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YHTEENVETO
Tämä käytännön opas saattaa ajan tasalle, täydentää, korjaa ja korvaa
17. huhtikuuta 2009 julkaistun REACH-IT-tietolomakkeen, jossa esitetään lyhyesti
velvollisuudet, joita kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja
rajoituksista annetussa asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 (REACH) asetetaan
esirekisteröintejä, rekisteröintejä tai tiedusteluja toimittaneille yrityksille, jotka
muuttavat nimeään tai oikeushenkilöllisyyttään. Erityisesti olisi huomattava, että
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on muuttanut omaisuuserien myyntiä koskevaa
toimintatapaansa. ECHA on päättänyt hyväksyä rekisteröintien siirtämisen
oikeushenkilöltä
toiselle
omaisuuserien
siirron
seurauksena.
Tällaisten
omaisuuserien siirtojen katsotaan vastaavan tunnistetietojen muutosta.

1. JOHDANTO
REACH-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan rekisteröijän on
ilmoitettava virastolle viipymättä mahdolliset tunnistetietojensa muutokset, kuten
nimen- tai osoitteenmuutokset.
Komission
asetuksen
(EY)
N:o 340/2008
(maksuasetus)
mukaan
oikeushenkilöllisyyden muuttumisesta johtuvista rekisteröijän tunnistetietojen
muutoksista
on
perittävä
maksu
(katso
maksuasetuksen
taulukko 3).
Maksuasetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan maksua ei kuitenkaan
peritä tapauksissa, joissa rekisteröijän tunnistetietojen muutokseen ei liity
oikeushenkilöllisyyden muutosta.
Tämän käytännön oppaan tarkoituksena on lähinnä kuvata erilaisten
perusskenaarioiden oikeudelliset seuraukset. Kuvatuissa tapauksissa REACHasetuksen mukaisen rekisteröinnin toimittaneen oikeushenkilön tunnistetiedot
muuttuvat.
Esitetyt skenaariot eivät muodosta kattavaa luetteloa tilanteista, joissa
oikeushenkilön tunnistetiedot muuttuvat. Lisäksi todelliset tapaukset voivat olla
monitahoisempia, ja niissä voi olla kyse useista oikeushenkilöistä ja lukuisista
peräkkäisistä (tai ”ketjuuntuneista”) oikeushenkilöllisyyden muutoksista. Sen vuoksi
joissakin tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä kansallisiin neuvontapalveluihin
lisätietojen saamiseksi.
Tarkasteltuja tapauksia koskevissa oikeudellisissa ratkaisuissa keskitytään
rekisteröijien velvollisuuksiin (erityisesti siihen, peritäänkö niiltä maksua vai ei).
Jäljempänä esitetyt periaatteet koskevat kuitenkin myös kaikkia yrityksiä, jotka ovat
toimittaneet esirekisteröinnin, tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta koskevan
PPORD-ilmoituksen, luokitusta, merkintöjä ja pakkausta koskevan CLP-ilmoituksen
ja/tai tiedusteluja, vaikka kyseisissä tapauksissa ei peritäkään maksua
tunnistetietojen muutoksista.
Yrityksiä
kehotetaan
tutustumaan
REACH-IT-järjestelmää
koskevan
Teollisuuskäyttäjän
oppaan
osaan 17
(oikeushenkilöllisyyden
muutokset)
selvittääkseen, mitä toimia niiden on suoritettava REACH-IT-järjestelmässä sen
jälkeen, kun ne ovat määrittäneet, mikä kuvatuista tapauksista vastaa niiden
erityistilannetta.
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2. TOIMINIMEN MUUTOS
2.1. Toiminimen muutos
Oikeushenkilö A (LEA) muuttaa toiminimensä X Oy:stä Y Oy:ksi.

LEA (Y Oy)

LEA (X Oy)

REACH-asetuksen mukaiset seuraukset
a) LEA:n on ilmoitettava ECHAlle tunnistetietojensa muuttumisesta.
b) LEA:n on saatettava tietonsa ajan tasalle REACH-IT-järjestelmän nimenmuutosta
koskevan toiminnon avulla.
c) Toimitettavat todistusasiakirjat: nimenmuutoksen osoittava kaupparekisteriote.
d) Maksua ei peritä maksuasetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.
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3.
REKISTERÖIJÄN
MUUTTUMINEN

OMISTAJUUDEN

LAADUN

3.1. Rekisteröijän osakeomistuksen muuttuminen
LEA on REACH-asetuksen mukainen rekisteröijä.
Oikeushenkilö B (LEB) hankkii määräysvallan LEA:ssa.
LEA säilyttää oikeushenkilöllisyytensä, ja sen olemassaolo jatkuu.

Valvonta

REACH-asetuksen mukaiset seuraukset
a) LEA pysyy rekisteröinnin haltijana.
b) LEA ja LEB eivät ole velvollisia ilmoittamaan ECHAlle määräysvallan
muuttumisesta.
Huomautus: Jos LEA:n toiminimi muuttuu, yrityksen tiedot on saatettava ajan tasalle
REACH-IT-järjestelmässä. Tätä varten on toimitettava nimenmuutoksen osoittava
kaupparekisteriote. Muutoksesta ei peritä maksua.
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3.2.
Rekisteröijän
yhteisomistajaksi

muuttuminen

yksinomistajasta

LEA on rekisteröijä.
LEB on LEA:n yksinomistaja.
Oikeushenkilö C:stä (LEC) ja LEB:stä tulee LEA:n yhteisomistajia.

REACH-asetuksen mukaiset seuraukset
a) LEA pysyy rekisteröinnin haltijana.
b) LEA, LEB ja LEC eivät ole velvollisia ilmoittamaan ECHAlle määräysvallan
muuttumisesta.
Huomautus: Jos LEA:n toiminimi muuttuu, LEA:n on saatettava yrityksen tiedot ajan
tasalle REACH-IT-järjestelmässä. Tätä varten on toimitettava nimenmuutoksen
osoittava kaupparekisteriote. Muutoksesta ei peritä maksua.
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4. YHTEENLIITTYMÄT JA YRITYSOSTOT
4.1. Sulautuminen
LEA on rekisteröijä.
LEA sulautuu LEB:hen (tai LEB ostaa LEA:n).
LEA:n olemassaolo päättyy.

REACH-asetuksen mukaiset seuraukset
a) LEB on LEA:n laillinen seuraaja, ja se saa haltuunsa LEA:n rekisteröinnin
(rekisteröinnit). Kyseessä on maksuasetuksessa tarkoitettu tunnistetietojen muutos.
b) LEA:n tunnistetietojen muutos on saatettava ajan tasalle REACH-ITjärjestelmässä oikeushenkilöllisyyden muutoksia koskevan toiminnon avulla.
c) Toimitettavat todistusasiakirjat: edellä
todistusasiakirja sekä osakkeidenostosopimus.

kuvatun

muutoksen

osoittava

d) LEB:ltä peritään yksi maksuasetuksen taulukossa 3 kuvattu, tunnistetietojen
muutosta koskeva maksu LEA:lta LEB:lle siirtyvien rekisteröintien määrästä
riippumatta (esimerkiksi jos LEA:lla on viisi rekisteröintiä ja ne kaikki siirretään
LEB:lle sen jälkeen, kun LEB on ostanut LEA:n, LEB:n on maksettava vain yksi
maksu tietojen saattamisesta ajan tasalle, toisin sanoen 1 500 euroa, mikäli LEB ei
ole pk-yritys).
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4.2. Yhteenliittymä
LEA ja LEB fuusioituvat muodostaakseen uuden LEC:n. LEA:n ja LEB:n olemassaolo
päättyy.

REACH-asetuksen mukaiset seuraukset
Kaikissa jäljempänä kuvatuissa tapauksissa LEC on LEA:n ja LEB:n laillinen
seuraaja. Kyseessä on maksuasetuksessa tarkoitettu tunnistetietojen muutos.
Tapaus 1: LEA on ainut yritys, jolla on REACH-asetuksen mukaisia
rekisteröintejä
a) LEA:n tunnistetietojen muuttuminen LEC:ksi on saatettava ajan tasalle REACH-ITjärjestelmässä oikeushenkilöllisyyden muutoksia koskevan toiminnon avulla.
b) Toimitettavat todistusasiakirjat: edellä kuvatun muutoksen
todistusasiakirja sekä osakkeidenostosopimus.
c) LEC:ltä peritään yksi maksuasetuksen taulukossa 3 kuvattu maksu.

osoittava

Tapaus 2: Sekä LEA:lla että LEB:llä on eri aineiden rekisteröintejä
a) Voidakseen käyttää sekä LEA:n että LEB:n rekisteröintejä LEA:n, LEB:n ja LEC:n
on saatettava ajan tasalle sekä LEA:n että LEB:n tunnistetietojen muutokset REACHIT-järjestelmässä oikeushenkilöllisyyden muutoksia koskevan toiminnon avulla.
b) Toimitettavat todistusasiakirjat: edellä
todistusasiakirja sekä osakkeidenostosopimus.

kuvatun

muutoksen

osoittava

c) LEC:ltä peritään kaksi oikeushenkilöllisyyden muuttumisesta johtuvaa maksua,
joista toinen koskee LEB:n rekisteröintien ja toinen LEA:n rekisteröintien
haltuunottoa.
Tapaus 3: LEA:lla ja LEB:llä on samaa ainetta koskevia rekisteröintejä
a) Samoin kuin edellä tapauksessa 2. LEC:ltä peritään kaksi oikeushenkilöllisyyden
muuttumisesta johtuvaa maksua, joista toinen koskee LEB:n rekisteröintien ja toinen
LEA:n rekisteröintien haltuunottoa.
b) LEA:n ja LEB:n tekemistä samaa ainetta koskevista rekisteröinneistä LEC saa
kuitenkin ainoastaan toisen (katso lisätietoja REACH-IT-järjestelmää koskevan
Teollisuuskäyttäjän oppaan osasta 18).
c) LEC:n on mahdollisesti saatettava rekisteröinti ajan tasalle, jos tonnimäärä
muuttuu LEA:n ja LEB:n oston seurauksena. Rekisteröinnin ajantasaistuksesta
peritään maksu, ellei joko LEA:n tai LEB:n alkuperäinen rekisteröinti jo kata kyseistä
tonnimäärää.
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5.
OMAISUUSERIEN
JAKAUTUMISET

MYYNTI

JA

YRITYSTEN

5.1. Rekisteröintiin liittyvien omaisuuserien kokonaismyynti
LEA on aineen maahantuojana/valmistajana toimiva rekisteröijä. LEA myy LEB:lle
laitoksen, joka vastaa rekisteröidyn aineen maahantuonnista/valmistuksesta.
Laitoksella ei ole oikeushenkilöllisyyttä.

REACH-asetuksen mukaiset seuraukset
a) LEA voi siirtää aineen rekisteröintiä koskevan omistusoikeuden LEB:lle. ECHAn
mukaan kyseessä on tunnistetietojen muutos.
b) LEA:n ja LEB:n on saatettava ajan tasalle tieto rekisteröinnin haltijan
muuttumisesta oikeushenkilöllisyyden muutoksia koskevan toiminnon avulla.
c) Toimitettavat todistusasiakirjat: edellä kuvatun
todistusasiakirja, kuten sopimus omaisuuserien myynnistä.

muutoksen

osoittava

d) LEB:ltä peritään maksuasetuksen taulukossa 3 kuvattu maksu tunnistetietojen
muutoksesta.
Huomautus: Jos LEA siirtää kahta tai useaa ainetta koskevat rekisteröinnit LEB:lle
omaisuuserien myynnin seurauksena, LEB:lta peritään siitä huolimatta vain yksi
maksu oikeushenkilöllisyyden muuttamisesta, jos rekisteröinnit siirretään saman
maksutapahtuman yhteydessä.
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5.2. Rekisteröintiin liittyvien omaisuuserien osittainen myynti
LEA on rekisteröijä, joka toimii REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröimänsä aineen
valmistajana. LEA:lla on kaksi laitosta, joissa valmistetaan rekisteröityä ainetta. LEA
myy LEB:lle toisen laitoksista mutta säilyttää toisen, jossa se jatkaa kyseisen aineen
valmistamista.
Laitoksilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä.

REACH-asetuksen mukaiset seuraukset
LEA:n ja LEB:n on sovittava siitä, kumpi käyttää rekisteröintiä.
Tapaus 1: LEA ei enää tarvitse rekisteröintiä
LEA voi siirtää rekisteröinnin omistusoikeuden LEB:lle edellisen skenaarion
mukaisesti.
Tapaus 2: LEA tarvitsee rekisteröintiä
a) Rekisteröintiä voi käyttää vain yksi oikeushenkilö. Tässä tapauksessa LEB ei voi
käyttää LEA:n rekisteröintiä.
b) LEB:stä tulee valmistaja, joka valmistaa ainetta ensimmäistä kertaa EU:n
markkinoille, ja sen on toimitettava:
i) aineen myöhäinen esirekisteröinti kuuden kuukauden kuluessa aineen
ensimmäisestä valmistus-/tuontipäivästä ja viimeistään 12 kuukautta ennen
asiaankuuluvaa rekisteröintipäivää (jos aine on vaiheittain rekisteröitävä aine),
ii) tiedustelu ja sen jälkeen rekisteröinti, jos kyseessä on vaiheittain rekisteröitävä
aine, jota ei enää voida esirekisteröidä, tai muu kuin vaiheittain rekisteröitävä aine.
c) LEA:n on mahdollisesti saatettava ajan tasalle rekisteröintinsä ilmoittaakseen
muutokset valmistamansa aineen vuotuisessa määrässä / kokonaismäärässä.
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5.3. Rekisteröintiin liittyvien omaisuuserien kokonaismyynti
useille ostajille
LEA on rekisteröinyt aineiden a ja b valmistuksen. LEA:lla on kaksi laitosta, joissa
valmistetaan rekisteröityjä aineita. LEA myy LEB:lle laitoksen, jossa valmistetaan
ainetta a [omaisuuserä 1], ja LEC:lle laitoksen, jossa valmistetaan ainetta b
[omaisuuserä 2].
Laitoksilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä.

REACH-asetuksen mukaiset seuraukset
a) LEA voi siirtää ainetta a koskevan rekisteröinnin omistusoikeuden LEB:lle ja
ainetta b koskevan rekisteröinnin omistusoikeuden LEC:lle.
b) LEA:n, LEB:n ja LEC:n on saatettava ajan tasalle tieto rekisteröintien haltijoiden
muuttumisesta oikeushenkilöllisyyden muutoksia koskevan toiminnon avulla.
c) Toimitettavat todistusasiakirjat: edellä kuvatun
todistusasiakirja, kuten sopimus omaisuuserien myynnistä.

muutoksen

osoittava

d) LEB:ltä ja LEC:ltä peritään kummaltakin maksuasetuksen taulukossa 3 kuvattu
maksu tunnistetietojen muutoksesta.
Huomautus: Jos LEA myy samaan rekisteröintiin liittyviä omaisuuseriä LEB:lle ja
LEC:lle, kaikkien kolmen oikeushenkilön (LEA, LEB ja LEC) on päätettävä, mikä
niistä voi käyttää rekisteröintiä. Niiden oikeushenkilöiden, jotka eivät käytä
rekisteröintiä, on toimitettava uusi rekisteröinti.
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5.4. Yhtiöittäminen
LEA on aineiden a ja b rekisteröinnin haltija.
LEA yhtiöitetään (jaetaan), ja näin muodostuu uusi LEB.
LEA jatkaa kuitenkin olemassaoloaan.

REACH-asetuksen mukaiset seuraukset
LEA:n ja LEB:n on sovittava, kumpi säilyttää rekisteröintinumerot
Tapaus 1: LEA säilyttää kaikki rekisteröintinsä
a) LEA:lla ei ole mitään velvollisuuksia REACH-asetuksen perusteella.
b) LEB ei voi käyttää LEA:n rekisteröintejä.
c) Jos LEB haluaa markkinoida aineita a ja b, sen on toimitettava:
i) myöhäinen esirekisteröinti viimeistään 12 kuukautta ennen asiaankuuluvaa
rekisteröintipäivää (jos aine on vaiheittain rekisteröitävä aine),
ii) tiedustelu ja sen jälkeen rekisteröinti, jos kyseessä on vaiheittain rekisteröitävä
aine, jota ei enää voida esirekisteröidä, tai muu kuin vaiheittain rekisteröitävä aine.
Tapaus 2: LEA siirtää kaikki rekisteröintinsä LEB:lle
a) LEB on LEA:n laillinen seuraaja.
b) Jotta LEB voisi käyttää LEA:n rekisteröintejä, LEA:n ja LEB:n on saatettava ajan
tasalle
LEA:n
tunnistetietojen
muutos
REACH-IT-järjestelmässä
oikeushenkilöllisyyden muutoksia koskevan toiminnon avulla.
c) Toimitettavat todistusasiakirjat: edellä kuvatun muutoksen osoittava todistusasiakirja.
d) LEB:ltä peritään yksi oikeushenkilöä koskeva maksu.
Tapaus 3: LEA siirtää aineen a rekisteröinnin LEB:lle mutta säilyttää aineen b
rekisteröinnin
a) Aineen a rekisteröinti voidaan siirtää LEB:lle.
b) LEA:n ja LEB:n on saatettava ajan tasalle tieto aineen a rekisteröinnin haltijan
muuttumisesta REACH-IT-järjestelmässä oikeushenkilöllisyyden muutoksia koskevan
toiminnon avulla.
c) Toimitettavat todistusasiakirjat: edellä kuvatun
todistusasiakirja sekä osakkeidenostosopimus.
d) LEB:ltä peritään yksi oikeushenkilöä koskeva maksu.
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muutoksen

osoittava

5.5. Yritysten jakautuminen
LEA on aineiden a ja b rekisteröinnin haltija. LEA jakautuu kahdeksi uudeksi
oikeushenkilöksi, LEB:ksi ja LEC:ksi. LEA:n olemassaolo päättyy.

REACH-asetuksen mukaiset seuraukset
Tapaus 1: Kaikki rekisteröinnit siirretään LEB:lle
a) LEB:stä tulee LEA:n laillinen seuraaja.
b) LEB:n on saatettava ajan tasalle tieto aineiden a ja b rekisteröintien haltijan
muuttumisesta REACH-IT-järjestelmässä oikeushenkilöllisyyden muutoksia koskevan
toiminnon avulla.
c) Toimitettavat todistusasiakirjat: edellä kuvatun muutoksen osoittava todistusasiakirja.
d) LEB:ltä peritään yksi oikeushenkilöä koskeva maksu.
e) Jos LEC haluaa markkinoida aineita, sen on toimitettava:
i) myöhäinen esirekisteröinti viimeistään 12 kuukautta ennen asiaankuuluvaa
rekisteröintipäivää (jos aine on vaiheittain rekisteröitävä aine),
ii) tiedustelu ja sen jälkeen rekisteröinti, jos kyseessä on vaiheittain rekisteröitävä
aine, jota ei enää voida esirekisteröidä, tai muu kuin vaiheittain rekisteröitävä aine.
Tapaus 2: Rekisteröinnit jaetaan LEB:n ja LEC:n kesken
a) LEB ja LEC ovat LEA:n laillisia seuraajia.
b) LEA:n, LEB:n ja LEC:n on saatettava ajan tasalle tieto rekisteröintien haltijoiden
muuttumisesta oikeushenkilöllisyyden muutoksia koskevan toiminnon avulla.
c) Toimitettavat
todistusasiakirja.

todistusasiakirjat:

edellä

kuvatun

muutoksen

osoittava

d) LEB:ltä ja LEC:ltä peritään kummaltakin maksuasetuksen taulukossa 3 kuvattu
maksu tunnistetietojen muutoksesta.
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6. YKSINOMAISET EDUSTAJAT
6.1. Yksinomaisen edustajan vaihtuminen
ORB on EU:n ulkopuolisen valmistajan LEA:n yksinomainen edustaja. ORB on
rekisteröinyt aineen x LEA:n puolesta.
LEA haluaa vaihtaa ORB:n tilalle ORC:n yksinomaiseksi edustajakseen.

REACH-asetuksen mukaiset seuraukset
a) Kyseessä on tunnistetietojen muutos, koska rekisteröijän henkilöllisyys muuttuu.
b) ORC:n on saatettava ajan tasalle muutosta koskevat tiedot REACH-ITjärjestelmässä.
c) ORC:n on toimitettava osoitukseksi: i) LEA:n sopimus, jossa ORC nimetään LEA:n
yksinomaiseksi edustajaksi, sekä ii) ORB:n sopimus rekisteröinnin siirtämisestä
ORC:lle.
d) ORC:ltä peritään maksuasetuksen taulukossa 3 kuvattu maksu tunnistetietojen
muutoksesta. Maksu määräytyy LEA:n koon perusteella.
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