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Praktisko rokasgrāmatu mērķis un raksturs
Ar šo rokasgrāmatu tiek aizstāta 2010. gada 14. aprīļa “8. praktiskā rokasgrāmata: Kā paziņot
par juridisku personu datu izmaiņām”. Tā ir daļa no rokasgrāmatu sērijas, kuras mērķis ir
palīdzēt ražošanas nozarei ievērot REACH un CLP regulas, ja mainījusies provizoriskā
reģistrētāja, reģistrētāja, PPORD paziņotāja, C&L paziņotāja, ziņu vācēja, pakārtotā lietotāja,
pieteikuma iesniedzēja vai licences turētāja identitāte.
Šajā praktiskajā rokasgrāmatā ir izskaidrots, kādas darbības saistībā ar konkrētiem
darījumdarbības un juridiskajiem jautājumiem jāveic uzņēmumiem, kad notiek to identitātes
maiņa.

1. Ievads
Reģistrētājiem pēc tam, kad tie reģistrējušies saskaņā ar REACH regulu, ir pienākums bez liekas
kavēšanās informēt Eiropas Ķimikāliju aģentūru (ECHA) par to identitātes izmaiņām (sk. REACH1
22. panta 1. punkta a) apakšpunktu). Pastāv divu veidu izmaiņas:
i)

Juridiskas personas statusa izmaiņas: Reģistrētāja identitātes izmaiņas, ietverot
juridiskas personas statusa izmaiņas. Par tām ir jāinformē ECHA, izmantojot REACHIT funkcionalitāti “Tiesību subjekta izmaiņas”. Reģistrācijas gadījumā ECHA iekasē
maksājumu, pamatojoties uz uzņēmuma lielumu, ko tiesību pārņēmējs norādījis
REACH-IT (Maksājumu regulas2 5. panta 2. punkts).

ii)

Administratīvās izmaiņas: Reģistrētāja identitātes izmaiņas, kas neietver juridiskas
personas statusa izmaiņas. Parasti tās ir mazsvarīgas izmaiņas reģistrētāja
kontaktinformācijā (piemēram, nosaukumā vai adresē), kas ir jāiesniedz ECHA, bet
par to neiekasē maksājumu (Maksājumu regulas2 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Šajā rokasgrāmatā ir piecas daļas, kas aptver turpmāk minēto:


Pamatjēdzieni un definīcijas.



Juridiskas personas statusa izmaiņas, par ko nav jāziņo ECHA:
o

apvienošana un pievienošana;

o

sadalīšana, izdalīšana un aktīvu pārdošana;

o

ar vienīgajiem pārstāvjiem saistītas izmaiņas.



Tiesību subjekta izmaiņu process REACH-IT, maksas un pierādījuma dokumenti.



Administratīvas izmaiņas attiecībā uz identitāti, kas nav saistītas ar juridiskas personas
statusa izmaiņām un nav jāpaziņo ECHA.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas
Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas
Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK,
Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.
2 Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regula (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)
1
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Licencēšanas procesā izdarītu identitātes izmaiņu īpatnības

2. Pamatjēdzieni un definīcijas
Saistībā ar REACH un CLP regulām, kā arī REACH-IT tiesību subjekta izmaiņu procesu piemēro
vairākus jēdzienus un definīcijas, kas apkopotas tabulā zemāk.
1. tabula. Definīcijas
Jēdziens

Definīcija

REACH-IT

Centrālā IT sistēma, kas nozarei, dalībvalstu kompetentajām
iestādēm un ECHA palīdz droši iesniegt, apstrādāt un pārvaldīt
vielas datus un reģistrācijas dokumentāciju.

Tiesību subjekts

Fiziska vai juridiska persona, kam REACH un CLP paredz tiesības
un pienākumus. REACH-IT tiesību subjekts tiek identificēts pēc
vārda vai nosaukuma, unikāla identifikatora (GUID), adreses,
valsts un citas kontaktinformācijas (pasta un rēķinu adreses).

Ražotājs

ES reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas ES teritorijā ražo
(ražo vai ekstrahē) vielas.

Importētājs

Jebkura ES reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas atbild par
vielas importu.

Vienīgais pārstāvis

ES reģistrēta fiziska vai juridiska persona, ko iecēlis ārpus ES
reģistrēts izstrādājuma ražotājs, sintezētājs (maisījumu ražotājs
REACH izpratnē) vai izgatavotājs, lai izpildītu importētājiem
noteiktos pienākumus, un kas atbild par REACH importētājiem
noteikto juridisko prasību izpildi.

ECHA konts

Ar tiesību subjektu saistīts ECHA konts, kas ļauj piekļūt REACH-IT.
To izveido “ECHA kontu” reģistrācijas procesā.

Uzņēmuma lielums

Uzņēmuma kategorija, kas ir jānorāda uzņēmuma ECHA kontā.
Mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Komisijas
Ieteikuma 2003/361/EK izpratnē (MVU) piemēro samazinātu
maksu3. Attiecībā uz vienīgajiem pārstāvjiem ir jāpaziņo pārstāvētā
uzņēmuma (ārpus EEZ esoša ražotāja) lielums, nevis tā uzņēmuma
lielums, kurš darbojas kā vienīgais pārstāvis.

Uzņēmuma lielums laika gaitā var mainīties, un uzņēmuma lieluma noteikšanā var būt nozīme
partneruzņēmumu un saistīto uzņēmumu datiem. Tādēļ uzņēmumiem ir jāpārzina Komisijas
Ieteikumā 2003/361/EK par MVU definīciju paredzētie noteikumi un ikreiz pirms reģistrācijas vai
pieteikuma iesniegšanas jāpārbauda paziņojums par uzņēmuma lielumu.
3
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Vienums

REACH-IT lietots termins, lai apzīmētu provizorisku reģistrāciju,
reģistrāciju,
paziņojumu,
pakārtotā
lietotāja
ziņojumu,
licencēšanas pieteikumu vai piešķirtu licenci, ko tiesību subjekta
izmaiņu veikšanas procesā sākotnējais tiesību subjekts var nodot
tiesību pārņēmējam. Katram vienumam ir unikāls identifikators —
atsauces numurs.

Tiesību subjekta izmaiņas

REACH-IT funkcionalitāte, kas ļauj paziņot identitātes izmaiņas,
tostarp juridiskas personas statusa izmaiņas, nododot sākotnējā
tiesību subjekta vienumus tā tiesību pārņēmējam.

Sākotnējais tiesību subjekts

REACH-IT lietots termins, lai apzīmētu tiesību subjektu
(uzņēmumu), kas uzsāk tiesību subjekta izmaiņas, lai nodotu
vienumus tiesību pārņēmējam.

Tiesību pārņēmējs

REACH-IT lietots termins, lai apzīmētu tiesību subjektu
(uzņēmumu), kas saņem vienumus tiesību subjekta izmaiņu
rezultātā.

3. Tiesību subjekta izmaiņu scenāriji
Ir vairāki gadījumi, kad par izmaiņām ir jāinformē ECHA, izmantojot REACH-IT funkcionalitāti
“Tiesību subjekta izmaiņas”. Parasti tie attiecas uz reģistrētāja, provizoriskā reģistrētāja, PPORD
vai C&L paziņotāja, ziņu ievācēja, pakārtotā lietotāja, licencēšanas pieteikuma iesniedzēja vai
licences turētāja identitātes izmaiņām, apvienošanas, pievienošanas, sadalīšanas, aktīvu
pārdošanas, kā arī vienīgo pārstāvju izmaiņu gadījumiem.
Par īpašumtiesību un tiesību subjekta kontroles izmaiņām, piemēram, kapitāla daļas īpašnieku
maiņu vai viena īpašnieka īpašuma kļūšanu par kopīpašumu, ECHA nav jāziņo. Tomēr par tām
ir jāziņo ECHA saskaņā ar attiecīgo procedūru, ja reizē ar tām notiek, piemēram, juridiskas
personas statusa maiņa, tonnāžas diapazona izmaiņas vai nosaukuma vai adreses maiņa.
Īpašumtiesību un tiesību subjekta kontroles izmaiņas var ietekmēt arī uzņēmuma lielumu.
Turpmākajās sadaļās kā piemēri ir doti scenāriji, kad tiesību subjekta izmaiņas ir jāpaziņo ECHA.

3.1 Apvienošanas un pārņemšanas
3.1.1 Apvienošana
Apvienošana ir divu uzņēmumu saplūšana jaunā tiesību subjektā. Apvienošanas gadījumā var
beigt pastāvēt abi apvienotie uzņēmumi. Jaunais tiesību subjekts iegūst visas apvienoto
uzņēmumu tiesības un pienākumus.
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Uzņēmums A (TS)

Uzņēmums C (TS)

Uzņēmums B (TS)

1.a scenārijs.
Uzņēmums A (tiesību subjekts, kam ir reģistrācija attiecībā uz vielu X) un uzņēmums B
(tiesību subjekts, kam ir reģistrācija attiecībā uz vielu Y) apvieno darījumdarbību, lai izveidotu
jaunu tiesību subjektu — uzņēmumu C. Uzņēmumi A un B beidz pastāvēt.

Uzņēmumiem A un B REACH-IT secīgi4 ir jāuzsāk tiesību subjekta izmaiņas, lai nodotu
reģistrāciju (attiecīgā gadījumā — arī provizorisko reģistrāciju, paziņojumu, datu ievākšanu vai
pakārtoto lietotāju ziņojumus) uzņēmuma C ECHA kontam. Jaunais uzņēmums C pārņem vielu X
un Y reģistrāciju (un citus vienumus). Uzņēmumam C ir jāmaksā ECHA divas maksas par tiesību
subjekta izmaiņām.
1.b scenārijs.
Kas notiek, ja uzņēmumiem A un B ir reģistrācija attiecībā uz vienu un to pašu vielu?
Uzņēmums A (tiesību subjekts, kam ir reģistrācija attiecībā uz vairākām vielām, ieskaitot
vielu X, daudzumam, kas atbilst 100–1000 tonnu gadā) un uzņēmums B (tiesību subjekts,
kam ir reģistrācija attiecībā uz vairākām vielām, ieskaitot vielu X, daudzumam, kas atbilst 10–
100 tonnu gadā) apvieno darījumdarbību, lai izveidotu jaunu tiesību subjektu — uzņēmumu C.
Uzņēmumi A un B beidz pastāvēt.

Vienam uzņēmumam nevar būt divu reģistrāciju par vienu un to pašu vielu. Tādēļ,
ja reģistrāciju attiecībā uz vielu nodod tāda uzņēmuma ECHA kontam, kam attiecībā
uz šādu vielu reģistrācija jau ir, nodotajai reģistrācijai REACH-IT tiek noteikts statuss
“Anulēta”5.
Jaunais uzņēmums C pārņem visu vielu, tostarp vielas X, reģistrāciju (un attiecīgā gadījumā —

REACH-IT tiesību subjekta izmaiņu funkcionalitāte tehniski ir īstenota tā, ka uzņēmums B nevar uzsākt
tiesību subjekta izmaiņas par labu uzņēmumam C, kamēr turpinās tiesību subjekta izmaiņas no
uzņēmuma A uz uzņēmumu C.
5 Reģistrācijas vēsturei REACH-IT turpmāk var piekļūt tiesību pārņēmējs.
4
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provizorisko reģistrāciju, paziņojumu, datu ievākšanu vai pakārtoto lietotāju ziņojumus). Šajā
gadījumā pastāv divas iespējas:


Ja uzņēmums A pirmais uzsāk tiesību subjekta izmaiņas sistēmā REACH-IT, uzņēmums C
pārņem visu vielu reģistrāciju (un citus vienumus), ieskaitot vielas X reģistrāciju 100–
1000 tonnu daudzumam gadā. Tā kā uzņēmumam C nevar būt divas reģistrācijas attiecībā
uz vienu un to pašu vielu, kad uzņēmums B vēlāk6 nodod savas reģistrācijas (ieskaitot
vielas X reģistrāciju 10–100 tonnu daudzumam gadā), vielas X reģistrācija REACH-IT pēc
nodošanas tiks atzīmēta kā anulēta.



Ja uzņēmums B pirmais uzsāk tiesību subjekta izmaiņas sistēmā REACH-IT, bet
uzņēmums A to dara pēc tam, uzņēmums C pārņem visu vielu reģistrāciju (un citus
vienumus), ieskaitot vielas X reģistrāciju 10-100 tonnu daudzumam gadā. Šādā gadījumā
uzņēmuma A reģistrācija attiecībā uz vielu C REACH-IT tiek atzīmēta kā anulēta pēc tam,
kad uzņēmums A ir veicis nodošanu, bet REACH-IT turpina sekot uzņēmuma C tiesībām
attiecībā uz augstāko tonnāžas diapazonu — 100–1000 tonnām gadā. Ja uzņēmums C
ražo vielu X minētajā lielākajā daudzumā, tam REACH-IT ir jāatjaunina tonnāžas
diapazons (no 10–100 tonnām gadā līdz 100–1000 tonnām gadā), bet par šo tonnāžas
diapazona atjaunināšanu netiek iekasēta maksa.

Uzņēmumam C abos gadījumos ir jāmaksā ECHA divi maksājumi par tiesību subjekta izmaiņām.
2. scenārijs.
Uzņēmums A (tiesību subjekts, kam ir reģistrācija attiecībā uz vielu X) un uzņēmums B
(tiesību subjekts, kam nav reģistrāciju sistēmā REACH-IT) apvieno darījumdarbību, lai
izveidotu jaunu tiesību subjektu — uzņēmumu C. Uzņēmumi A un B beidz pastāvēt.

Uzņēmumam A REACH-IT ir jāuzsāk tiesību subjekta izmaiņas, lai nodotu reģistrāciju (attiecīgā
gadījumā — arī provizorisko reģistrāciju, paziņojumu, datu ievākšanu vai pakārtoto lietotāju
ziņojumus) uzņēmuma C ECHA kontam. Jaunais uzņēmums C pārņem vielas X reģistrāciju (un
citus vienumus). Uzņēmumam C ir jāmaksā ECHA viena maksa par tiesību subjekta izmaiņām.

3.1.2 Pievienošana
Pievienošana ir apvienošanas veids, kurā divi vai vairāki uzņēmumi tiek apvienoti “esošā
uzņēmumā”. Pievienošanas gadījumā tikai viens uzņēmums turpina darbību, savukārt otrs beidz
pastāvēt. Pievienotais uzņēmums savus aktīvus un saistības nodod iegādātajam uzņēmumam.
Tādēļ uzņēmums, kas veic pievienošanu, iegūst visas pievienotā uzņēmuma tiesības un
pienākumus.

REACH-IT tiesību subjekta izmaiņu funkcionalitāte tehniski ir īstenota tā, ka uzņēmums B nevar uzsākt
tiesību subjekta izmaiņas par labu uzņēmumam C, kamēr turpinās tiesību subjekta izmaiņas no
uzņēmuma A uz uzņēmumu C.
6
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Uzņēmums A (TS)

PIEVIENO

Uzņēmums B
(TS)

9

Uzņēmums A (TS)
Pievienots
Uzņēmums B beidz
pastāvēt

1. scenārijs.
Uzņēmums A (tiesību subjekts, kam nav reģistrāciju REACH-IT) iegūst uzņēmumu B (tiesību
subjektu, kam ir reģistrācija attiecībā uz vielu X) un pārņem ar vielu X saistīto darījumdarbību
un reģistrāciju. Uzņēmums B beidz pastāvēt.

Uzņēmumam B REACH-IT ir jāuzsāk tiesību subjekta izmaiņas, lai nodotu reģistrāciju (attiecīgā
gadījumā — arī provizorisko reģistrāciju, paziņojumu, datu ievākšanu vai pakārtoto lietotāju
ziņojumus) uzņēmuma A ECHA kontam. Uzņēmums A pārņem vielas X reģistrāciju (un citus
vienumus). Uzņēmumam A ir jāmaksā ECHA viena maksa par tiesību subjekta izmaiņām.

3.2 Sadalīšana, izdalīšana un aktīvu pārdošana
3.2.1 Sadalīšana
Sadalīšana ir korporatīva darbība, kuras rezultātā vienu uzņēmumu sadala divos vai vairākos
atsevišķi vadītos uzņēmumos (tiesību subjektos). Sadalīšanas rezultātā sadalītais uzņēmums
beidz pastāvēt. Jaunie tiesību subjekti iegūst visas uzņēmuma, kas sadalījis darījumdarbību,
tiesības un pienākumus.

Uzņēmums B (TS)

Uzņēmums A (TS)

Uzņēmums C (TS)
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1. scenārijs.
Uzņēmums A (tiesību subjekts, kam ir reģistrācija attiecībā uz vielu X) sadala savu
darījumdarbību un tiek sadalīts uzņēmumā B un uzņēmumā C. Uzņēmums B pārņem ar vielu X
saistīto darījumdarbību un kļūst par vielas X reģistrācijas turētāju. Uzņēmums C pārņem ar
vielu Y saistīto darījumdarbību un kļūst par vielas Y reģistrācijas turētāju. Uzņēmums A beidz
pastāvēt.

Uzņēmumam A REACH-IT ir jāuzsāk divas atsevišķas tiesību subjekta izmaiņas, lai nodotu
reģistrāciju (attiecīgā gadījumā — arī provizorisko reģistrāciju, paziņojumu, datu ievākšanu vai
pakārtoto lietotāju ziņojumus) uzņēmumu B un C ECHA kontiem. Uzņēmums B pārņem vielas X
reģistrāciju (un citus vienumus). Uzņēmums C pārņem vielas Y reģistrāciju (un citus vienumus).
Gan uzņēmumam B, gan uzņēmumam C ir jāmaksā ECHA maksa par tiesību subjekta izmaiņām.
2. scenārijs.
Uzņēmums A (tiesību subjekts, kam ir reģistrācija attiecībā uz vielām X un Y) sadala savu
darījumdarbību un tiek sadalīts uzņēmumā B un uzņēmumā C. Uzņēmums B pārņem ar vielām
X un Y saistīto darījumdarbību un kļūst par vielu X un Y reģistrācijas turētāju. Uzņēmums A
beidz pastāvēt.

Uzņēmumam A REACH-IT ir jāuzsāk viena tiesību subjekta maiņa, lai nodotu reģistrāciju
(attiecīgā gadījumā — arī provizorisko reģistrāciju, paziņojumu, datu ievākšanu vai pakārtoto
lietotāju ziņojumus) uzņēmuma B ECHA kontam. Uzņēmums B pārņem vielu X un Y reģistrāciju
(un citus vienumus). Uzņēmumam B ir jāmaksā ECHA viena maksa par tiesību subjekta
izmaiņām.
Ja uzņēmums C arī vēlēsies ražot vai importēt vielas X un Y tāpat kā uzņēmums B,
tam būs jāreģistrē šīs vielas pirms importēšanas vai ražošanas darbību uzsākšanas.

3.2.2 Izdalīšana
Izdalīšana ir esoša uzņēmuma reorganizācija, kurā mātesuzņēmums tiek sadalīts, izveidojot
neatkarīgu uzņēmumu. Mātesuzņēmums pēc tās turpina darbību.

Uzņēmums A (TS)

Uzņēmums A (TS)

Uzņēmums B (TS)
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1. scenārijs.
Uzņēmums A (tiesību subjekts, kam ir reģistrācija attiecībā uz vielām X un Y) reorganizē savu
darījumdarbību, atdalot atsevišķu meitasuzņēmumu B. Uzņēmums B pārņem ar vielām X un
Y saistīto darījumdarbību un kļūst par vielu X un Y reģistrācijas turētāju. Mātesuzņēmums —
uzņēmums A — turpina pastāvēt, bet neturpina līdzšinējo darījumdarbību attiecībā uz vielām X
un Y.

Uzņēmumam A REACH-IT ir jāuzsāk viena tiesību subjekta maiņa, lai nodotu reģistrāciju
(attiecīgā gadījumā — arī provizorisko reģistrāciju, paziņojumu, datu ievākšanu vai pakārtoto
lietotāju ziņojumus) uzņēmuma B ECHA kontam. Jaunais uzņēmums B pārņem vielu X un Y
reģistrāciju (un citus vienumus). Uzņēmumam B ir jāmaksā ECHA viena maksa par tiesību
subjekta izmaiņām.
2. scenārijs.
Uzņēmums A (tiesību subjekts, kam ir reģistrācija attiecībā uz vielām X un Y) reorganizē
darījumdarbību, nodalot atsevišķu meitasuzņēmumu B. Uzņēmums B pārņem ar vielu X
saistīto darījumdarbību un kļūst par vielas X reģistrācijas turētāju. Mātesuzņēmums —
uzņēmums A — turpina pastāvēt un turpina līdzšinējo darījumdarbību attiecībā uz vielu Y.

Uzņēmumam A REACH-IT ir jāuzsāk tiesību subjekta izmaiņas, lai nodotu reģistrāciju (attiecīgā
gadījumā — arī provizorisko reģistrāciju, paziņojumu, datu ievākšanu vai pakārtoto lietotāju
ziņojumus) uzņēmuma B ECHA kontam. Jaunais uzņēmums B pārņem vielas X reģistrāciju (un
citus vienumus). Uzņēmumam B ir jāmaksā ECHA viena maksa par tiesību subjekta izmaiņām.
Ja uzņēmums B vēlas ražot vai importēt vielu Y tāpat kā mātesuzņēmums A, tam ir
jāreģistrē šī viela pirms importēšanas vai ražošanas darbību uzsākšanas.
3. scenārijs.
Uzņēmums A (tiesību subjekts, kam ir reģistrācija attiecībā uz vielām X un Y) reorganizē
darījumdarbību, nodalot atsevišķu meitasuzņēmumu B. Mātesuzņēmums A turpina darbu un
turpina darījumdarbību, saglabājot turējumā reģistrāciju attiecībā uz vielām X un Y.

Šajā gadījumā, pat ja mainījies reģistrētāja juridiskas personas statuss, nav notikušas tiesību
subjekta izmaiņas, par ko būtu jāziņo ECHA. Tomēr, ja pēc šīs izdalīšanas notiek jebkādas citas
izmaiņas (piemēram, tonnāžas diapazona izmaiņas), uzņēmumam A attiecīgi jāatjauno
reģistrācija.
Ja uzņēmums B vēlas ražot vai importēt vielas X un Y tāpat kā mātesuzņēmums A,
tam ir jāreģistrē šīs vielas pirms importēšanas vai ražošanas darbību uzsākšanas.

3.2.3 Aktīvu pārdošana
Aktīvu pārdošana, piemēram, saskaņā ar REACH reģistrētas vielas ražotnes vai ar to saistītas
darījumdarbības pārdošana, tiek uzskatīta par juridiskas personas statusa maiņu. Tas, kas
atzīstams par aktīvu pārdošanu, var atšķirties atkarībā no ES dalībvalstu piemērojamajām
sabiedrību tiesībām. Jebkurā gadījumā par precēm nevar uzskatīt reģistrācijas, provizoriskās
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reģistrācijas, datu vākšanas, paziņojumus, pakārtoto lietotāju ziņojumus un licencēšanas
pieteikumus, proti, tie nav aktīvi, ko var pārdot pašus par sevi. Tos var nodot citam uzņēmumam
tikai, ja tiek nodota attiecīgajam pienākumam pakļautā darbība, piemēram, ražotne, kur ražo
vielu, vai ar importētāja darījumdarbību saistītie aktīvi.
1. scenārijs.

Uzņēmums A (TS)

PĀRDOŠANA

1. ražotne

Uzņēmums B (TS)
1. ražotne

Uzņēmums A (tiesību subjekts, kam ir reģistrācija attiecībā uz vielu X) pārdod ražotni, kur
ražo vielu X, un ar šo vielu saistīto darījumdarbību uzņēmumam B. Uzņēmums B kļūst par
darījumdarbības un ražotnes īpašnieku, kā arī vielas X reģistrācijas turētāju.

Uzņēmumam A REACH-IT ir jāuzsāk tiesību subjekta izmaiņas, lai nodotu reģistrāciju (attiecīgā
gadījumā — arī provizorisko reģistrāciju, paziņojumu, datu ievākšanu vai pakārtoto lietotāju
ziņojumus) uzņēmuma B ECHA kontam. Uzņēmums B pārņem vielas X reģistrāciju (un citus
vienumus). Uzņēmumam B ir jāmaksā ECHA maksa par tiesību subjekta izmaiņām.
2. scenārijs.

Uzņēmums B (TS)
1. ražotne

PĀRDOŠANA

1. ražotne

Uzņēmums A (TS)
2. ražotne

PĀRDOŠANA

Uzņēmums C (TS)
2. ražotne

Uzņēmumam A (tiesību subjektam, kam ir reģistrācija attiecībā uz vielām X un Y) pieder
ražotnes Nr. 1 un Nr. 2, kurās tiek ražotas vielas X un Y. Uzņēmums A pārdod ražotni Nr. 1,
kur ražo vielu X, un ar šo vielu saistīto darījumdarbību uzņēmumam B. Uzņēmums B kļūst par
darījumdarbības un ražotnes īpašnieku, kā arī vielas X reģistrācijas turētāju. Uzņēmums A
pārdod ražotni Nr. 2, kur ražo vielu Y, un ar šo vielu saistīto darījumdarbību uzņēmumam C.
Uzņēmums C kļūst par darījumdarbības un ražotnes īpašnieku, kā arī vielas Y reģistrācijas
turētāju.

Uzņēmumam A REACH-IT ir jāuzsāk divas tiesību subjekta izmaiņas, lai nodotu reģistrāciju
(attiecīgā gadījumā — arī provizorisko reģistrāciju, paziņojumu, datu ievākšanu vai pakārtoto
lietotāju ziņojumus) uzņēmumu B un C ECHA kontiem. Uzņēmums B pārņem vielas X reģistrāciju
(un citus vienumus). Uzņēmums C pārņem vielas Y reģistrāciju (un citus vienumus). Gan
uzņēmumam B, gan uzņēmumam C ir jāmaksā ECHA maksājums par tiesību subjekta izmaiņām.
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3. scenārijs.

1. ražotne

Uzņēmums A (TS)

PĀRDOŠANA

Uzņēmums B (TS)

2. ražotne

2. ražotne

Uzņēmumam A (tiesību subjektam, kam ir reģistrācija attiecībā uz vielu X) pieder ražotnes
Nr. 1 un Nr. 2, kurās tiek ražota viela X. Uzņēmums A pārdod ražotni Nr. 2, kur ražo vielu X,
un ar šo vielu saistīto darījumdarbību uzņēmumam B. Uzņēmums B kļūst par darījumdarbības
un ražotnes Nr. 2 īpašnieku. Uzņēmums A turpina darījumdarbību — vielas X ražošanu ražotnē
Nr. 1 un arī turpmāk ir vielas X reģistrācijas turētājs.

Viena reģistrācija nevar dalīti attiekties uz diviem dažādiem uzņēmumiem.
Šajā gadījumā reģistrētāja (piemēram, uzņēmuma A) juridiskas personas statusa izmaiņu nav
bijis. Tādēļ nav notikušas tiesību subjekta izmaiņas, par ko būtu jāziņo ECHA. Tomēr, ja pēc šīs
aktīvu pārdošanas notiek jebkādas citas izmaiņas (piemēram, tonnāžas diapazona izmaiņas),
uzņēmumam A attiecīgi jāatjauno reģistrācija.
Uzņēmums B arī kļūst par ražotnes Nr. 2 jauno īpašnieku, bet tam nav reģistrācijas attiecībā uz
vielu X. Uzņēmumam B, lai sāktu ražot vielu X, ir jāreģistrē viela X.

3.3 Ar vienīgajiem pārstāvjiem saistītas izmaiņas
Izstrādājumu ražotāji, sintezētāji un izgatavotāji, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas
(EEZ), proti, ES dalībvalstīm, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas, var iecelt EEZ esošu vienīgo
pārstāvi, kas pārņem importētāju uzdevumus un pienākumus REACH izpratnē.
Viens vienīgais pārstāvis par pārstāvēt vairākus ārpus EEZ esošus uzņēmumus. Šādā gadījumā
vienīgajam pārstāvim ir jāizveido atsevišķi ECHA konti (REACH-IT — tiesību subjekti (legal
entities)) katram ārpus EEZ esošam uzņēmumam, ko tas pārstāv, un jāiesniedz katra pārstāvētā
uzņēmuma nepieciešamās reģistrācijas. Vienīgajiem pārstāvjiem ir jāņem vērā, ka tie nedrīkst
mainīt savu statusu konkrētā reģistrācijā no “OR” uz importētāju (Importer) vai ražotāju
(Manufacturer). Šie statusi REACH izpratnē ir dažādi un nav savstarpēji aizstājami vai maināmi.
Vienīgajam pārstāvim ir jāpaziņo ECHA jebkuras izmaiņas, kas ir saistītas ar:


paša vienīgā pārstāvja identitāti; un



ārpus EEZ esoša izstrādājuma ražotāja, sintezētāja vai izgatavotāja, kurš iecēlis vienīgo
pārstāvi, identitāti.

3.3.1 Vienīgā pārstāvja identitātes izmaiņas
Ja tiek veikta tieši vienīgā pārstāvja apvienošana, pievienošana, sadalīšana vai aktīvu pārdošana,
vienīgajam pārstāvim šīs izmaiņas ir jāpaziņo ECHA, izmantojot REACH-IT, sadaļā “Vienīgā
pārstāvja izmaiņas”.
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Ja ārpus EEZ esošs uzņēmums vēlas mainīt vienīgo pārstāvi, sākotnējam vienīgajam pārstāvim
ir jāpaziņo ECHA par šīm izmaiņām ar REACH-IT starpniecību, sākot “Tiesību subjekta izmaiņas”,
lai nodotu jaunajam vienīgajam pārstāvim, kuru iecēlis ārpus EEZ esošs uzņēmums, reģistrāciju,
provizorisku reģistrāciju, paziņojumus, ziņu vākšanu vai pakārtoto lietotāju ziņojumus. Lai
novērstu domstarpības, ārpus EEZ esošajam uzņēmumam ir ieteicams līgumā, ar ko tas ieceļ
sākotnējo vienīgo pārstāvi, iekļaut noteikumus par rīcību vienīgā pārstāvja nomaiņas gadījumā.
Vienīgā pārstāvja iecelšana ir privāta vienošanās starp diviem uzņēmumiem.
Izņēmuma gadījumos, ja iepriekšējais vienīgais pārstāvis nevar uzsākt veikt tiesību subjekta
izmaiņas REACH-IT (piemēram, iepriekšējā vienīgā pārstāvja maksātnespējas iestāšanās vai
darījumdarbības izbeigšanas gadījumā), ārpus EEZ esošais uzņēmums un tā jaunieceltais
vienīgais pārstāvis var sazināties ar ECHA palīdzības dienestu, lai uzzinātu, kā rīkoties.
1. scenārijs.

Uzņēmums B (TS)
Vienīgais pārstāvis

Uzņēmums A
Ražotājs ārpus EEZ

IECEĻ

Tiesību
subjekta
izmaiņas

Uzņēmums C (TS)
Vienīgais pārstāvis

Uzņēmums A (ārpus EEZ esošs vielas X ražotājs) pēc savstarpējas vienošanās ieceļ par vienīgo
pārstāvi EEZ uzņēmumu B. Uzņēmums B kā uzņēmuma A vienīgais pārstāvis reģistrē vielu X
(norādot ECHA kontā uzņēmuma A lielumu). Dažus gadus vēlāk uzņēmums A nolemj mainīt
savu vienīgo pārstāvi un vienīgā pārstāvja statusam no uzņēmuma B ir jāpāriet EEZ esošam
uzņēmumam C. Visi trīs uzņēmumi šīm izmaiņām ir piekrituši.

Sākotnējam uzņēmuma A vienīgajam pārstāvim — uzņēmumam B REACH-IT ir jāuzsāk tiesību
subjekta izmaiņas, lai nodotu reģistrāciju (attiecīgā gadījumā — arī provizorisko reģistrāciju,
paziņojumu, datu ievākšanu vai pakārtoto lietotāju ziņojumus) uzņēmuma C kā jaunieceltā
vienīgā pārstāvja ECHA kontam. Uzņēmums C pārņem vielas X reģistrāciju (un citus vienumus).
Uzņēmumam C ir jāmaksā ECHA maksa par tiesību subjekta izmaiņām un jānorāda uzņēmuma A
lielums, lai tiktu samaksāta pareizā summa.

3.3.2 Ārpus EEZ esoša ražotāja, sintezētāja vai izgatavotāja identitātes
maiņa, ja tas iecēlis vienīgo pārstāvi
Ja tiek veikta ārpus EEZ esoša ražotāja, sintezētāja vai izgatavotāja, kas iecēlis vienīgo pārstāvi,
apvienošana, pievienošana, sadalīšana vai aktīvu pārdošana, vienīgajam pārstāvim šīs izmaiņas,
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kas attiecas uz tā identitāti, ir jāpaziņo ECHA, izmantojot REACH-IT, sadaļā “Vienīgā pārstāvja
izmaiņas”.
2. scenārijs.

Uzņēmums A
Ražotājs ārpus EEZ

Uzņēmums C
Ražotājs ārpus EEZ

IECEĻ

IECEĻ

Uzņēmums B (TS)
Vienīgais pārstāvis

Uzņēmums B (TS)
Vienīgais pārstāvis

Pievieno
uzņēmumu A

Uzņēmums A (ārpus EEZ esošs vielas X ražotājs) pēc savstarpējas vienošanās ieceļ par vienīgo
pārstāvi EEZ uzņēmumu B. Uzņēmums B kā uzņēmuma A vienīgais pārstāvis reģistrē vielu X
(norādot ECHA kontā uzņēmuma A lielumu). Pēc dažiem gadiem uzņēmumu A pievieno
uzņēmumam C (ārpus EEZ esošs vielas X ražotājam). Uzņēmums B turpina rīkoties kā
uzņēmuma C vienīgais pārstāvis attiecībā uz vielas X reģistrāciju.

Uzņēmumam B kā vienīgajam pārstāvim jāizveido jauns ECHA konts, lai pārstāvētu jauno tiesību
subjektu — uzņēmumu C. Kontam ir jāatbilst uzņēmuma C lielumam. Uzņēmumam B no
uzņēmuma A pārstāvības ECHA konta ir jānodod reģistrācija (attiecīgā gadījumā — arī
provizoriskā reģistrācija, paziņojums, datu ievākšana vai pakārtoto lietotāju ziņojums) attiecībā
uz vielu X jaunā uzņēmuma C ECHA kontam. Tas notiek REACH-IT sistēmā, izmantojot tiesību
subjekta izmaiņu funkcionalitāti un izvēloties “Vienīgā pārstāvja izmaiņas” (Only representative
change). Uzņēmumam B ir jāmaksā ECHA viena maksa par tiesību subjekta izmaiņām7.

4. Tiesību subjekta izmaiņu process REACH-IT, maksas un
pierādījuma dokumenti.
Šajā nodaļā ir izklāstīta galvenā informācija, kas jāpārbauda pirms tiesību subjekta izmaiņu
procesa uzsākšanas, aprakstīti galvenie REACH-IT procesa soļi, kā arī norādīts pamats maksas
noteikšanai un dokumenti, kas jāiesniedz ECHA kā pierādījumi izmaiņu pamatošanai.
Uzņēmumiem ir jāņem vērā, ka ES dalībvalstīs pastāv atšķirīgi valstu sabiedrību tiesību akti, kā
arī pierādījumi, kas apliecina juridiskas personas statusa maiņu. Uzņēmumam ir pienākums
iepriekš pārliecināties, kuri valstu tiesību akti ir piemērojami un kādi attiecīgie pierādījumi ir

7

Līdzīgs scenārijs ir aprakstīts 1188. atbildē.
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jāiesniedz.

4.1 Kas ir jāpārbauda pirms tiesību subjekta izmaiņu procesa
uzsākšanas REACH-IT
Pirms tiesību subjekta izmaiņu procesa uzsākšanas REACH-IT gan sākotnējam tiesību
subjektam, gan tiesību pārņēmējam ir jāpārbauda turpmāk minētais:


Tiesību pārņēmējam REACH-IT, ziņojot par tiesību subjekta izmaiņām, ir jānorāda
pareizais uzņēmuma lielums. Tas nozīmē, ka pirms nodošanas tiesību pārņēmējam ir
jānorāda pašreizējais sava uzņēmuma lielums pēc tiesību subjekta izmaiņām. Vienīgā
pārstāvja norādītajam uzņēmuma lielumam ir jābūt pamatotam ar ieceļošā ārpus EEZ
esošā uzņēmuma lielumu. Ja tiesību pārņēmējs norāda, ka ir MVU, tam ir jāmaksā vienīgi
attiecīgā samazinātā maksa par tiesību subjekta izmaiņām. Tiesību pārņēmējam ir
jāapzinās, ka ECHA jebkurā brīdī var uzsākt MVU pārbaudes procedūru, lai pārbaudītu
tiesības uz MVU maksas samazinājuma piemērošanu reģistrācijai. Nepareizas uzņēmuma
lieluma norādīšanas sekas ir aprakstītas ECHA tīmekļa vietnē8.



Sākotnējā tiesību subjekta statuss “Galvenais” (Lead) vai “Dalībnieks” (Member) tiek
nodots tiesību pārņēmējam kopā ar attiecīgo reģistrāciju. Ja statuss “Galvenais” nav
jānodod, sākotnējam tiesību subjektam pirms tiesību subjekta izmaiņu veikšanas ir
jāatbrīvojas no statusa “Galvenais”, nododot šo statusu citam kopīgajā pieteikumā
iekļautajam reģistrētājam pēc vienošanās ar kopīgā pieteikuma dalībniekiem.



Reģistrāciju, provizorisku reģistrāciju, ziņu vākšanu, paziņojumu vai pakārtotā lietotāja
ziņojumu var nodot tikai vienam tiesību pārņēmējam. REACH-IT neļauj vienumu sadalīt
vai koplietot diviem vai vairākiem tiesību subjektiem.



Vienam uzņēmumam REACH-IT par vienu vielu var būt tikai viena reģistrācija. Tādēļ, ja
reģistrāciju nodod uzņēmumam, kam attiecībā uz šādu vielu reģistrācija jau ir, nodotajai
reģistrācijai REACH-IT tiek noteikts statuss “Anulēta”9.



Ja reģistrācija vēl nav pabeigta, tiek atjaunināta vai ir iekļauta citās tiesību subjekta
izmaiņās, to nevar nodot tiesību pārņēmējam.



Tiesību pārņēmējs vienlaikus nevar būt iesaistīts vairāk nekā vienās tiesību subjekta
izmaiņās. Citiem vārdiem, ja ir uzsākta tiesību subjekta izmaiņa, lai nodotu vienumus uz
konkrēta tiesību pārņēmēja kontu, līdz tiesību subjekta izmaiņu pabeigšanai (saņemts
maksājums un nodoti vienumi) nevar uzsākt citas tiesību subjekta izmaiņas, lai veiktu
nodošanu šim tiesību pārņēmējam.



Pierādījuma dokumenti ir jāiesniedz PDF formātā. Atkarībā no tiesību subjekta izmaiņu
veida pierādījuma dokumentu saturs var būt atšķirīgs:
o

8
9

Apvienošanas, pievienošanas, sadalīšanas, izdalīšanas vai aktīvu pārdošanas
gadījumā sākotnējam tiesību subjektam ir jāiesniedz pierādījumi par juridiskās
identitātes izmaiņām, piemēram, izraksts no valsts tirdzniecības reģistra,
sabiedrību reģistra vai komercreģistra, vai attiecīgā vienošanās par izmaiņām.

Sk. 1. pielikumu.
Sk. 3.1.1. iedaļu.
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o
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Vienīgā pārstāvja maiņas gadījumā sākotnējam tiesību subjektam ir jāiesniedz
vismaz ārpus EEZ esošā uzņēmuma jaunā vienīgā pārstāvja iecelšanas vēstule.

Tiesību pārņēmējam ir jāmaksā ECHA maksa par reģistrācijas nodošanu (MVU piemēro
maksas samazinājumu). Provizorisko reģistrāciju, C&L paziņojumu, PPORD paziņojumu,
ziņu vākšanas un pakārtoto lietotāju ziņojumu nodošana notiek bez maksas.

4.2 Tiesību subjekta izmaiņu procesa posmi REACH-IT
1. posms. Sākotnējais tiesību subjekts uzsāk tiesību subjekta izmaiņas, izmantojot
REACH-IT funkciju “Tiesību subjekta izmaiņas”.

o

Sākotnējam tiesību subjektam ir jānorāda tiesību subjekta izmaiņu nosaukums,
jāieceļ kontaktpersona un jāpievieno tiesību pārņēmēja GUID cilnē “Tiesību
subjekta izmaiņu informācija” (Legal entity change details), pēc tam jāveic
nākamais posms.

o

Sākotnējam tiesību subjektam ir cilnē “Tiesību subjekta izmaiņu informācija”
jāizvēlas tiesību subjekta izmaiņu veids (proti, apvienošana, sadalīšana vai vienīgā
pārstāvja maiņa) un pēc tam jānorāda nododamie vienumi (REACH-IT — aktīvi
(assets)).

o

“Sadalīšanas” (Split) vai “Vienīgā pārstāvja izmaiņu” (Only Representative
change) gadījumā sākotnējam tiesību subjektam ir manuāli jāizvēlas vienumi
(piemēram, provizoriskā reģistrācija, paziņojums, datu ievākšana vai pakārtoto
lietotāju ziņojums), kas jānodod tiesību pārņēmējam. Apvienošanas (Merger)
gadījumā sistēma automātiski izveido pēc noklusējuma nododamo vienumu
sarakstu, nepiedāvājot to mainīt. Ja vienumu saraksts ir garš, tas tiks attēlots ne
vairāk kā vienā lapā.

o

Sākotnējam tiesību subjektam pierādījuma dokumenti jāpievieno PDF formātā
cilnē “Pielikumi” (Attachments).

o

Sākotnējam tiesību subjektam pirms tiesību subjekta izmaiņām ir rūpīgi
jāpārbauda visi vienumi.

o

Kad tiesību subjekta izmaiņas ir apstiprinātas, REACH-IT parāda tiesību subjekta
mainīto nosaukumu un izsniedz drošības marķieri (digitālu atslēgu), kas ir jānodod
tiesību pārņēmējam, lai pabeigtu tiesību subjekta izmaiņas REACH-IT.

2. solis. Tiesību pārņēmējs REACH-IT pārbauda, vai tiesību subjekta izmaiņas ir izdarītas
pareizi (pareizi norādīti nododamie vienumi).

o

Sākotnējam tiesību subjektam ir jāpaziņo tiesību pārņēmējam, neizmantojot
REACH-IT (piemēram, pa e-pastu), ka tiesību subjekta izmaiņas ir sagatavotas
pārskatīšanai, un jānorāda tiesību subjekta izmaiņu nosaukums un drošības
marķieris, lai tiesību pārņēmējs varētu piekļūt tiesību subjekta izmaiņu
informācijai REACH-IT. Drošības marķierim nav derīguma termiņa — tā ir derīga
līdz brīdim, kad pabeigts tiesību subjekta izmaiņu validēšanas posms.
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o

Pēc tiesību subjekta izmaiņu nosaukuma un drošības marķiera ievadīšanas
REACH-IT tiesību pārņēmējs var pārbaudīt vienumu sarakstu, kas tiks nodoti uz
tā ECHA kontu. Ja ir nepieciešams veikt kādas izmaiņas, tiesību pārņēmējs var
lūgt sākotnējo tiesību subjektu atjaunināt informāciju REACH-IT. Tiesību
pārņēmējs nevar dzēst tiesību subjekta izmaiņas vai atjaunināt vienumu
sarakstu — to var tikai sākotnējais tiesību subjekts, kas uzsācis procesu.

o

Kad pabeigts vienumu saraksts, tiesību pārņēmējs var pāriet pie validēšanas
posma.

3. posms. Tiesību pārņēmējs validē tiesību subjekta izmaiņas REACH-IT.

o

Validējot tiesību subjekta izmaiņas, tiesību pārņēmējs
pārņēmēja ECHA kontā veicamās nodošanas saturu.

apstiprina

tiesību

o

Tiesību pārņēmējam ir jāieceļ kontaktpersona (ar kuru ECHA var sazināties
saistībā ar tiesību subjekta izmaiņām) un jāpāriet pie apstiprināšanas.

o

Kad tiesību pārņēmēja veiktā tiesību subjekta izmaiņu validācija būs apstiprināta,
REACH-IT parādīs apstiprinājuma ziņojumu.

4. posms. ECHA tiesību pārņēmējam ar REACH-IT starpniecību izraksta rēķinu par tiesību
subjekta izmaiņām.

o

Saskaņā ar Maksājumu regulas2 5. pantu ECHA izraksta rēķinu par tiesību
subjekta izmaiņām, ja vienumu sarakstā ir viens vai vairāki vienumi, par ko iekasē
maksājumu, proti, reģistrācijas, ražotnē izolēta starpprodukta reģistrācijas un
transportēta izolēta starpprodukta reģistrācijas.

o

Par tiesību subjekta izmaiņām neiekasē maksājumu, ja vienumu sarakstā ir tikai
vienumi, par kuriem maksājumu neiekasē, piemēram, provizoriskas reģistrācijas,
PPORD paziņojumi, C&L paziņojumi, ziņu vākšanas paziņojumi un pakārtoto
lietotāju ziņojumi.

o

Maksājuma lielumu nosaka, pamatojoties uz uzņēmuma lielumu pēc juridiskas
personas statusa izmaiņām, ko norādījis tiesību pārņēmējs. Ar vienīgajiem
pārstāvjiem saistītu izmaiņu maksu nosaka, pamatojoties uz tiesību pārņēmēja
norādīto informāciju par ārpus EEZ esošā uzņēmuma, kurš iecēlis vienīgo pārstāvi,
lielumu.

o

Ja ir jāveic maksājums, tiesību pārņēmējam ar REACH-IT starpniecību tiek
izrakstīts rēķins (viens rēķins par katrām tiesību subjekta izmaiņām). Sākotnējais
maksājuma veikšanas termiņš ir 14 dienas no rēķina datuma. Ja 14 dienu laikā
maksājums netiek veikts, ECHA nosūta atgādinājumu, norādot pagarinātu
maksājuma veikšanas termiņu.

5. posms. Tiesību pārņēmējs apmaksā rēķinu par tiesību subjekta izmaiņām, un REACHIT tiek pabeigts attiecīgais process (vienumi tiek nodoti tiesību pārņēmējam).
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o

Ja tiesību subjekta izmaiņas neietver vienumus, par ko jāveic maksājums, un līdz
ar to rēķins netiek izrakstīts, vienumus nodod uzreiz pēc tam, kad tiesību
pārņēmējs pabeidzis procesu.

o

Ja maksājums tiek veikts pilnā apmērā un ECHA to saņem noteiktajā termiņā, tiek
nodoti vienumi un REACH-IT tiek pabeigts tiesību subjekta izmaiņu process.

o

Ja rēķins netiek apmaksāts noteiktajā termiņā, REACH-IT noraida tiesību subjekta
izmaiņas un vienumi netiek nodoti tiesību pārņēmējam. Vienumi paliek sākotnējā
tiesību subjekta rīcībā.

6. posms. Tiesību pārņēmējs pārbauda informāciju par reģistrāciju un iesniedz ziņas, ko
nepieciešams atjaunināt (piemēram, tonnāžas diapazona izmaiņas).

REACH-IT veicamie tiesību subjekta izmaiņu procesa posmi ir aprakstīti arī zemāk ievietotajā
tabulā (2. tabula).
Triju procesā iesaistīto dalībnieku — sākotnējā tiesību subjekta, tiesību pārņēmēja un ECHA —
darbības ir aprakstītas atsevišķās slejās. Ceturtajā slejā ir norādīts procesa statuss REACH-IT no
tiesību subjekta izmaiņu procesa sākuma līdz tā pabeigšanai.
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2. tabula. Tiesību subjekta izmaiņu process REACH-IT
Sākotnējais tiesību subjekts (STS)

Tiesību pārņēmējs (TP)

Tiesību subjekta izmaiņu statuss
REACH-IT

ECHA

tiesību
1 Uzsāk
.

Projekts

subjekta izmaiņas

tiesību
2 Pārbauda
.

subjekta izmaiņas

Izveidots

Vai tiesību
subjekta
izmaiņas atbilst
norunātajām?

NĒ

2. b. Atjaunina tiesību

subjekta izmaiņas

2. a. Lūgums atjaunināt
tiesību subjekta
izmaiņas

3. Validē tiesību

subjekta izmaiņas

Pieprasīta atjaunināšana

JĀ

Vai ir
jāiekasē
maksājums?

Validēts

JĀ

4. Izraksta un nosūta
rēķinu

NĒ

5. a. Apmaksā rēķinu

Maksājums procesā

Vai rēķins
ir apmaksāts?

JĀ
Nodošana procesā

5. b. Nodod

vienumus TP

NĒ
Pabeigts

Noraida tiesību
subjekta izmaiņas
un nodrošina, ka
vienumi saglabājas
STS

Noraidīts
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5. Reģistrētāja identitātes administratīvās izmaiņas
Šajā nodaļā ir aprakstītas reģistrētāja identitātes administratīvās izmaiņas. Atšķirībā no
juridiskas personas statusa izmaiņām saistībā ar apvienošanu, pievienošanu, nodalīšanu, aktīvu
pārdošanu vai vienīgā pārstāvja maiņu šīs parasti ir nelielas izmaiņas reģistrētāja
kontaktinformācijā, piemēram, uzņēmuma informācijas (nosaukuma vai adreses) maiņas, kas
jāpaziņo ECHA.

Uzņēmums A

NOSAUKUMA
MAIŅA

Uzņēmums A&D

Uzņēmums var nolemt mainīt nosaukumu administratīvu vai darījumdarbības mērķu dēļ,
piemēram, tādēļ, ka no uzņēmuma ir aizgājuši partneri, vai tirgvedības mērķiem. Tāpat
uzņēmums var pārcelt juridisko adresi uz citu adresi tajā pašā dalībvalstī, nemainoties tiesību
subjektam.
Abos gadījumos mainās tikai uzņēmuma nosaukums vai adrese, bet uzņēmuma juridiskās
personas statuss paliek nemainīgs. Tādēļ ECHA nav jāziņo par notikušām tiesību subjekta
izmaiņām, bet REACH-IT ir nepieciešams atjaunināt informāciju par uzņēmumu (nosaukumu vai
adresi).
Lai veiktu atjaunināšanu:


pieslēdzieties savam ECHA kontam un pēc nepieciešamības izmainiet uzņēmuma
nosaukumu vai adresi;



piekrītiet atrunai un



augšuplādējiet pavaddokumentu no valsts reģistra vai citas iestādes, lai pierādītu oficiālā
nosaukuma maiņu vai adreses maiņu.

ECHA par šo atjaunināšanu maksu neiekasē.

6. Licencēšanas procesā izdarītu identitātes izmaiņu
īpatnības
Tāpat kā reģistrētāja identitātes izmaiņas, ECHA ir jāpaziņo arī licencēšanas pieteikuma
iesniedzēja vai licences turētāja juridiskas personas statusa izmaiņas tūlīt pēc to veikšanas,
izmantojot REACH-IT funkcionalitāti “Tiesību subjekta izmaiņas”. Scenārijus, kas aprakstīti
3. nodaļā, apvienošanas, sadalīšanas, izdalīšanas, aktīvu pārdošanas vai ar vienīgajiem
pārstāvjiem saistītu izmaiņu gadījumos piemēro pēc analoģijas.
Administratīvas izmaiņas attiecībā uz licencēšanas pieteikuma iesniedzēja vai licences turētāja
identitāti, kas nav saistītas ar juridiskas personas statusa izmaiņām (piemēram, uzņēmuma
nosaukuma vai adreses maiņa), ECHA ir jāpaziņo saskaņā ar šīs rokasgrāmatas 5. nodaļā
aprakstīto pieeju.

22

Kā ziņot par identitātes izmaiņām atbilstoši prasībām REACH un CLP regulās

6.1 Kas licencēšanas pieteikuma iesniedzējam vai licences turētājam ir
jāpārbauda pirms tiesību subjekta izmaiņu procesa uzsākšanas
REACH-IT
Pirms tiesību subjekta izmaiņu procesa uzsākšanas REACH-IT gan sākotnējam tiesību
subjektam, gan tiesību pārņēmējam ir jāpārbauda turpmāk minētais:


Licencēšanas pieteikumu vai piešķirtu licenci var nodot vienīgi tiesību pārņēmējam, kurš
atbilst ražotāja, importētāja, pakārtotā lietotāja vai vienīgā pārstāvja statusam attiecībā
uz vielām un lietošanas veidiem, uz ko attiecas licencēšanas pieteikums vai piešķirtā
licence.



Attiecībā uz licencēšanas pieteikumiem vai piešķirtām licencēm ir iespējami divi scenāriji:
o

Ja sākotnējais tiesību subjekts ir atsevišķa vai kopīga pieteikuma iesniedzējs,
ECHA kontā parādīsies divu veidu vienumi: pirmkārt, “atsevišķi vienumi” par katru
lietošanas veidu (un vielu), otrkārt, viens vienums par visa kopējā pieteikuma
iesniegšanu10. Šādā gadījumā sākotnējais tiesību subjekts nodod tiesību
pārņēmējam abus attiecīgos “atsevišķos vienumus” un vienumu, kas atbilst visa
pieteikuma iesniegšanai.

o

Ja sākotnējais tiesību subjekts ir viens no vairākiem kopīga pieteikuma
iesniedzējiem, tas nodos tikai attiecīgos “atsevišķos vienumus”.



Ar nodošanu nevar paplašināt sākotnējā licencēšanas pieteikuma vai piešķirtās licences
darbības jomu, piemēram, ietvert atšķirīgu lietojumu.



Pierādījuma dokumenti ir jāiesniedz PDF formātā. Atkarībā no tiesību subjekta izmaiņu
veida pierādījuma dokumentu saturs var būt atšķirīgs:
o

Apvienošanas, sadalīšanas, izdalīšanas vai
sākotnējam tiesību subjektam ir jāiesniedz:

aktīvu

pārdošanas

gadījumā

 pierādījumi par juridiskās identitātes izmaiņām, piemēram, izraksts no
valsts tirdzniecības reģistra, sabiedrību reģistra vai komercreģistra, vai
attiecīgā vienošanās par izmaiņām; un
 īpaša formāta dokuments, kas apraksta tiesību subjekta izmaiņu svarīgāko
ietekmi uz pieteikumā iekļauto informāciju (pieejams REACH-IT un ECHA
tīmekļa vietnē11).
o


Vienīgā pārstāvja maiņas gadījumā sākotnējam tiesību subjektam ir jāiesniedz
vismaz ārpus EEZ esošā uzņēmuma jaunā vienīgā pārstāvja iecelšanas vēstule.

Par licencēšanas pieteikuma vai piešķirtas licences nodošanu ECHA nav jāmaksā.

Vienumi, kas atbilst licencēšanas pieteikumiem vai piešķirtām licencēm, REACH-IT ir pieejami, meklējot
pēc atsauces numuriem ar dokumentu veidu “Licencēšanas pieteikums” (Application for Authorisation).
Vienums, kas atbilst visam pieteikumam, ir ar atsauces numuru, kas beidzas ar “-0000”, un ECHA to
izmanto, lai sūtītu paziņojumus pieteikuma iesniedzējam.
11 Sk. 1. pielikumu.
10
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6.2 Licencēšanas pieteikuma iesniedzēja vai licences turētāja tiesību
subjekta izmaiņu procesā REACH-IT veicamie posmi
1. posms. Sākotnējais tiesību subjekts uzsāk tiesību subjekta izmaiņas, izmantojot
REACH-IT funkciju “Tiesību subjekta izmaiņas”.

o

Sk. šīs rokasgrāmatas 4.2. sadaļas 1. posmu. Sākotnējam tiesību subjektam ir
jāpārliecinās, ka tas ir izvēlējies visus attiecīgos vienumus, kas ir saistīti ar
licencēšanas pieteikumu vai piešķirto licenci.

2. solis. ECHA validē tiesību subjekta izmaiņas REACH-IT.

o

ECHA pārbauda, vai tiesību subjekta izmaiņas ir pienācīgi dokumentētas.

o

ECHA paziņo sākotnējam tiesību subjektam un tiesību pārņēmējam, vai izmaiņas
uzskatāmas par “nebūtiskām” (proti, izmaiņām, kam nav būtiskas ietekmes uz
pieteikuma saturu vai Riska novērtēšanas komitejas (RAC) un Sociālās un
ekonomiskās analīzes komitejas (SEAC) atzinumiem) vai “būtiskām” (pārējos
gadījumos)12.

o

ECHA sākotnējam tiesību subjektam izsniedz drošības marķieri, kas tālāk jānodod
tiesību pārņēmējam, lai tas varētu piekļūt REACH-IT esošajai informācijai par
tiesību subjekta izmaiņām.

3. posms. Tiesību pārņēmējs REACH-IT pārbauda, vai tiesību subjekta izmaiņas ir
izdarītas pareizi (pareizi norādīti nododamie vienumi).

o

Sk. šīs rokasgrāmatas 4.2. sadaļas 2. posmu.

4. posms. Tiesību pārņēmējs validē tiesību subjekta izmaiņas REACH-IT.

o

Sk. šīs rokasgrāmatas 4.2. sadaļas 3. posmu.

5. posms. ECHA attiecīgi informē Eiropas Komisiju. Ja licence ir piešķirta, Eiropas
Komisija pieņem lēmumu, vai tiesību subjekta izmaiņas var izsaukt licences
pārskatīšanu.

Ja tiesību subjekta izmaiņas uzskatāmas par būtiskām, RAC un SEAC var būt vajadzīgs vairāk laika, lai
lēmuma pieņemšanas procesā izvērtētu izmaiņu ietekmi. Ja ECHA jau ir pieņēmusi atzinumu, tā nosūta
vērtējumu Eiropas Komisijai, kas pieņem lēmumu par licenci. Visbeidzot, attiecībā uz piešķirtu licenci ECHA
sniedz Eiropas Komisijai atzinumu, vai varētu uzsākt licences pārskatīšanu saskaņā ar REACH 61. panta
2. punktu.
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Kā ziņot par identitātes izmaiņām atbilstoši prasībām REACH un CLP regulās

1. pielikums. Papildu informācija
Ja jums ir jautājumi par tiesību subjekta izmaiņām REACH-IT, sazinieties ar ECHA palīdzības
dienestu:
https://echa.europa.eu/contact
Sīkāku informāciju par to, vai notiek uzņēmuma nosaukuma vai juridiskas personas statusa
maiņa, varat saņemt valsts palīdzības dienestā:
https://echa.europa.eu/lv/support/helpdesks
Informācija par tiesību subjekta izmaiņām, kas ir saistītas ar Apvienotās Karalistes izstāšanos
no ES:
https://www.echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu
Informācija par to, kā noteikt jūsu uzņēmuma lieluma kategoriju un kā rīkoties, ja nepareizi
norādīts MVU lielums:
https://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/sme-fees-underreach-and-clp
Informācija par prasībām vienīgajiem pārstāvjiem:
https://echa.europa.eu/support/getting-started/only-representative
Informācija par maksām par tiesību subjekta izmaiņām:
https://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation


Maksājumu regulas konsolidētā versija ir pieejama sadaļā “Īstenošanas tiesību akti”.

Informācija par tiesību subjekta izmaiņām licencēšanas procesā un īpaša formāta dokuments,
kurā aprakstīta galvenā ietekme:
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse


Sadaļā “REACH” izvēlieties “Licencēšana” (Authorisation) un dodieties uz tiesību subjekta
izmaiņu sadaļu h) (Changes of legal entity).

EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRA
ANNANKATU 18, P.K. 400,
FI-00121, HELSINKI, SOMIJA
ECHA.EUROPA.EU

