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Scopul și natura ghidurilor practice
Acest ghid înlocuiește „Ghidul practic nr. 8: Raportarea modificărilor cu privire la identitatea
persoanelor juridice” din 14 aprilie 2010. Acesta face parte din seria de ghiduri care urmăresc
să ajute industria să respecte Regulamentele REACH și CLP în cazul unei modificări cu privire la
identitatea solicitantului preînregistrării, a solicitantului înregistrării, a notificatorului PPORD, a
notificatorului C&E, a solicitantului de informații, a utilizatorului din aval, a solicitantului
autorizației sau a titularului autorizației.
Acest ghid practic explică acțiunile pe care trebuie să le desfășoare întreprinderile într-un anumit
sector activitate și context juridic în legătură cu modificarea identității.

1. Introducere
În urma înregistrării conform REACH, solicitanții înregistrării au obligația de a informa Agenția
Europeană pentru Produse Chimice („ECHA”) cu privire la modificarea identității, fără întârzieri
nejustificate, (trimitere la articolul 22 alineatul (1) litera (a) din REACH 1). Există două tipuri de
astfel de modificări:
i)

modificări ale personalității juridice: sunt modificări ale identității solicitantului
înregistrării care implică schimbarea personalității juridice a acestuia. Acestea trebuie
notificate către ECHA prin funcționalitatea REACH-IT „Modificarea entității juridice”. În
cazul înregistrărilor, ECHA percepe o redevență care se bazează pe mărimea societății,
declarată de succesorul legal în REACH-IT (articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul
privind redevențele 2).

ii)

modificări administrative: sunt modificări ale identității solicitantului înregistrării care
nu implică schimbarea personalității juridice a acestuia. Acestea sunt de obicei
modificări minore ale datelor de contact ale solicitantului înregistrării (de exemplu,
numele, adresa), care trebuie furnizate către ECHA, fără a se percepe însă vreo
redevență (articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind redevențele2).

Ghidul are cinci părți, care tratează:
•

concepte de bază și definiții;

•

modificări ale personalității juridice care trebuie notificate către ECHA:
o

fuziunea și absorbția;

o

scindarea, divizarea și vânzarea de active;

o

modificări privind reprezentanții unici.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare
a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum
și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE
ale Comisiei.
2 Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 privind redevențele și drepturile plătite
Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea
substanțelor chimice (REACH).
1
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•

procesul de modificare a entității juridice în REACH-IT, redevențele și documentele
justificative;

•

modificări administrative de identitate care nu implică schimbarea personalității juridice
și care trebuie raportate către ECHA;

•

elemente specifice pentru modificările de identitate în cadrul procesului de autorizare.

2. Concepte de bază și definiții
O serie de concepte și de definiții sunt aplicabile în contextul Regulamentelor REACH și CLP,
precum și al procesului de modificare a entității juridice în REACH-IT, acestea fiind rezumate în
tabelul de mai jos.
Tabelul 1: Definiții
Concept

Definiție

REACH-IT

Sistem informatic central care sprijină industria, autoritățile
competente ale statului membru și ECHA pentru a prezenta,
prelucra și gestiona în mod sigur datele privind substanțele și
dosarele de înregistrare.

Entitate juridică

Persoană fizică sau juridică cu drepturi și obligații conform REACH
și CLP. În REACH-IT, entitatea juridică este identificată printr-o
denumire, un identificator unic universal (UUID), adresă, țară și
alte date de contact (adresă poștală și de facturare).

Producător

Persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul UE, care fabrică
(produce sau extrage) o substanță în interiorul UE.

Importator

Orice persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul UE care este
responsabilă pentru importul substanței.

Reprezentant unic

Persoană fizică sau juridică stabilită în UE și desemnată de un
producător, formulator (fabricant de amestecuri conform REACH)
sau producător al unui articol stabilit în afara UE pentru a îndeplini
obligațiile importatorilor și responsabilă de respectarea cerințelor
legale pentru importatori conform REACH.

Cont ECHA

Cont ECHA asociat unei entități juridice care permite accesul la
REACH-IT. Acesta se creează printr-un proces de înscriere în
„Conturile ECHA”.
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Mărimea întreprinderii

Categoria întreprinderii care trebuie indicată în contul ECHA al
societății. Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii în
temeiul Recomandării Comisiei 2003/361/CE (IMM-uri) beneficiază
de redevențe reduse 3. În cazul reprezentanților unici, mărimea
raportată a întreprinderii trebuie să fie cea a întreprinderii
reprezentate (producător din afara UE), nu mărimea întreprinderii
care îndeplinește rolul de reprezentant unic.

Articol

Termen utilizat în REACH-IT pentru o preînregistrare, înregistrare,
notificare, solicitare de informații, raport al utilizatorului din aval,
cerere de autorizare sau autorizație acordată care poate fi
transferată de la entitatea juridică inițială la succesorul legal în
procesul de modificare a entității juridice. Fiecare articol are un
număr de referință ca identificator unic.

Modificarea entității juridice

Funcționalitate din REACH-IT pentru raportarea modificărilor de
identitate care implică modificarea personalității prin transferul de
articole de la entitatea juridică inițiatoare la succesorul legal.

Entitate juridică inițiatoare

Termen utilizat în REACH-IT pentru entitatea juridică (societatea)
care inițiază modificarea entității juridice pentru a transfera
articolele către succesorul legal.

Succesor legal

Termen utilizat în REACH-IT pentru entitatea juridică (societatea)
care primește articolele în urma modificării entității juridice.

3. Scenarii de modificare a entității juridice
Există o serie de situații în care modificările trebuie notificate către ECHA prin funcționalitatea
REACH-IT „Modificarea entității juridice”. În mod obișnuit, acestea vizează modificări privind
identitatea solicitantului înregistrării, a solicitantului preînregistrării, a notificatorului PPORD sau
C&E, a solicitantului, a utilizatorului din aval, a solicitantului autorizației sau a titularului
autorizației pentru fuziuni, absorbții, divizări, vânzări de active și modificări legate exclusiv de
reprezentanți.
Modificările privind proprietatea și controlul entității juridice - precum modificările privind
acționariatul sau o trecere de la proprietate exclusivă la proprietate comună - nu trebuie să fie
notificate către ECHA. Cu toate acestea, trebuie să fie notificate către ECHA potrivit procedurii
relevante dacă sunt însoțite, de exemplu, de o modificare a personalității juridice, o modificare
a intervalului cantitativ sau o modificare de nume sau de adresă. Modificările privind proprietatea
și controlul entității juridice pot afecta și mărimea întreprinderii.
În secțiunile următoare sunt prezentate exemple de scenarii care implică o modificare a entității

Mărimea unei întreprinderi se poate modifica în timp, iar datele întreprinderilor partenere și a celor
asociate pot fi relevante pentru a determina mărimea întreprinderii. Prin urmare, întreprinderile trebuie să
se familiarizeze cu normele stabilite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei privind definiția
microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii și să își revizuiască declarația privind mărimea
companiei înainte de fiecare transmitere a unei înregistrări sau cereri.

3
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juridice care trebuie notificată către ECHA.

3.1 Fuziuni și absorbții
3.1.1 Fuziunea
Fuziunea este contopirea a două întreprinderi într-o nouă entitate juridică. În cazul unei fuziuni,
ambele întreprinderi fuzionate pot încet să existe. Noua entitate juridică va dobândi toate
drepturile și obligațiile de la întreprinderile care au fuzionat.

Întreprinderea A
(entitate juridică)

Întreprinderea C
(entitate juridică)

Întreprinderea B
(entitate juridică)

Scenariul 1a:
Întreprinderea A (entitate juridică titulară a unei înregistrări pentru substanța x) și
întreprinderea B (entitate juridică titulară a unei înregistrări pentru substanța y) își fuzionează
activitățile economice pentru a crea o nouă entitate juridică, întreprinderea C. Societățile A și
B vor înceta să existe.

Întreprinderea A și întreprinderea B trebuie să inițieze individual, una după cealaltă 4, o
modificare a entității juridice în REACH-IT pentru a transfera înregistrările (și, dacă este relevant,
preînregistrările, notificările, solicitările de informații, rapoartele utilizatorilor din aval) în contul
ECHA al întreprinderea C. Noua întreprinderea C va prelua înregistrările (și alte articole) pentru
substanțele x și y. Întreprinderea C va trebui să achite către ECHA două redevențe pentru
modificarea entității juridice.

4 Datorită implementării tehnice a funcționalității modificării entității juridice în REACH-IT, întreprinderea B
nu poate iniția modificarea entității juridice la întreprinderea C cât timp modificarea entității juridice de la
întreprinderea A la întreprinderea C este încă în curs.
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Scenariul 1b:
Ce se întâmplă dacă întreprinderile A și B dețin înregistrări pentru aceeași substanță?
Întreprinderea A (entitate juridică titulară de înregistrări pentru o serie de substanțe, inclusiv
substanța x, în cantități cuprinse între 100 și 1 000 de tone/an) și întreprinderea B (entitate
juridică titulară de înregistrări pentru o serie de substanțe, inclusiv substanța x, în cantități
cuprinse între 10 și 100 de tone/an) își fuzionează activitățile economice pentru a crea o nouă
entitate juridică, întreprinderea C. Întreprinderile A și B încetează să existe.

O întreprindere nu poate deține două înregistrări pentru aceeași substanță. Prin
urmare, dacă înregistrarea pentru o substanță este transferată în contul ECHA al
întreprinderii care deține deja o înregistrare pentru aceeași substanță, starea
înregistrării transferate va apărea ca „Anulată” 5 în REACH-IT.
Noua întreprindere C va prelua înregistrările (și, dacă este relevant, preînregistrările, notificările,
solicitările de informații, rapoartele utilizatorilor din aval) pentru toate substanțele, inclusiv
pentru substanța x. În acest caz, există două posibilități:
•

Dacă întreprinderea A este prima care inițiază modificarea entității juridice în REACH-IT,
întreprinderea C va prelua înregistrările (și alte articole) pentru toate substanțele, inclusiv
înregistrarea pentru substanța x, în cantități cuprinse între 100 și 1 000 de tone/an.
Întrucât întreprinderea C nu poate deține două înregistrări pentru aceeași substanță, când
întreprinderea B își transferă ulterior 6 înregistrările (inclusiv cea pentru substanța x în
cantități cuprinse între 10 și 100 de tone/an), această înregistrare a substanței x va apărea
ca „Anulată” în REACH-IT după efectuarea transferului.

•

Dacă întreprinderea B este prima care inițiază modificarea entității juridice în REACH-IT,
urmată de întreprinderea A, întreprinderea C va prelua înregistrările (și alte articole)
pentru toate substanțele, inclusiv înregistrarea pentru substanța x, în cantități cuprinse
între 10 și 100 de tone/an. În acest caz, înregistrarea substanței x de la întreprinderea A
va apărea ca „Anulată” în REACH-IT după ce întreprinderea A efectuează transferul, însă
REACH-IT va ține evidența privind dreptul întreprinderii C la intervalul cantitativ mai mare,
de 100-1 000 de tone/an. Dacă întreprinderea C produce substanța x în această cantitate
mai mare, va avea obligația de a efectua o actualizare a intervalului cantitativ în REACHIT (de la 10-100 de tone/an la 100-1 000 de tone/an), fără a se percepe însă vreo
redevență pentru această actualizare a intervalului cantitativ.

În ambele cazuri, întreprinderea C va trebui să achite două redevențe pentru modificarea entității
juridice către ECHA.
Scenariul 2:
Întreprinderea A (entitate juridică titulară a unei înregistrări pentru substanța x) și
întreprinderea B (entitate juridică fără înregistrări în REACH-IT) își fuzionează activitățile
economice pentru a crea o nouă entitate juridică, întreprinderea C. întreprinderile A și B vor
înceta să existe.

Istoricul înregistrărilor rămâne disponibil în REACH-IT pentru succesorul legal.
Ca urmare a implementării tehnice a funcționalității privind modificarea entității juridice în REACH-IT,
întreprinderea B nu poate iniția modificarea entității juridice la întreprinderea C cât timp modificarea
entității juridice de la întreprinderea A la întreprinderea C este încă în curs.

5
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Întreprinderea A trebuie să inițieze o modificare a entității juridice în REACH-IT pentru a transfera
înregistrarea (și, dacă este relevant, preînregistrarea, notificarea, solicitarea de informații,
raportul utilizatorului din aval) în contul ECHA al întreprinderii C. Noua întreprindere C va prelua
înregistrarea (și alte articole) pentru substanța x. Întreprinderea C va trebui să achite o
redevență pentru modificarea entității juridice către ECHA.

3.1.2 Absorbția
Absorbție este o formă de fuziune, în care două sau mai multe societăți se combină într-o
„întreprindere existentă”. În cazul absorbției, doar o singură întreprindere va continua să existe,
iar cealaltă va înceta să existe. Întreprinderea absorbită își transferă activele și pasivele către
societatea absorbantă. Astfel, întreprinderea care absoarbe va dobândi toate drepturile și
obligațiile de la întreprinderea care este absorbită.

Întreprinderea A
(entitate juridică)

ABSOARBE

Întreprinderea B
(entitate
juridică)

Întreprinderea A
(entitate juridică)
Întreprinderea B
absorbită încetează
să existe

Scenariul 1:
Întreprinderea A (entitate juridică fără înregistrări în REACH-IT) absoarbe întreprinderea B
(societate juridică titulară a unei înregistrări pentru substanța x) și va prelua activitățile
economice și înregistrarea pentru substanța x. Întreprinderea B va înceta să existe.

Întreprinderea B trebuie să inițieze modificarea entității juridice în REACH-IT pentru a transfera
înregistrarea (și, dacă este relevant preînregistrarea, notificarea, solicitarea de informații sau
raportul utilizatorilor din aval) în contul ECHA al societății A. Întreprinderea A va prelua
înregistrarea (și alte articole) pentru substanța x. Întreprinderea A va trebui să achite către
ECHA o redevență pentru modificarea entității juridice.

3.2 Scindări, diviziuni și vânzări de active
3.2.1 Scindarea
Scindarea este o operațiune corporativă în care o întreprindere se scindează în două sau mai
multe societăți conduse separat (entități juridice). Într-o scindare, întreprinderea care se
scindează va înceta să existe. Noile entități juridice vor dobândi toate drepturile și obligațiile de
la întreprinderea care și-a scindat activitățile economice.

10
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Întreprinderea B (entitate
juridică)
Întreprinderea A
(entitate juridică)

Întreprinderea C (entitate
juridică)

Scenariul 1:
Întreprinderea A (entitate juridică titulară de înregistrări pentru substanțele x și y) își
scindează activitățile economice și se va împărți în întreprinderea B și întreprinderea C.
Întreprinderea B va prelua activitatea economică legată de substanța x și va deveni titulara
înregistrării pentru substanța x. Întreprinderea C va prelua activitatea economică legată de
substanța y și va deveni titulara înregistrării pentru substanța y. Întreprinderea A va înceta să
existe.

Întreprinderea A trebuie să inițieze două modificări separate ale entității juridice în REACH-IT
pentru a transfera înregistrările (și, dacă este relevant, preînregistrările, notificările, solicitările
de informații sau rapoartele utilizatorilor din aval) în conturile ECHA ale întreprinderilor B și C.
Întreprinderea B va prelua înregistrarea (și alte articole) pentru substanța x. Întreprinderea C
va prelua înregistrarea (și alte articole) pentru substanța y. Întreprinderile B și C vor trebui să
achite fiecare o redevență către ECHA pentru modificarea entității juridice.
Scenariul 2:
Întreprinderea A (entitate juridică titulară de înregistrări pentru substanțele x și y) își
scindează activitățile economice și se va împărți în întreprinderea B și întreprinderea C.
Întreprinderea B va prelua activitățile economice legate de substanțele x și y și va deveni
titulara înregistrărilor pentru substanțele x și y. Întreprinderea A va înceta să existe.

Întreprinderea A trebuie să inițieze o modificare a entității juridice în REACH-IT pentru a transfera
înregistrările (și, dacă este relevant preînregistrările, notificările, solicitările de informații sau
rapoartele utilizatorilor din aval) în contul ECHA al întreprinderii B. Întreprinderea B va prelua
înregistrările (și alte articole) pentru substanțele x și y. Întreprinderea B va trebui să achite către
ECHA o redevență pentru modificarea entității juridice.
Dacă întreprinderea C urmărește, de asemenea, să producă sau să importe
substanțele x și y asemenea întreprinderii B, va trebui să înregistreze substanțele
respective înainte de a începe importul sau activitatea de producție.
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3.2.2 Divizarea
Divizarea este reorganizarea unei afaceri existente prin separarea întreprinderii-mamă și crearea
unei întreprinderi independente. Întreprinderea-mamă va continua să existe.

Întreprinderea A (entitate
juridică)
Întreprinderea A
(entitate juridică)

Întreprinderea B (entitate
juridică)

Scenariul 1:
Întreprinderea A (entitate juridică titulară de înregistrări pentru substanțele x și y) își
reorganizează activitățile economice, separându-se într-o filială separată, întreprinderea B.
Întreprinderea B va prelua activitățile economice legate de substanțele x și y și va deveni
titulara înregistrărilor pentru substanțele x și y. Întreprinderea-mamă, întreprinderea A, va
continua să existe, însă nu își va continua activitățile economice anterioare legate de
substanțele x și y.

Întreprinderea A trebuie să inițieze modificarea entității juridice în REACH-IT pentru a transfera
înregistrările (și, dacă este relevant, preînregistrările, notificările, solicitările de informații sau
rapoartele utilizatorilor din aval) în contul ECHA al societății B. Noua întreprindere B va prelua
înregistrările (și celelalte articole) pentru substanțele x și y. Întreprinderea B va trebui să achite
către ECHA o redevență pentru modificarea entității juridice.
Scenariul 2:
Întreprinderea A (entitate juridică titulară de înregistrări pentru substanțele x și y) își
reorganizează activitățile economice, separându-se într-o filială separată, întreprinderea B.
Întreprinderea B va prelua activitățile economice legate de substanța x și va deveni titulara
înregistrărilor pentru substanța x. Întreprinderea-mamă, întreprinderea A, va continua să
existe și își va continua activitățile economice legate de substanța y.

Întreprinderea A trebuie să inițieze o modificare a entității juridice în REACH-IT pentru a transfera
înregistrarea (și, dacă este relevant, preînregistrarea, notificarea, solicitarea de informații,
raportul utilizatorilor din aval) în contul ECHA al întreprinderii B. Noua întreprindere B va prelua
înregistrarea (și alte articole) pentru substanța x. Întreprinderea B va trebui să achite către
ECHA o redevență pentru modificarea entității juridice.
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Dacă întreprinderea B urmărește, de asemenea, să producă sau să importe
substanța y, asemenea întreprinderii-mamă, întreprinderea A, va trebui să
înregistreze substanța respectivă înainte de a începe importul sau activitatea de
producție.

Scenariul 3:
Întreprinderea A (entitate juridică titulară de înregistrări pentru substanțele x și y) își
reorganizează activitățile economice, separându-se într-o filială separată, întreprinderea B.
Întreprinderea-mamă, întreprinderea A, va continua să existe și își va continua activitățile
economice, rămânând titulara înregistrărilor pentru substanțele x și y.

În acest caz, chiar dacă există o schimbare în ceea ce privește personalitatea juridică a
solicitantului înregistrării, nu trebuie raportată nicio modificare a entității juridice către ECHA.
Cu toate acestea, dacă există orice alte modificări în urma acestei divizări (de exemplu, o
modificare a intervalului cantitativ), întreprinderea A trebuie să își actualizeze înregistrarea în
consecință.
Dacă întreprinderea B urmărește să producă sau să importe substanțele x și y,
asemenea întreprinderii-mamă, întreprinderea A, va trebui să înregistreze
substanțele respective înainte de a începe importul sau activitatea de producție.

3.2.3 Vânzarea de active
Vânzarea de active, de exemplu, vânzarea unei uzine de producție sau a unei activități
economice legată de o substanță înregistrată conform REACH este considerată modificare a
personalității juridice. Situațiile în care se poate vorbi despre vânzare de active pot să difere în
funcție de legislația națională aplicabilă privind societățile comerciale din statele membre ale UE.
În orice caz, înregistrările, preînregistrările, solicitările de informații, notificările, rapoartele
utilizatorilor din aval și cererile de autorizare nu pot fi considerate mărfuri, respectiv nu sunt
active care pot face obiectul unei vânzări ca atare. Acestea pot fi transferate către o altă
întreprinderea doar ca urmare a transferului activității, sub rezerva unei obligații
corespunzătoare, precum uzina care produce substanța sau activele legate de activitatea
economică de import.
Scenariul 1:

Întreprinderea A
(entitate juridică)
Uzina 1

VÂNZARE

Întreprinderea B (entitate
juridică)
Uzina 1

Întreprinderea A (entitate juridică titulara unei înregistrări pentru substanța x) vinde uzina de
producție în care este produsă substanța x și activitatea sa economică legată de substanță
societății B. Întreprinderea B va deveni proprietara activității economice și a uzinei de
producție, precum și titulara înregistrării pentru substanța x.

Întreprinderea A trebuie să inițieze modificarea entității juridice în REACH-IT pentru a transfera
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înregistrarea (și, dacă este relevant, preînregistrarea, notificarea, solicitarea de informații,
raportul utilizatorilor din aval) în contul ECHA al întreprinderii B. Noua întreprindere B va prelua
înregistrarea (și celelalte articole) pentru substanța x. Întreprinderea B va trebui să achite către
ECHA o redevență pentru modificarea entității juridice.
Scenariul 2:

Întreprinderea B (entitate
juridică)
Uzina 1

VÂNZARE

Uzina 1

Întreprinderea A
(entitate juridică)
Uzina 2

VÂNZARE

Întreprinderea C (entitate
juridică)
Uzina 2

Întreprinderea A (entitate juridică titulară de înregistrări pentru substanțele x și y) deține
uzinele de producție 1 și 2, unde se produc substanțele x și y. Întreprinderea A vinde uzina de
producție 1 care produce substanța x, iar activitatea sa economică legată de această substanță
o vinde întreprinderii B. Întreprinderea B devine proprietara activității economice și a uzinei
de producție, precum și titulara înregistrării pentru substanța x. Întreprinderea A vinde uzina
de producție 2 care produce substanța y, iar activitatea sa economică legată de această
substanță o vinde întreprinderii B. Întreprinderea C devine proprietara activității economice și
a uzinei de producție, precum și titulara înregistrării pentru substanța y.

Întreprinderea A trebuie să inițieze două modificări ale entității juridice în REACH-IT pentru a
transfera înregistrările (și, dacă este relevant, preînregistrările, notificările, solicitările de
informații sau rapoartele utilizatorilor din aval) în conturile ECHA ale societăților B și C.
Întreprinderea B preia înregistrarea (și celelalte articole) pentru substanța x. Întreprinderea C
preia înregistrarea (și celelalte articole) pentru substanța y. Întreprinderea B și întreprinderea C
vor trebui să achite fiecare o redevență către ECHA pentru modificarea entității juridice.
Scenariul 3:
Uzina 1

Întreprinderea A
(entitate juridică)
Uzina 2

VÂNZARE

Întreprinderea B (entitate
juridică)
Uzina 2

Întreprinderea A (entitate juridică titulara unei înregistrări pentru substanța x) deține uzinele
de producție 1 și 2 care produc substanța x. Întreprinderea A vinde uzina de producție 2 care
produce substanța x, iar activitatea sa economică legată de această substanță o vinde
întreprinderii B. Întreprinderea B devine proprietara activității economice și a uzinei de
producție 2. Întreprinderea A își va continua activitatea economică de producere a substanței
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x în uzina 1 și va rămâne titulara înregistrării pentru substanța x.

O înregistrare nu poate fi partajată de două întreprinderi.
În acest caz, nu există nicio modificare a personalității juridice a solicitantului înregistrării
(respectiv, societatea A). Prin urmare, nu există nicio modificare a entității juridice care să fie
raportată la ECHA. Cu toate acestea, dacă există alte modificări în urma acestei vânzări de active
(de exemplu, modificarea intervalului cantitativ), întreprinderea A trebuie să își actualizeze
înregistrarea în consecință.
În plus, întreprinderea B va deveni noua proprietară a uzinei de producție 2, însă nu va deține o
înregistrare pentru substanța x. Întreprinderea B trebuie să înregistreze substanța x înainte de
a începe să producă substanța x.

3.3 Modificări legate de reprezentanții unici
Producătorii, formulatorii sau fabricanții de articole din afara Spațiului Economic European (SEE),
care cuprinde statele membre și Norvegia, Islanda și Liechtenstein, pot desemna un reprezentant
unic din SEE pentru a prelua sarcinile și responsabilitățile importatorilor conform REACH.
Un reprezentant unic poate reprezenta mai multe întreprinderi din afara SEE. În acest caz,
reprezentantul unic trebuie să creeze conturi ECHA separate („entități juridice” în REACH-IT)
pentru fiecare întreprindere din afara SEE pe care o reprezintă și să transmită înregistrările
necesare pentru fiecare dintre întreprinderile reprezentate. Reprezentanții unici trebuie să rețină
că nu trebuie să își modifice rolul din cel de „reprezentant unic” în cel de „importator” sau
„producător” pentru o anumită înregistrare. Acestea sunt roluri diferite conform REACH și nu
sunt interschimbabile sau transformabile.
Reprezentantul unic trebuie să comunice la ECHA modificările legate de:
•

identitatea reprezentantului unic în sine; și

•

identitatea producătorului, a formulatorului sau a fabricantului de articole din afara SEE
care a desemnat reprezentantul unic.

3.3.1 Modificări privind identitatea reprezentantului unic
În cazul în care reprezentantul unic este supus unei fuziuni, absorbții, scindări sau vânzări de
active, reprezentantul unic trebuie să raporteze modificările respective către ECHA prin REACHIT, în secțiunea „Modificare privind reprezentantul unic”.
În cazul în care întreprinderea din afara SEE dorește să își schimbe reprezentantul unic,
reprezentantul unic inițial trebuie să raporteze această modificare către ECHA prin REACH-IT,
inițiind o „Modificare a entității juridice” pentru a transfera înregistrările, preînregistrările,
notificările, solicitările de informații și rapoartele utilizatorilor din aval către noul reprezentant
unic desemnat de întreprinderea din afara SEE. Pentru a preveni orice neînțelegeri, se
recomandă ca întreprinderea din afara SEE să includă clauze în contractul prin care și-a
desemnat reprezentantul unic inițial, privind modul de tratare a situației de modificare a
reprezentantului unic. Desemnarea unui reprezentant unic constituie un acord privat între cele
două întreprinderi.
În cazuri excepționale, când nu este posibil ca reprezentantul unic anterior să inițieze modificarea
entității juridice în REACH-IT (de exemplu, din cauza falimentului și a încetării activității
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economice a fostului reprezentant unic), întreprinderea din afara SEE și noul său reprezentant
unic desemnat pot contacta Biroul de asistență al ECHA pentru îndrumări suplimentare.
Scenariul 1:

Întreprinderea B (entitate
juridică)
Reprezentant unic

Întreprinderea A
Producător din afara SEE

DESEMNEAZĂ

Modificare
a entității
juridice

Întreprinderea C (entitate
juridică)
Reprezentant unic

Întreprinderea A (producător din afara SEE al substanței x) prin acord comun desemnează
întreprinderea B din SEE ca reprezentant unic al său. În calitate de reprezentant unic al
întreprinderii A, întreprinderea B înregistrează substanța x (indicând mărimea întreprinderii A
în contul ECHA). Câțiva ani mai târziu, întreprinderea A decide să își schimbe reprezentantul
unic, iar rolul de reprezentant unic trebuie transferat de la întreprinderea B la întreprinderea
C din SEE. Cele trei întreprinderi au fost de acord cu modificarea.

Întreprinderea B, reprezentantul unic inițial al întreprinderii A, trebuie să inițieze o modificare a
entității juridice în REACH-IT pentru a transfera înregistrarea (și, dacă este relevant,
preînregistrarea, notificarea, solicitarea de informații sau raportul utilizatorului din aval) în contul
ECHA al reprezentantului unic desemnat, întreprinderea C. Întreprinderea C va prelua
înregistrarea (și alte articole) pentru substanța x. Întreprinderea C va trebui să achite o
redevență pentru modificarea entității juridice către ECHA și trebuie să indice mărimea
întreprinderii A, astfel încât să achite valoarea corectă.

3.3.2 Modificări privind identitatea producătorului, a formulatorului sau a
fabricantului din afara SEE care a desemnat reprezentantul unic
În cazul în care producătorul, formulatorul sau fabricantul care a desemnat un reprezentant unic
este supus unei fuziuni, absorbții, scindări sau vânzări de active, reprezentantul său unic trebuie
să raporteze la ECHA modificările respective legate de identitatea sa, prin REACH-IT, în secțiunea
„Modificarea reprezentantului unic”.
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Scenariul 2:

Întreprinderea A
Producător din afara
SEE

Întreprinderea C
Producător din afara
SEE
Întreprinderea
absorbită A

DESEMNEAZĂ

DESEMNEAZĂ

Întreprinderea B
(entitate juridică)
Reprezentant unic

Întreprinderea B
(entitate juridică)
Reprezentant unic

Întreprinderea A (producător din afara SEE al substanței x) de acord comun desemnează
întreprinderea B din SEE ca fiind reprezentantul său unic. În calitate de reprezentant unic al
întreprinderii A, întreprinderea B înregistrează substanța x (indicând mărimea întreprinderii A
în contul ECHA). Câțiva ani mai târziu, întreprinderea A este absorbită de întreprinderea C
(producătorul substanței x din afara SEE). Întreprinderea B continuă să acționeze ca
reprezentant unic al întreprinderii C pentru înregistrarea substanței x.

În calitate de reprezentant unic, întreprinderea B va trebui să creeze un nou cont ECHA pentru
a reprezenta noua entitate juridică, întreprinderea C. Contul trebuie să reflecte mărimea
societății C. Întreprinderea va trebui să transfere înregistrarea (și, dacă este relevant,
preînregistrarea, notificarea, solicitarea de informații sau raportul utilizatorului din aval) pentru
substanța x din contul ECHA folosit pentru a reprezenta întreprinderea A, într-un cont ECHA
creat pentru noua societate C. Acest lucru se realizează în REACH-IT, folosind funcționalitatea
de modificare a entității juridice și selectând opțiunea „Modificarea reprezentantului unic”.
Întreprinderea B va trebui să achite către ECHA o redevență pentru modificarea entității juridice. 7

4. Procesul de modificare a entității juridice în REACH-IT,
redevențele și documentele justificative
Acest capitol prezintă informațiile care trebuie verificate înainte de a iniția un proces de
modificare a entității juridice, descrie principalele etape ale procesului în REACH-IT și specifică
baza pentru stabilirea redevenței, precum și documentele care trebuie furnizate ca dovezi către
ECHA pentru a justifica modificarea.
Întreprinderile trebuie să știe că legislația națională privind societățile comerciale, precum și tipul
de dovezi care pot documenta modificarea personalității juridice diferă în rândul statelor membre
ale UE. Întreprinderea are răspunderea de a verifica în prealabil ce legislație națională este

7

Un scenariu similar este descris în secțiunea Întrebări și răspunsuri 1188.
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aplicabilă, precum și care sunt dovezile relevante care trebuie furnizate.

4.1 Ce trebuie să verificați înainte de a iniția un proces de modificare a
entității juridice în REACH-IT
Înainte de a iniția un proces de modificare a entității juridice în REACH-IT, atât entitatea juridică
inițiatoare, cât și succesorul legal trebuie să verifice următoarele:
•

Când raportează modificarea entității juridice, succesorul legal trebuie să indice în
REACH-IT mărimea corectă a întreprinderii. Aceasta înseamnă că succesorul legal trebuie
să indice - înainte de efectuarea transferului - mărimea actuală a întreprinderii după
modificarea entității juridice. În cazul reprezentantului unic, mărimea utilizată a
întreprinderii trebuie să se bazeze pe mărimea întreprinderii din afara SEE care o
desemnează. Dacă un succesor legal susține că este IMM, i se va solicita să achite doar
redevența corespunzătoare redusă pentru modificarea entității juridice. Succesorul legal
trebuie să știe că ECHA poate iniția o procedură de verificare a IMM-ului în orice moment,
pentru a confirma eligibilitatea pentru reducerile redevenței în cazul IMM-urilor la
înregistrare. Consecințele unei declarări greșite a mărimii întreprinderii sunt descrise pe
site-ul ECHA 8.

•

Rolul de solicitant „principal” sau cel de „membru” al înregistrării al entității juridice
inițiatoare va fi transferat împreună cu înregistrarea respectivă către succesorul legal.
Dacă rolul de „solicitant principal” nu trebuie să fie transferat, entitatea juridică inițiatoare
trebuie să se descarce de rolul de „solicitant principal” înainte de modificarea entității
juridice, transferând rolul către un al solicitant al înregistrării în transmiterea în comun,
după ce ajunge la un acord cu membrii transmiterii în comun.

•

Înregistrarea, preînregistrarea, solicitarea de informații, notificarea sau raportul unui
utilizator din aval se poate transfera către un singur succesor legal. REACH-IT nu va
permite scindarea sau deținerea în comun a articolului de către două sau mai multe entități
juridice.

•

O întreprindere poate deține o singură înregistrare pentru fiecare substanță în REACH-IT.
Prin urmare, dacă înregistrarea este transferată unei întreprinderi care deține deja o
înregistrare pentru aceeași substanță, starea înregistrării transferate va apărea ca
„Anulată” 9 în REACH-IT.

•

Dacă înregistrarea nu este încă finalizată, este actualizată sau este inclusă într-o altă
modificare a entității juridice, aceasta nu poate fi transferată către succesorul legal.

•

Succesorul legal nu poate fi implicat în mai multe modificări ale entității juridice în același
timp. Cu alte cuvinte, dacă s-a inițiat o modificare a entității juridice pentru a transfera
articole în contul unui anumit succesor legal, nu se poate iniția nicio altă modificare a
entității juridice pentru a se efectua transferul către acest succesor legal până la finalizarea
primei modificări a entității juridice (primirea plății și transferul articolelor).

•

Documentele justificative trebuie furnizate în format PDF. În funcție de tipul de modificare
a entității juridice, conținutul documentului justificativ poate fi diferit:
o

8Vezi
9Vezi

Pentru o fuziune, absorbție, scindare, divizare sau vânzare de active, entitatea
juridică inițiatoare trebuie să ofere dovezi cu privire la modificarea entității

anexa 1.
secțiunea 3.1.1.
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juridice, cum ar fi extrasul din registrul comerțului de la nivel național sau acordul
relevant referitor la modificare.
o

•

Pentru modificarea reprezentantului unic, entitatea juridică inițiatoare trebuie să
furnizeze cel puțin scrisoarea de desemnare a noului reprezentant unic de către
întreprinderea din afara SEE.

Succesorul legal trebuie să achite o redevență către ECHA pentru transferul înregistrărilor
(se aplică reduceri de redevențe pentru IMM-uri). Transferul preînregistrărilor, notificările
C&E, notificările PPORD, solicitările de informații și rapoartele utilizatorilor din aval sunt
gratuite.

4.2 Etapele procesului de modificare a entității juridice în REACH-IT
Etapa 1: Entitatea juridică inițiatoare inițiază o modificare a entității juridice folosind
funcționalitatea „Modificarea entității juridice” din REACH-IT.

o

Entitatea juridică inițiatoare trebuie să furnizeze o denumire a modificării entității
juridice, să numească o persoană de contact și să adauge identificatorul unic
universal al succesorului legal în fila „Detalii privind modificarea entității juridice”
și să treacă la etapa următoare.

o

Entitatea juridică inițiatoare trebuie să selecteze tipul de modificare a entității
juridice (respectiv „fuziune”, „scindare” sau „modificare a reprezentantului unic”)
în fila „Tipul modificării entității juridice” și să continue până la selectarea
articolelor („active” în REACH-IT) care urmează să fie transferate.

o

Pentru „scindare” sau „modificare a reprezentantului unic”, entitatea inițiatoare
trebuie să selecteze manual articolele (precum preînregistrări, înregistrări,
solicitări de informații, notificări și rapoarte ale utilizatorilor din aval) care urmează
să fie transferate către succesorul legal. Pentru „fuziune”, sistemul va crea
automat lista de articole care urmează să fie transferate implicit, fără opțiunea de
a efectua modificări. Dacă lista de articole este prea lungă, aceasta va fi afișată
pe mai multe pagini.

o

Entitatea juridică inițiatoare trebuie să adauge documente justificative în format
PDF în fila „Anexe”.

o

Entitatea juridică inițiatoare trebuie să verifice cu atenție toate articolele înainte
de a confirma modificarea entității juridice.

o

După confirmarea entității juridice, REACH-IT va afișa denumirea modificării
entității juridice și va furniza tokenul de securitate (cheia digitală) care trebuie
comunicată succesorului legal pentru a finaliza modificarea entității juridice în
REACH-IT.

Etapa 2: Succesorul legal verifică dacă modificarea entității juridice este corectă
(articolele care urmează să fie transferate sunt indicate corect) în REACH-IT.

o

Entitatea legală inițiatoare trebuie să îi comunice succesorului legal în afara
REACH-IT (de exemplu, pe e-mail) că modificarea entității juridice este pregătită
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pentru revizuire și să furnizeze denumirea modificării entității juridice și tokenul
de securitate, astfel încât succesorul legal să poată accesa informațiile privind
modificarea entității juridice în REACH-IT. Tokenul de securitate nu are dată de
expirare: este valabil până la finalizarea etapei de validare a modificării entității
juridice.
o

După introducerea denumirii modificării entității juridice în REACH-IT, succesorul
legal poate verifica lista de articole care urmează să fie transferate în contul său
ECHA. Dacă sunt necesare modificări, succesorul legal poate solicita entității
juridice inițiatoare să actualizeze informațiile în REACH-IT. Succesorul legal nu
poate șterge modificarea entității juridice și nu poate actualiza lista de articole acest lucru poate fi efectuat doar de către entitatea juridică inițiatoare a
procesului.

o

După finalizarea listei de articole, succesorul legal poate trece la etapa de validare.

Etapa 3: Succesorul legal validează modificarea entității juridice în REACH-IT.

o

Prin validarea modificării entității juridice, succesorul legal confirmă conținutul
transferului care urmează să fie efectuat în contul ECHA al succesorului legal.

o

Succesorul legal trebuie să numească o persoană de contact (care poate fi
contactată de ECHA cu privire la modificarea entității juridice) și să continue prin
a confirma.

o

REACH-IT va afișa un mesaj de confirmare la validarea confirmării modificării
entității juridice de către succesorul legal.

Etapa 4: ECHA emite o factură pentru modificarea entității juridice către succesorul legal
prin REACH-IT.

o

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul privind redevențele2, ECHA va
emite o factură pentru modificarea entității juridice dacă lista de articole conține
unul sau mai multe articole care generează o redevență, respectiv înregistrări,
înregistrări de intermediari izolați la locul de producere și de intermediari izolați
transportați.

o

Nu se vor percepe redevențe pentru modificarea entității juridice dacă lista de
articole conține doar articole care nu generează redevențe, respectiv
preînregistrări, notificări PPORD, notificări C&E, solicitări de informații și rapoarte
ale utilizatorilor din aval.

o

Redevența se stabilește în funcție de mărimea întreprinderii, declarată de
succesorul legal după schimbarea personalității juridice. Pentru modificările legate
de reprezentanții unici, redevența se stabilește în funcție de declarația
succesorului legal privind mărimea întreprinderii din afara SEE care a numit
reprezentantul unic.

o

Dacă trebuie achitată o redevență, se emite o factură (o singură factură pentru
fiecare modificare a entității juridice) către succesorul legal, prin REACH-IT.
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Scadența inițială pentru plată este stabilită la 14 zile de la data facturii. Dacă nu
se efectuează plata în termen de 14 zile, ECHA va trimite o notificare, oferind
prelungirea termenului pentru plată.
Etapa 5: Succesorul legal achită factura pentru modificarea entității juridice, iar procesul
este finalizat în REACH-IT (articolele sunt transferate succesorului legal).

o

Dacă modificarea entității juridice nu conține articole care generează o redevență
și, prin urmare, nu se emite nicio factură, articolele vor fi transferate imediat după
finalizarea procesului de către succesorul legal.

o

Dacă plata se realizează integral și este primită de ECHA în termenul stabilit,
transferul de articole va fi efectuat, iar procesul de modificare a entității juridice
va fi finalizat în REACH-IT.

o

Dacă factura nu este achitată în termenul stabilit, modificarea entității juridice va
fi respinsă în REACH-IT, iar articolele nu vor fi transferate succesorului legal.
Articolele vor rămâne la entitatea juridică inițiatoare.

Etapa 6: Succesorul legal verifică informațiile din înregistrare și transmite eventualele
actualizări necesare (de exemplu, modificarea intervalului cantitativ).

Etapele procesului de modificare a entității juridice în REACH-IT sunt descrise și în diagrama de
mai jos (Tabelul 2).
Acțiunile celor trei actori implicați în proces - entitatea juridică inițiatoare, succesorul legal și
ECHA - sunt descrise în coloanele corespunzătoare fiecăruia. A patra coloană indică starea
procesului în REACH-IT, de la început, până la finalizarea procesului de modificare a entității
juridice.
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Tabelul 2: Procesul de modificare a entității juridice în REACH-IT
Entitatea juridică inițiatoare (OLE)

Succesorul legal (LS)

Starea modificării entității juridice în
REACH-IT

ECHA

1. Inițierea
modificării
entității juridice

Proiect

2. Verificarea
modificării
entității juridice
Creată

Exist un
acord privind
modificarea entității
juridice?

NU
2b. Actualizarea
modificăriientită
ții juridice

2a. Solicitare de
actualizare a
modificării entității
juridice

3. Validarea
modificării
entității
juridice

Actualizare solicitată

DA

Trebuiesă se
perceapă o
redevență?

Validată

DA

4. Creare și
transmitere
factură
NU

5a. Plata facturii

Plată în așteptare

A fost
achitată
factura?

DA
Transfer în așteptare

5b. Transferul
articolelor către
succesorul legal

Respingerea
modificării entității
juridice și
garantarea faptului
că articolele rămân
la OLE

NU
Finalizată

Respinsă
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5. Modificări administrative privind identitatea solicitantului
înregistrării
Acest capitol descrie modificările administrative privind identitatea solicitantului înregistrării.
Fiind diferite față de modificările de personalitate juridică legate de fuziune, absorbție, scindare,
absorbție, divizare, vânzare de active sau modificare a reprezentantului unic, acestea sunt de
obicei modificări minore în ceea ce privește datele de contact ale întreprinderii (nume sau adresă)
care trebuie notificate către ECHA.

Societatea A

MODIFICARE
A NUMELUI

Societatea A&D

O întreprindere poate decide să își modifice denumirea comercială în scopuri administrative sau
de afaceri, de exemplu din cauza plecării unor parteneri din întreprindere sau din motive de
marketing. În mod similar, o întreprindere își poate muta biroul la o nouă adresă în același stat
membru, rămânând aceeași entitate juridică.
În ambele cazuri, se modifică doar numele sau adresa întreprinderii, însă personalitatea juridică
a întreprinderii rămâne aceeași. În consecință, nu există o modificare a entității juridice care
trebuie notificată către ECHA, însă informațiile cu privire la întreprindere (denumire sau adresă)
trebuie actualizate în REACH-IT.
Pentru a efectua actualizarea:
•

autentificați-vă în contul dumneavoastră ECHA și modificați denumirea sau adresa
întreprinderii, după cum este necesar;

•

acceptați declinarea responsabilității; și

•

încărcați un document justificativ dintr-un registru național sau de la o altă instituție,
pentru a dovedi modificarea denumirii oficiale sau modificarea adresei.

ECHA nu va percepe nicio redevență pentru această actualizare.

6. Elemente specifice pentru modificările de identitate în
cadrul procesului de autorizare
La fel ca în cazul modificărilor privind identitatea solicitantului înregistrării, ECHA trebuie să fie
notificată cu privire la modificările de personalitate juridică ale unui solicitant de autorizație sau
ale unui titular de autorizație, prin funcționalitatea „Modificarea entității juridice” din REACH-IT,
imediat ce modificări au loc. Scenariile descrise în capitolul 3 pentru cazurile de fuziune, scindare,
divizare, vânzare de active sau modificări legate de reprezentanții unici se aplică prin analogie.
Modificările administrative în identitatea unui solicitant de autorizație sau a unui titular de
autorizație, care nu implică schimbarea personalității juridice - de exemplu, modificări ale
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denumirii sau ale adresei întreprinderii - trebuie notificate către ECHA, respectând modul de
abordare descris în capitolul 5 din ghid.

6.1 Ce trebuie să verificați înainte de a iniția un proces de modificare a
entității juridice în REACH-IT pentru un solicitant al unei autorizații
sau pentru un titular al unei autorizații
Înainte de a iniția un proces de modificare a entității juridice în REACH-IT, atât entitatea juridică
inițiatoare, cât și succesorul legal trebuie să verifice următoarele:
•

Solicitarea de autorizație sau autorizația acordată poate fi transferată doar către un
succesor legal care are calitatea de producător, importator, utilizator din aval sau
reprezentant unic în ceea ce privește substanțele și utilizările cuprinse în cererea de
autorizare sau în autorizația acordată.

•

Pentru solicitările de autorizație sau autorizațiile acordate, există două scenarii posibile:
o

Dacă entitatea juridică inițiatoare este solicitant într-o cerere individuală sau o
cerere comună, vor exista două tipuri de articole în contul său ECHA: primul „articole separate” pe utilizare (și substanță) și al doilea - un articol care
corespunde transmiterii întregii cereri 10. În acest caz, entitatea juridică inițiatoare
îi va transfera succesorului legal atât „articolele separate” relevante, cât și articolul
care corespunde transmiterii întregii cereri.

o

Dacă entitatea juridică inițiatoare este co-solicitant al unei cereri în comun,
aceasta va transfera doar „articolele separate” relevante.

•

Transferul nu poate extinde sfera de cuprindere a cererii inițiale de autorizare sau a
autorizației acordate, de exemplu, nu poate cuprinde diferite utilizări.

•

Documentele justificative trebuie furnizate în format PDF. În funcție de tipul de modificare
a entității juridice, conținutul documentului justificativ poate fi diferit:
o

În cazul unei fuziuni, scindări, divizări sau vânzări de active, entitatea juridică
inițiatoare trebuie să furnizeze:
• dovezi privind modificarea entității juridice, de exemplu, un extras din
registrul comerțului de la nivel național sau acordul relevant privind
această modificare; și
• documentul în format specific, în care se descriu principalele impacturi ale
modificării entității juridice asupra informațiilor din cerere (disponibil în
REACH-IT și pe site-ul ECHA 11).

o

10Articolele

Pentru modificarea reprezentantului unic, entitatea juridică inițiatoare trebuie să
furnizeze cel puțin scrisoarea prin care întreprinderea din afara SEE desemnează
noul reprezentant unic.

care corespund cererilor de autorizare sau autorizațiilor acordate pot fi recuperate în REACH-IT
la căutarea numerelor de referință, în funcție de tipul dosarului „Cerere de autorizare”. Articolul care
corespunde întregii cereri are un număr de referință care se termină cu „-0000„ și este folosit de ECHA
pentru a trimite comunicări către solicitantul care depune cererea.
11Vezi anexa 1.
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•

Transferul cererilor de autorizare sau al autorizațiilor acordate nu necesită plata unei
redevențe către ECHA.

6.2 Etape ale procesului de modificare a entității juridice în REACH-IT
pentru solicitantul unei autorizații sau pentru titularul unei autorizații:
Etapa 1: Entitatea juridică inițiatoare demarează modificarea entității juridice folosind
funcționalitatea „Modificarea entității juridice” din REACH-IT.

o

Vezi Etapa 1 din secțiunea 4.2 din ghid. Entitatea juridică inițiatoare trebuie să se
asigure că selectează toate articolele relevante legate de cererea de autorizare
sau de autorizația acordată.

Etapa 2: ECHA validează modificarea entității juridice în REACH-IT.

o

ECHA va verifica
corespunzător.

dacă

modificarea

entității

juridice

este

documentată

o

ECHA va comunica entității juridice inițiatoare și succesorului legal dacă
modificarea este considerată „minoră” (respectiv, o modificare care nu are
implicații semnificative asupra cererii sau asupra termenilor avizelor din partea
Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) și din partea Comitetului pentru
analiză socio-economică (CASE)) sau „majoră” (în toate celelalte cazuri) 12.

o

ECHA va furniza entității juridice inițiatoare tokenul de securitate care trebuie
comunicat succesorului legal, astfel încât acesta să poată accesa informațiile
privind modificarea entității juridice din REACH-IT.

Etapa 3: Succesorul legal verifică dacă modificarea entității juridice este corectă
(articolele care urmează să fie transferate sunt indicate corect) în REACH-IT.

o

Vezi etapa 2 din secțiunea 4.2 din ghid.

Etapa 4: Succesorul legal validează modificarea entității juridice în REACH-IT.

o

Vezi etapa 3 din secțiunea 4.2 din ghid.

Etapa 5: ECHA va informa Comisia Europeană în consecință. În cazul unei autorizații
acordate, Comisia Europeană va decide dacă entitatea juridică poate declanșa revizuirea
autorizației.

Dacă modificarea entității juridice este considerată „majoră”, CER și CASE pot avea nevoie de timp
suplimentar pentru a evalua implicațiile modificării în timpul procesului de avizare. Dacă ECHA a adoptat
deja un aviz, va transmite evaluarea la Comisia Europeană care decide cu privire la autorizație. În final, în
cazul unei autorizații acordate, ECHA va prezenta Comisiei Europene opiniile sale cu privire la posibilitatea
declanșării unei revizuiri a autorizației, în baza articolului 61 alineatul (2) din REACH.

12
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Anexa 1: Informații suplimentare
Pentru solicitări de informații privind modificările privind entitățile juridice în REACH-IT,
contactați Biroul de asistență al ECHA:
https://echa.europa.eu/ro/contact
Pentru clarificări suplimentare privind aplicabilitatea unei modificări a denumirii întreprinderii sau
a personalității juridice, contactați Biroul de asistență național:
https://echa.europa.eu/support/helpdesks
Informații privind modificările privind entitățile juridice legate de retragerea Regatului Unit din
UE:
https://www.echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu
Informații referitoare la modul în care puteți determina categoria de mărime a întreprinderii
dumneavoastră și la modul în care puteți proceda dacă ați declarat incorect mărimea IMM-ului
dumneavoastră:
https://echa.europa.eu/ro/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/sme-feesunder-reach-and-clp
Informații privind cerințele pentru reprezentanții unici:
https://echa.europa.eu/suphttps://echa.europa.eu/ro/support/getting-started/onlyrepresentative
Informații privind redevențele pentru modificările privind entitățile juridice:
https://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation
•

Versiunea consolidată a Regulamentului privind redevențele se găsește în secțiunea
„Legislație de punere în aplicare”.

Informații referitoare la modificările entității juridice în procesul de autorizare și documentul în
format specific în care se descriu principalele impacturi:
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse
•

În secțiunea „REACH”, selectați „Autorizare” și apoi accesați secțiunea „h) „Modificări
privind entitățile juridice”.
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