Europos Komisijai pateiks savo nuomonę, ar
galima pradėti autorizacijos peržiūrą pagal REACH 61 straipsnio 2 dalį.
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1 priedas. Papildoma informacija
Dėl užklausų juridinio vieneto keitimo REACH-IT sistemoje klausimais reikia kreiptis į ECHA
Pagalbos tarnybą,
https://echa.europa.eu/lt/contact.
Dėl išsamesnio paaiškinimo, ar įmonės pavadinimo arba teisinės formos keitimas taikomas,
reikia kreiptis į nacionalinę pagalbos tarnybą,
https://echa.europa.eu/support/helpdesks.
Informacija apie juridinio vieneto keitimą, susijusį su Jungtinės Karalystės pasitraukimu iš ES,
pateikta adresu
https://www.echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu.
Informacija, kaip nustatyti savo įmonės dydžio kategoriją ir ką daryti toliau, jeigu savo MVĮ dydį
nurodėte neteisingai, pateikta adresu
https://echa.europa.eu/lt/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/sme-fees-underreach-and-clp.
Informacija apie vieninteliams atstovams taikomus reikalavimus pateikta adresu
https://echa.europa.eu/lt/support/getting-started/only-representative.
Informacija apie juridinio vieneto keitimo mokesčius pateikta adresu
https://echa.europa.eu/lt/regulations/reach/legislation.
•

Konsoliduotą Mokesčių reglamento versiją galima rasti skirsnyje „Įgyvendinimo teisės
aktai“.

Informacija apie juridinio vieneto keitimą vykstant autorizacijos procedūrai ir specialios formos
dokumentą, kuriame turi būti aprašomas pagrindinis poveikis, pateikta adresu
https://echa.europa.eu/lt/support/qas-support/browse.
•

Dalyje „REACH“ reikia pasirinkti „Autorizacija“ ir tada eiti į skirsnį „h) Juridinio vieneto
keitimas“.
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