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Vastutamatusesäte. See on algselt inglise keeles avaldatud dokumendi tõlke töövariant. Algdokument on 
ECHA veebilehel. 

 

© Euroopa Kemikaaliamet, 2009. Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel, 
lisades viite „Allikas: Euroopa Kemikaaliamet, http://echa.europa.eu/” ja saates 
avaldamise kohta kirjaliku teate ECHA teabetalitusele (info@echa.europa.eu). 

http://echa.europa.eu/reach/helpdesk/echahelp_en.asp  

 

Kui teil tekib küsimusi või tähelepanekuid käesoleva dokumendi kohta, saate need 
esitada ECHA kasutajatoele teabenõude vormil (märkige dokumendi viide ja 
väljaandmise kuupäev). Teabepäringu vormi saab ECHA veebilehelt REACH-kasutajatoe 
jaotisest: 

Keel:  eesti keel 

Välja antud: 25.03.2010 

ISSN:   1831-7766 

ISBN-13:   978-92-9217-268-8 

Viide:  ECHA-10-B-16-ET 
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1 Sissejuhatus 

Tööstuskasutaja juhendi 17. osas „Juriidilise isiku muutmine” selgitatakse ja kirjeldatakse 
nende funktsioonide kasutamist, mis on vajalikud ettevõtte juriidilise isiku muutmisel REACHi 
nõuetele vastamiseks. 

Kasutusjuhend on jaotatud kahte põhiossa. 2. peatükis selgitatakse juriidilise isiku muutmise 
konteksti REACH-ITi raames. 3. peatükis on esitatud üksikasjalikud juhised juriidilise isiku 
muutmise funktsiooni kasutamiseks REACH-ITis. 

Enne 17. osa kasutamist on soovitatav tutvuda ka 1. osaga „REACH-ITiga alustamine”, kus 
selgitatakse üksikasjalikumalt järgmisi põhimõtteid: 

 juhendi ülesehitus; 

 ikoone, teksti, klahve, linke jms puudutavad kokkulepped; 

 REACH-ITi taustteave ja selle seos IUCLID 5 veebilehe ning rakendusega. 
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2 Juriidilise isiku muutmise põhimõtted 

Selle peatüki eesmärk on tutvustada juriidilise isiku muutmise põhimõtteid. Selles peatükis: 

 defineeritakse põhimõisted; 

 võetakse kokku ettevõtete kohustused nimemuutmise ja juriidilise isiku muutmise 
suhtes; 

 antakse ülevaade REACH-ITis juriidilise isiku muutmise protsessist; 

 kirjeldatakse juriidilise isiku muutmise funktsiooni kasutamist REACH-ITis levinuimate 
ettevõtlusstsenaariumite puhul; 

 antakse loetelu juriidilise isiku muutmisele kehtivatest ühtsetest eeskirjadest. 

Järgmises peatükis kirjeldatakse REACH-ITis juriidilise isiku muutmise etappe. 

2.1 Definitsioonid 
Järgnevas tabelis defineeritakse REACH-ITi kasutamise kontekstis juriidilise isiku muutmise 
põhimõisted. 

Tabel 1: Põhimõistete definitsioonid 

Mõiste Definitsioon 

Juriidilise isiku muutmine REACH-ITi faktor, mis määratleb osapooled (lähtuva 
juriidilise isiku ja selle juriidilise jätkaja) ning juriidilise 
isiku muutmise sisu. 

Juriidilise isiku muutmise 
protsess 

Sisu ülekandmine lähtuvalt juriidiliselt isikult juriidilisele 
jätkajale juriidilise isiku muutmise tõttu. 

Lähtuv juriidiline isik Juriidiline isik (ettevõte), mis valdab sisu enne juriidilise 
isiku muutmist. 

Juriidiline jätkaja Juriidiline isik (ettevõte), mis võtab juriidilise isiku 
muutmise tulemusena üle sisu haldamise kohustuse. 

Sisu Üldmõiste, mida kasutatakse, viitamaks 
eelregistreeringutele, registreeringutele, teatistele ja 
päringutele, mida on võimalik juriidilise isiku muutmise 
protsessi käigus üle kanda lähtuvalt juriidiliselt isikult 
juriidilisele jätkajale. Kõigil sisuelementidel on unikaalse 
tuvastamise viitenumber. 

Sisuelementide loetelu Loetelu, milles määratletakse sisuelemendid, mis tuleb 
lähtuvalt juriidiliselt isikult juriidilisele jätkajale üle kanda. 
Sisuelementide loetelu luuakse REACH-ITis juriidilise 
isiku muutmise käigus. 
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2.2 Ettevõtete kohustused 
Ettevõtete kohustused erinevad sõltuvalt sellest, kas nad: 

 muudavad enda nime, 

 muudavad juriidilist isikut. 

Üldiselt kehtivad need kohustused kõikidele ettevõtetele, mis on eelregistreerujad, 
registreerujad, PPORD-teavitajad, CLP-teavitajad ja/või päringu esitajad. 

Juhendi eesmärk on selgitada, mida ettevõtjad peavad REACH-ITis tegema, kui nad on välja 
selgitanud, milline ülalkirjeldatud juhtudest vastab nende hetkeolukorrale. 

Ettevõttel soovitatakse tutvuda juriidilise isiku ja nime muutmist käsitleva teabelehega, et 
saada juhiseid selle kohta, kuidas teha kindlaks ettevõtte kohustused spetsiifilises juriidilises 
ja ärilises kontekstis. 

2.2.1 Nime muutmine 

ECHA loeb nime muutmiseks olukorda, kus eelregistreerujast, registreerujast, PPORD-
teavitajast või päringu esitajast ettevõte muudab enda nime, kuid mitte juriidilist isikut (vt 
allpool). Selline olukord võib tekkida näiteks juriidilise isiku ühe osa ostmisel. 

REACH-ITil on nimemuutmisfunktsioon. See võimaldab ettevõtetel enda nime muuta. 
Funktsiooni ei tohi kasutada juriidilises isikus tehtud muudatustele viitamiseks. 

Vajalikud tegevused 

 Enda nime muutev juriidiline isik peab sellele REACH-ITis viitama, esitades tõendeid 
nimemuutusest (näiteks äriregistri väljavõtte), ja kinnitama, et nimemuutus ei tulene 
juriidilise isiku muutmisest. 

 Registreerujatele, kes muudavad enda registreeringut tulenevalt nimemuudatusest, ei 
kehtestata mingeid eritasusid. 

2.2.2 Juriidilise isiku muutmine 

ECHA loeb juriidilise isiku muutmiseks allpool toodud olukordi. 

2.2.2.1 Liitumine või ettevõtte jagunemine 

Lähtuv juriidiline isik, kes on ECHA-le teabe edastanud, lakkab omamast eelregistreeringut, 
registreeringut, PPORD-d või päringut kas ühinemise või ettevõtte jagunemise tõttu. 

Vajalikud tegevused 

 Lähtuv juriidiline isik ja juriidiline jätkaja peab juriidilist isikut REACH-ITis vastavalt 
muutma, kajastades juriidilise isiku muutmist, ning esitama tõendid juriidilise isiku 
muutmisest. NB! Registreeringut pole võimalik eri juriidiliste isikute vahel jagada. 

 Lähtuvalt lõivumääruse artikli 5 lõike 1 punktist c peavad juriidilised isikud tasuma 
juriidilise isiku muutmise lõivu. Juriidilise isiku tasutava lõivu suurus sõltub juriidilise 
jätkaja suurusest pärast juriidilise isiku muutmist. 
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2.2.2.2 Varade müük 

Varade müüki (näiteks aine tootmiseks kasutatud tehase müük) ühelt ettevõttelt teisele 
loetakse juriidilise isiku muutmiseks, mille käigus varade omanik nõustub kandma enda 
registreeringu üle varade uuele haldajale. 

Vajalikud tegevused 

 Kui omanik pole esitanud varadega seotud aine registreeringut, eelregistreeringut, 
PPORD-teatist või päringut, peab ta koos varade müüjaga muutuste kajastamiseks 
muutma REACH-ITis juriidilist isikut ja esitama tõendid varade müügi kohta. 
NB! Registreeringut pole võimalik eri juriidiliste isikute vahel jagada. 

 Lähtuvalt lõivumääruse artikli 5 lõike 1 punktist c peab varade uus omanik maksma 
juriidilise isiku muutmise lõivu. Uue omaniku tasutava lõivu suurus sõltub omaniku 
suurusest pärast juriidilise isiku muutmist. 

Varade eelneval omanikul võib müügi tulemusena tekkida vajadus uuendada varadega 
seotud aine(te) registreeringut (nt kui see mõjutab tootmismahte). 

2.2.2.3 Ainuesindaja vahetumine 

Kui Euroopa Liitu mittekuuluva tootja ainuesindaja vahetub, kehtib alljärgnev. 

Vajalikud tegevused 

 Uus ainuesindaja peab esitama tõendid, et Euroopa Liitu mittekuuluv tootja on ta 
ainuesindajaks määranud ja eelmine ainuesindaja on selle muudatusega nõustunud.  

 Lähtuvalt lõivumääruse artikli 5 lõike 1 punktist c peab uus ainuesindaja tasuma 
juriidilise isiku muutmise lõivu. Ainuesindaja tasutava lõivu suurus sõltub esindatava 
Euroopa Liitu mittekuuluva tootja suurusest. 
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2.3 Juriidilise isiku muutmise protsessi ülevaade 
Kui lähtuvale juriidilisele isikule järgneb ühinemise, jagunemise või ainuesindaja muutuse 
tulemusena juriidiline jätkaja, lubab REACH-IT lähtuval juriidilisel isikul eelregistreeringud, 
registreeringud, teatised ja päringud juriidilisele jätkajale üle kanda. 

REACH-ITis tuleb juriidilise isiku muutmise registreerimiseks läbida järgmised tavaetapid: 

 Lähtuv juriidiline isik alustab REACH-ITis juriidilise isiku muutmist. Lähtuv juriidiline 
isik võtab juriidilise jätkajaga REACH-ITist väljaspool ühendust (nt e-posti teel), 
teavitades teda sellest, et juriidiline isik on ülevaatamiseks valmis. 

 Juriidiline jätkaja vaatab juriidilise isiku muutmise üle. 

 [VAJADUSE KORRAL] Juriidiline jätkaja palub lähtuval juriidilisel isikul juriidilise isiku 
muutmist uuendada. juriidiline jätkaja veendub, et sisuelementide loetelu sisaldab 
kõiki vajalikke eelregistreeringuid, registreeringuid, teatisi ja päringuid. 

 [VAJADUSE KORRAL] Lähtuv juriidiline isik uuendab juriidilise isiku muutmist 
lähtuvalt juriidilise jätkaja palvest. 

 Kui juriidiline jätkaja on juriidilise isiku muutmise sisuga rahul, annab juriidiline jätkaja 
sellele kinnituse.  

 [VAJADUSE KORRAL] Amet loob arve juriidilise isiku muutmise sisseviimise kohta ja 
saadab selle juriidilisele jätkajale. Üksikasjade jaoks teemal, kas arve esitatakse või 
mitte, tutvuge peatükiga 2.5.8. 

 [VAJADUSE KORRAL] Juriidiline jätkaja maksab arve.  

 Kogu määratud ja kinnitatud sisu (eelregistreeringud, registreeringud, teatised ja 
päringud) kantakse REACH-ITis lähtuvalt juriidiliselt isikult juriidilisele jätkajale üle. 

 [VAJADUSE KORRAL] Kui juriidiline jätkaja jätab juriidilise isiku muutmise eest 
määratud maksevahemikus tasumata, kustutatakse juriidilise isiku muutmine 
REACH-ITist ja sisu üle ei kanta. 

Ülalpool toodud sammud on kujutatud allpool asuval graafikul, kus iga veerg esindab kolme 
seotud osapoole ülesandeid: lähtuv juriidiline isik, juriidiline jätkaja ja ECHA. Lisaks näitab 
graafik juriidilise isiku muutmise olekut REACH-ITis protsessi käigus algusest lõpuni. 
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Joonis 1: Juriidilise isiku muutmise protsess ja vastav olek REACH-ITis 
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2.4 Ettevõtlusstsenaariumid 
Sõltuvalt juriidilise isiku muutmise ärilisest kontekstist tuleb REACH-ITis vajamineva sisu 
ülekandmiseks lähtuvalt juriidiliselt isikult juriidilistele järglastele luua üks või mitu juriidilise 
isiku muutmist. 

Allpool on kirjeldatud põhilisi ettevõtlusstsenaariume. Diagrammide õigeks tõlgendamiseks 
pidage meeles järgnevat: 

 veerus „Before” kujutatud juriidilised isikud kujutavad ettevõtet enne juriidilise isiku 
muutmist; 

 veerus „After” kujutatud juriidilised isikud kujutavad ettevõtet pärast juriidilise isiku 
muutmist; 

 nooled esindavad kujutatud ettevõtete vahel REACH-ITis tehtavate juriidiliste isikute 
muutmisi. 

Lisaks sellele pidage meeles, et antud stsenaariumid kirjeldavad ainult võimalike juriidiliste 
isikute muutmiste lihtsamaid tüüpe. Esitatud hüpoteetilised juhtumid hõlmavad ainult 
minimaalset juriidiliste isikute arvu. Reaalsed juhtumid võivad olla mitmekülgsemad, 
hõlmates mitmeid juriidilisi isikuid ja järjestikuseid (või seotud) juriidiliste isikute muutmisi. 
Sealjuures on samad põhimõtted rakendatavad ka keerulisemates stsenaariumites. Näiteks 
võib olemasolev ettevõte jaguneda enam kui kaheks uueks ettevõtteks või tütarfirma 
emafirmast eralduda ja seejärel olemasoleva ettevõttega liituda. 

2.4.1 Ühinemine – väiksema ettevõtte liitmine (või ostmine) 

Joonis 2: Ühinemine – väiksema ettevõtte liitmine (või ostmine) 

Enne Pärast 

 

LEB 

LEB 

LEA 

Juriidiline jätkaja liidab (või ostab) lähtuva juriidilise isiku ja lähtuv juriidiline isik lakkab 
olemast. 

Lähtuva juriidilise isiku eelregistreeringute, registreeringute, teatiste ja päringute 
ülekandmiseks juriidilisele jätkajale on vajalik üks juriidilise isiku muutmine REACH-ITi 
keskkonnas. REACH-IT loob ülekandeks vajaliku sisuelementide loetelu automaatselt, 
kaasates vaikimisi kogu lähtuva juriidilise isiku sisu. 
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2.4.2 Ühinemine – võrdsete ettevõtete liitumine 

Joonis 3: Ühinemine – võrdsete ettevõtete liitumine 

 

  

Pärast Enne 

LEA 

LEC 

LEB 

Lähtuv juriidiline isik ja juriidiline jätkaja ühinevad võrdsetena, luues uue juriidilise isiku 
(LEC). Lähtuv juriidiline isik ja juriidiline jätkaja lakkavad olemast. 

Lähtuva juriidilise isiku ja juriidilise jätkaja eelregistreeringute, registreeringute, teatiste ja 
päringute ülekandmiseks uuele juriidilisele isikule on tarvis teha kaks juriidilise isiku muutmist 
REACH-ITi keskkonnas. REACH-IT loob automaatselt kaks sisuelementide loetelu, kaasates 
vaikimisi nii lähtuva juriidilise isiku kui ka juriidilise jätkaja sisu. 

2.4.3 Jagunemine – emafirmast eraldumine 

Joonis 4: Jagunemine – emafirmast eraldumine 

 

  

Pärast Enne 

LEA 

LEB 

LEA 

Juriidiline jätkaja eraldub (lahkneb) lähtuvast juriidilisest isikust ja saab uueks juriidiliseks 
isikuks. Lähtuv juriidiline isik kestab edasi. 

Lähtuva juriidilise isiku eelregistreeringute, registreeringute, teatiste ja päringute 
ülekandmiseks juriidilisele jätkajale on vajalik üks juriidilise isiku muutmine REACH-ITi 
keskkonnas. Ülekandmiseks vajalik sisuelementide loetelu luuakse manuaalselt või 
poolautomaatselt lähtuva juriidilise isiku poolse massüleslaadimise teel ning see võib 
hõlmata kogu või osa lähtuva juriidilise isiku sisust. 
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2.4.4 Jagunemine – ühenduse lagunemine 

Joonis 5: Jagunemine – ühenduse lagunemine 

 

  

Pärast Enne 

LEB 

LEC 

LEA 

Lähtuv juriidiline isik jaguneb kaheks uueks juriidiliseks isikuks – juriidiline jätkaja ja uus 
juriidiline isik. Lähtuv juriidiline isik lakkab olemast. 

Lähtuva juriidilise isiku eelregistreeringute, registreeringute, teatiste ja päringute 
ülekandmiseks vastavalt juriidilisele jätkajale ja uuele juriidilisele isikule on REACH-ITi 
keskkonnas vaja teha kaks juriidilise isiku muutmist. Ülekandmiseks vajalik sisuelementide 
loetelu luuakse manuaalselt või poolautomaatselt lähtuva juriidilise isiku poolse 
massüleslaadimise teel. Need loetelud hõlmavad kõiki või osa lähtuva juriidilise isiku sisust. 

Iga konkreetset eelregistreeringut, registreeringut, teatist või päringut on võimalik üle kanda 
ainult ühele juriidilisele jätkajale. Seda sisu pole võimalik juriidiliste jätkajate vahel jagada või 
jaotada. Kui juriidilised jätkajad nõuavad näiteks sama aine registreeringut, peab üks 
juriidilistest jätkajatest esitama uue registreeringu. 

2.4.5 Varade ülekandmine 

Joonis 6: Juurdepääs juriidilise isiku muutmise funktsioonile 

 

  

Pärast Enne 

LEA 

LEB 

LEA 

LEB 

Lähtuv juriidiline isik müüb vara (nt tootmistehas) juriidilisele jätkajale. 

Lähtuvalt juriidiliselt isikult juriidilisele jätkajale üle antud vara puudutavate 
eelregistreeringute, registreeringute, teatiste ja päringute ülekandmiseks on vajalik üks 
juriidilise isiku muutmist REACH-ITi süsteemis. Ülekandeks vajalik sisuelementide loetelu 
luuakse manuaalselt või poolautomaatselt lähtuva juriidilise isiku  poolse massüleslaadimise 
teel ning see võib hõlmata kogu või osa lähtuva juriidilise isiku sisust. 
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MÄRKUS: Juriidilise isiku muutmist varade ülekandmise tulemusena käsitletakse REACH-
ITis juriidilise isiku muutmise lahknemise tüübina. 

2.4.6 Ainuesindaja vahetumine 

Joonis 7: Juurdepääs juriidilise isiku muutmise funktsioonile 

  

 

Pärast Enne 

LEA LEB 

ELi-väline 
tootja 

 

ELi-väline 
tootja 

 

Kuigi ainuesindaja vahetumine pole otseselt juriidilise isiku muutmine, kasutatakse REACH-
ITis ainuesindaja vahetumise kinnitamiseks juriidilise isiku muutmise funktsiooni. 

Kui Euroopa Liitu mittekuuluva tootja ainuesindaja vahetub lähtuvalt juriidiliselt isikult 
juriidilisele jätkajale, kantakse kokkulepitud eelregistreeringud, registreeringud, teatised ja 
päringud lähtuvalt juriidiliselt isikult juriidilisele jätkajale juriidilise isiku muutmise kaudu. 

Lisaks tuleb esitada tõendid selle kohta, et kolm osapoolt (lähtuv juriidiline isik, juriidiline 
jätkaja ja Euroopa Liitu mittekuuluv tootja) nõustuvad muutmisega. 

2.5 Juriidilise isiku muutmisteks REACH-ITi kodeeritud 
spetsiifiline funktsioon 

Antud peatükis kirjeldatakse juriidilise isiku muutmiseks REACH-ITi kodeeritud spetsiifilist 
funktsiooni. 

2.5.1 Sisu jagamatus 

Sisu omab korraga ainult üks juriidiline isik. REACH-IT ei luba sisu jagamist või jaotamist 
kahe või enama juriidilise isiku vahel. 

2.5.2 Viitenumbrid ja esitamisnumbrid 

Viitenumber on sisu unikaalne identifikaator. Sisu kantakse juriidilisele jätkajale üle algse 
viitenumbriga. REACH-IT ei anna juriidilise isiku muutmise protsessis sisule uut viitenumbrit. 
Pigem uuendatakse juriidilise isiku muutmise kajastamiseks sisu viitenumbri omanikku. 

Juriidiline jätkaja saab juriidilise isiku muutmise tulemusena viitenumbriga seotud uue 
esitamisnumbri. Juriidiline jätkaja kasutab uut esitamisnumbrit uuenduse tegemiseks. 

2.5.3 Põhimõte: üks registreering ühe aine kohta ühe ettevõtte kohta 

Järgitakse põhimõtet: üks registreering ühe aine kohta ühe ettevõtte kohta. 

Juriidilise isiku muutmise jaoks tähendab see, et lähtuv juriidiline isik ei saa juriidilisele 
jätkajale üle kanda sisu (näiteks registreeringut) aine jaoks, mille jaoks jätkajal on vastav sisu 
juba olemas. Sellise sisu märgib REACH-IT tühistatuks. 
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Neil puhkudel, kui lähtuv juriidiline isik on registreerinud aine kõrgema tonnides väljendatud 
koguste vahemiku kui juriidiline jätkaja, järgib REACH-IT juriidilise jätkaja õigust kõrgemale 
tonnidest väljendatud koguste vahemikule. Sellegipoolest peab juriidiline jätkaja vastavalt 
REACHi artiklile 22 esitama selle lähtuvalt juriidiliselt isikult pärineva koguste vahemiku 
seaduslikuks kasutamiseks vahetu uuenduse. REACH-IT ei esita seejärel juriidilisele 
jätkajale tonnides koguste vahemiku uuendamist puudutavat arvet. 

2.5.4 Järjestikused juriidilise isiku muutmised 

Järjestikused (või n-ö seotud) juriidilise isiku muutmised on lubatud: 

 Sisule: kordade arv, mille vältel sisu kantakse ühelt juriidiliselt isikult juriidilise isiku 
muutmise tõttu teisele, on piiramatu; 

 juriidilistele isikutele: konkreetne juriidiline isik võib olla mitme järjestikuse juriidilise 
isiku muutmise objektiks. Näiteks juriidiline isik A võib eralduda juriidilisest isikust B ja 
hiljem ühineb B juriidilise isikuga C. 

2.5.5 Ühised esitamised 

Juriidilise isiku roll ühise esitamise suhtes kantakse üle juriidilisele jätkajale koos vastavate 
registreeringutega. Kantakse üle nii juhi- kui ka liikmerollid. Kui ettevõte ei soovi enda rolli 
ühise esitisena juriidilisele jätkajale üle kanda, peab ettevõte ennast enne juriidilise isiku 
muutmist sellest rollist vabastama. 

2.5.6 Kolmanda osapoole esindajad 

Juriidiline jätkaja võib juriidilise isiku muutmise ajal nimetada ametisse kolmanda osapoole 
esindaja. Seda kolmanda osapoole esindajat kajastatakse lähtuvatelt juriidilistelt isikutelt 
ülekantavate vastavate (eel)registreeringute teabevahetusfoorumides. 

2.5.7 Turvamärgised 

REACH-IT kasutab turvamärgiseid, mis võimaldavad lähtuval juriidilisel isikul ja juriidilisel 
jätkajal juriidilise isiku muutmist kinnitada. Praktikas loob REACH-IT ajal, kui lähtuv juriidiline 
isik algatab uue juriidilise isiku muutmise, automaatselt seonduva turvamärgise. Lähtuv 
juriidiline isik edastab seejärel REACH-ITi keskkonnast väljaspool (näiteks e-posti teel) 
turvamärgise ka juriidilisele jätkajale. Juriidiline jätkaja kinnitab seejärel turvamärgise abil 
REACH-ITi keskkonnas juriidilise isiku muutmise kehtivust. 

2.5.8 Arvete esitamine 

Amet esitab arve vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 340/2008 artiklile 5(1)(c) (lõivude 
määrus), kui sisuelementide loetelu sisaldab üht või enamat tasumisele kuuluvat 
sisuelementi. 

Järgnevad sisuelemendid on tasulised, mis tähendab, et juriidilise isiku muutmisel esitatakse 
muutmise tegijale vastav arve. 

 Registreering 

 Kohaliku isoleeritud vahesaaduse registreering 

 Transporditud isoleeritud vahesaaduse registreering 

Järgnevate sisuelementide lisamine juriidilise isiku muutmisel ei ole tasuline. 

 Eelregistreering 

 Toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD-) teatis 

 Liigitamis- ja sildistamis- (C&L-) teatis 
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 Päringu teatis 

Kui arve esitamine on vajalik (s.t kui juriidilise isiku muutmine sisaldab vähemalt ühte 
tasumisele kuuluvat sisuelementi), esitatakse ühe juriidilise isiku muutmise kohta üks arve. 

Arved esitatakse juriidilisele jätkajale. Juriidilise jätkaja ettevõtte suurus pärast juriidilise isiku 
muutmist määrab tasustatava koguse suuruse. Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 
340/2008 III lisa tabelile 3 esitatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele 
vähendatud arve. 

Sisuelementide ülekandmine ja juriidilise isiku muutmine viiakse REACH-ITis läbi ainult arve 
täielikul tasumisel. Kui arvet ei ole antud maksevahemikus tasutud, kustutatakse juriidilise 
isiku muutmine süsteemist ja sisuelemente üle ei kanta. 

2.5.9 Erandid 

Sisuelementi ei saa juriidilise isiku muutmisel lisada, kui: 

 sisuelement on hõlmatud teise veel lõpetamata juriidilise isiku muutmisega; 

 sisuelementi uuendatakse lähtuva juriidilise isiku uuenduse esitamise kaudu. 

Juriidilise isiku muutmise protsessi ühinemise tüüpi ei ole võimalik algatada seni, kuni 
lähtuva juriidilise isiku uuendamisprotsess kestab. 

REACH-IT ei suuda sisuelementi juriidilise isiku muutmise käigus üle kanda, kui juriidiline 
jätkaja seda samal hetkel uuendab. Näiteks, kui juriidiline jätkaja valdab aine registreeringut, 
mida ta hetkel uuendab, ei saa lähtuva juriidilise isiku sama aine registreeringut kõrgeima 
seadusega lubatud tonnides väljendatud kaaluvahemiku kinnitamiseks. 

2.5.10 Ettevõtlusreeglid 

Esitamisi silmas pidades järgitakse järgnevaid ettevõtlusreegleid: 

 juriidilise isiku muutmisse kaasatud sisuelemendi uuendust ei aktsepteerita enne, kui 
juriidilise isiku muutmine on lõpule viidud; 

 kui uue sisu esitab ettevõte, mis täidab ühinemise tüüpi juriidilise isiku muutmise 
protsessis lähtuva juriidilise isiku rolli, siis seda ei aktsepteerita enne, kui see ettevõte 
lakkab määratluse kohaselt olemast. 
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3 Juhised etapi kaupa 

3.1 Juriidilise isiku muutmise menüü 
Juurdepääs juriidilise isiku muutmise funktsioonile asub REACH-ITi peamenüüs. 

Joonis 8: Juurdepääs juriidilise isiku muutmise funktsioonile 

 

Menüü <Legal entity change> alammenüüd on: 

<View legal entity change> – võimaldab eelvaadelda, muuta ja kustutada olemasolevaid 
juriidilise isiku muutmisi; 

<Create legal entity change> – võimaldab luua uusi juriidilise isiku muutmisi või jätkata 
olemasolevatega töötamist; 

<Export item list> – võimaldab määrata sisuelementide loetelu ja seda CSV-formaadis 
eksportida. 

 Juurdepääs juriidilise isiku muutmise funktsioonile on kättesaadav Company 
Manager (ettevõtte juhataja) staatuses kasutajatele. 
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3.2 Juriidilise isiku muutmise algatamine 
Juriidilise isiku muutmise protsess algab uue juriidilise isiku muutmise algatamisega. Seda 
teeb lähtuv juriidiline isik. 

 Juriidiline jätkaja peab kehtiva ettevõtte UUID-i omamiseks läbima REACH-ITi 
keskkonnas osapoole registreerimisprotsessi. Ettevõtte UUID tuleb süsteemiväliselt 
jagada lähtuva juriidilise isikuga (nt e-posti teel). 

 Enne uue juriidilise isiku muutmise algatamist soovitatakse lähtuval juriidilisel isikul 
omada järgnevaid nõutavaid sisendeid: 

juriidilise jätkaja UUID, 

juriidilise isiku muutmist kinnitavad tõendid (näiteks väljavõte kaubandusregistrist, mis 
kinnitab juriidilise isiku vahetumist) PDF-formaadis, 

juriidilisele jätkajatele ülekantavate sisuelementide loetelu. 

 

3.2.1 Uue juriidilise isiku muutmise algatamine 

Juriidilise isiku muutmise algatamise viisard juhatab kasutaja läbi uue juriidilise isiku 
muutmise põhisammude (või sakkide). Allpool toodud joonis kirjeldab uue juriidilise isiku 
muutmise loomise põhisamme (Joonis 9). Neid samme kirjeldatakse üksikasjalikumalt 
järgnevates peatükkides. 

Joonis 9: Juriidilise isiku muutmise algatamise sammud 

Sisestage  
detailid 

 

3.2.1.1 Üksikasjad 

Sisestage 
kontakt 

Valige 
tüüp 

Kinnitage 

Manuaaln
e loetelu 
loomine 

Sisuelementide 
loetelu 

massüleslaadi
mine 

Ühine

Jagunemine VÕI 
muudatus 

 

Juriidilise 
isiku 

muutmis
e tüüp?

Loetel
u 

loomi

Manuaal
ne 

Mass 

Klõpsake ettevõtte kodulehel menüüvalikut <Legal entity change \ Create legal entity 
change>. 

Valige uue juriidilise isiku muutmise algatamiseks väli <Create a new legal entity change>. 
Klõpsake käsku <Next>. 



REACH-ITi tööstuskasutaja juhend 

17. osa – Juriidilise isiku muutmine 

 

Versioon 1.0 Lehekülg 19/40 

Märts 2010  

 

Joonis 10:  Algatage uus juriidilise isiku muutmine 

 

 

Sisestage saki <Details> all nõutav teave. Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud. 

Joonis 11:  Üksikasjade sakk 

 

 

Juriidilise isiku muutmist kinnitava tõendi lisamiseks klõpsake käsku <Add attachment>. Teid 
suunatakse järgnevasse aknasse. 

Joonis 12:  Juriidilise isiku muutmist kinnitav tõend 
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Sisestage nõutav teave. Et leida dokument, mille peate failisüsteemi üles laadima, kasutage 
käsku <Browse>. Klõpsake käsku <Submit>. 

 Ärge unustage märgistamast deklaratsiooni, mis kinnitab, et teie tõendid on tõesed, 
korrektsed ja mitteeksitavad. 

 Lisatavad dokumendid peavad olema PDF-formaadis. 

 Võite lisada kuni viis dokumenti. 

 

Juriidilise isiku muutmisele lisatud dokumendid kuvatakse sakil <Details>. Klõpsake 
kustutamissümbolit, et eemaldada manus juriidilise isiku muutmisest. 

Joonis 13:  Juriidilise isiku muutmise tõendi lisamine või kustutamine 

 

Klõpsake jätkamiseks käsku <Next>. 

REACH-IT suunab teid sakile <Contact>. 

Sellest punktist on võimalik katkestatud juriidilise isiku muutmise loomise protsessi taastada. 
Üksikasjalike juhiste jaoks tutvuge peatükiga 3.2.2. 

3.2.1.2 Kontakt 

Valige saki <Contact> alt kontaktisik, kellega kemikaaliamet ja/või liikmesriikide võimud 
juriidilise isiku muutmist puudutavates teemades ühendust võivad võtta. 

Joonis 14:  Juriidilise isiku muutmise kontakt 

 

Kasutage uue kontakti lisamiseks käsku <Add contact>. 

Kasutage eelnevalt valitud kontakti kustutamiseks käsku <Deselect contact>. 

Klõpsake jätkamiseks käsku <Next>. 
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REACH-IT suunab teid sakile <Type>. 

3.2.1.3 Tüüp 

Valige saki <Type> alt juriidilise isiku muutmise tüüp. 

 Juhul kui valite tüübi <Merge>, kantakse kogu sisu (registreeringud ja teatised) 
vaikimisi lähtuvalt juriidiliselt isikult juriidilisele jätkajale üle. Süsteem loob 
automaatselt sisuelementide loetelu. 

Kui valitakse tüübid <Split> või <Only representative change>, peab kasutaja valima 
sisuelementide loetelu loomise viisi. 

Valige sisuelementide loetelu interaktiivseks loomiseks REACH-ITis <Manual selection of 
items in REACH-IT>. 

 Kui teie sisuelementide loetelu on suhteliselt lühike, võib selle interaktiivne loomine 
automaatsest loomisest otstarbekam olla. 

Valige eelnevalt väljaspool REACH-ITi keskkonda valmistatud sisuelementide loetelu 
üleslaadimiseks väli <Bulk upload of identified items>. 

 Kui teie sisuelementide loetelu on küllaltki pikk, oleks kasulik luua see autonoomselt, 
salvestada CSV-formaadis ja seejärel REACH-ITi üles laadida. 

Võite kogu enda sisu REACH-ITi toimetada menüüraja <Legal entity change \ Export 
items list> kaudu. Seejärel võite loetelu muuta, lisades täiendavat sisu, mida soovite 
juriidilisele jätkajale üle kanda. 

Alternatiivina võite luua välisest allikast, näiteks ERP-süsteemist, mida kasutate 
registreeringute ja teatiste jaoks, CSV-formaadis loetelu. 

Sisu eksportimist ja CSV-formaati puudutava üksikasjalikuma teabe jaoks tutvuge 
peatükiga 3.7. 

Joonis 15:  Juriidilise isiku muutmise tüüp ja loetelu loomise viis 

 

 

Klõpsake jätkamiseks käsku <Next>. 

Lähtuvalt juriidilise isiku tüübist ja teie valikust sisuelementide loetelu loomisviisi osas, 
suunab süsteem teid õige saki alla. Sõltuvalt tehtud valikutest jätkake järgnevate 
peatükkidega: 

<Merge>  jätkake peatükiga 3.2.1.6. 

<Split> või <Only Representative change> ja < Manual selection of items in REACH-IT> – 
jätkake peatükiga 3.2.1.4. 
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<Split> või <Only Representative change> ja <Bulk upload of identified items> – jätkake 
peatükiga 3.2.1.5. 

3.2.1.4 Sisu (manuaalne loomine) 

Saki <Items> all saate valida kahe alamsaki vahel. 

Et otsida kogu sisu, mida teil on võimalik hetkel üle kanda, kasutage alamsakki <All items>. 

Joonis 16:  Otsige kogu sisu 

 

 

 Registreeringud, mida on uuendatud ja mille vastavat esitamist endiselt töödeldakse, 
ei kuvata, kuna neid pole võimalik üle kanda. Kestev uuendamise esitamine tuleb 
enne lõpetada. 

Sisu lisamiseks ülekantavate sisuelementide loetellu valige sisuelemendid, mida soovite üle 
kanda, ja klõpsake käsku <Add selected items>. 

Kasutage alamsakki <Selected items> kõikide sisuelementide otsimiseks, mille olete valinud 
sisuelementide loetellu lisamiseks. Loendur näitab hetkel loetelus olevate sisuelementide 
arvu. 
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Joonis 17:  Eelvaadelge valitud sisuelemente 

 

 

 NB! Sõltuvalt määratud otsingukriteeriumitest ei kuvata samaaegselt kõiki 
sisuelemente. 

Sisuelementide kustutamiseks sisuelementide loetelust valige alamsakil <Selected items> 
sisuelemendid, mida soovite eemaldada, ja klõpsake käsku <Remove items>. 

Klõpsake jätkamiseks käsku <Next>. 

REACH-IT suunab teid sakile <Validation>. Liikuge peatükini 3.2.1.6. 

3.2.1.5 Sisuelemendid (massüleslaadimine) 

Klõpsake sakil <Items> käsku <Browse> 

 Sisuelementide loetelu peab olema eelnevalt CSV-formaadis ettevalmistatud. 

 Tutvuge juhistega, kuidas olemasolevate sisuelementide loetelu CSV-formaadis 
eksportida, peatükis 3.7. 

Leidke üleslaetav CSV-fail, valige see ja klõpsake lisamiseks käsku <Open>. 
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Joonis 18:  CSV-i üleslaadimine 

 

 

Klõpsake jätkamiseks käsku <Next>. 

REACH-IT suunab teid sakile <Validation>. 

3.2.1.6 Kinnitamine 

Sakk <Validation> annab ülevaate juriidilise isiku muutmise loomise viisardi eelnevate 
sakkide all tehtud valikutest. 

Vaadake enda andmed üle ja kui soovite mõnda sisestust muuta, liikuge tagasi vastavale 
sakile. 

Kui olete sisestustega rahul, klõpsake käsku <Create legal entity change>. 

 Sisuelementide loetelu automaatne loomine (ja vastava allalaadimislingi) võib 
ühinemise tüüpi muutmise puhul aega võtta. 
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Joonis 19:  Juriidilise isiku muutmise kinnitamine 

 

 

REACH-IT kinnitab juriidilise isiku muutmise loomist, lisades turvamärgise, mille peate 
salvestama. Kinnitus antakse nii kinnitusakna kui ka süsteemisisese sõnumi kujul.  

Joonis 20:  Juriidilise isiku muutmise loomise kinnitus 
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 Lähtuv juriidiline isik peab turvamärgist juriidilise jätkajaga jagama, et juriidiline 
jätkaja saaks juriidilise isiku muutmist REACH-ITis kinnitada. 

Lähtuv juriidiline isik peab juriidilise jätkajaga REACH-ITi väliselt (nt e-posti teel) 
jagama järgnevat teavet: 

juriidilise isiku muutmise nimi, 

märgis. 

Juriidiline jätkaja kinnitab selle teabe abil juriidilise isiku muutmise REACH-ITi 
keskkonnas, tõendades et ta on aktsepteeritud juriidiline jätkaja ja 
sisuelementide loetelu vastab soovitule. 

 Kui peate märgisele hiljem ligi pääsema, võite seda teha juriidilise isiku 
muutmise kinnitamisel saadud süsteemisisese sõnumi kaudu. 

 Märgisel pole aegumiskuupäeva. See kehtib seni, kuni juriidiline jätkaja kasutab 
seda juriidilise isiku muutmise kinnitamiseks. 

 

3.2.2 Jätkake olemasoleva juriidilise isiku muutmise protsessi 

Kui juriidilise isiku muutmise protsess katkestatakse, salvestatakse see mustandina. Võite 
igal ajal mustandina salvestatud juriidilise isiku muutmise loomist jätkata. Seda on võimalik 
teha kahel allpool kirjeldatud moel. 

3.2.2.1 Loomismenüü kaudu 

Klõpsake kodulehel viibides menüüvalikut <Legal entity change \ Create legal entity 
change>. 

Valige käsk <Continue creating an existing legal entity change>. 

Valige kuvatavast olemasolevate juriidiliste isikute muutmiste mustandite loetelust muutmine, 
millega soovite edasi töötada. 

Joonis 21:  Jätkake juriidilise isiku muutmise mustandit 

 

 

Klõpsake käsku <Next>. 

REACH-IT suunab teid saki <Contact> alla, kus saate jätkata peatükis 3.1 kirjeldatud 
loomisprotsessi. 
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3.2.2.2 Eelvaatlemise menüü kaudu 

Klõpsake kodulehel viibides menüüvalikut <Legal entity change \ View legal entity change>. 

Sisestage otsinguaknasse vajalik otsingukriteerium. Klõpsake käsku <Search>. 

Valige tulemuste aknast juriidilise isiku muutmise mustand, mida soovite jätkata. Klõpsake 
käsku <Edit>. 

Joonis 22:  Jätkake juriidilise isiku muutmise protsessi eelvaatlemise aknas kuvatud valikuga 

 

 

REACH-IT suunab teid saki <Contact> alla, kus saate jätkata peatükis 3.1 kirjeldatud 
juriidilise isiku muutmise protsessi. 

3.3 Juriidilise isiku muutmise kinnitamine 
Kui juriidiline jätkaja on saanud lähtuvalt juriidiliselt isikult uue juriidilise isiku muutmise nime 
ja nõutava turvamärgise, peab juriidiline jätkaja juriidilise isiku muutmise lõpetamiseks selle 
kinnitama. Antud kinnituse eesmärgiks on juriidilise isiku tehtav kontroll ja kinnitamine, et 
lähtuva juriidilise isiku loodud juriidilise isiku muutmine vastab mõlema poole nõuetele. 

 Juriidiline jätkaja peab hoolikalt kontrollima, kas sisuelementide loetelu sisaldab kõiki 
kokkulepitud juriidilisele jätkajale ülekantavaid sisuelemente. 

Kui juriidiline jätkaja on juriidilise isiku muutmise sisuga rahul, annab ta sellele kinnituse. 
Vaadake peatükki 3.3.1. 

Kui juriidiline jätkaja ei ole juriidilise isiku muutmise sisuga rahul, esitab ta lähtuvale 
juriidilisele isikule nõude juriidilise isiku muutmise uuendamiseks. Vaadake peatükki 3.3.2.  

3.3.1 Kinnitage juriidilise isiku muutmine 

Juriidilise isiku muutmise kinnitamise viisard suunab teid läbi juriidilise isiku muutmise 
kinnitamiseks vajalike sammude (või sakkide). Neid samme kirjeldatakse üksikasjalikumalt 
järgnevates peatükkides. 

3.3.1.1 Üksikasjad 

Klõpsake kodulehel viibides menüüvalikut <Legal entity change \ View legal entity change>. 

Sisestage otsinguaknasse soovitud otsingukriteerium. Klõpsake käsku <Search>. 

Valige tulemusteaknast juriidilise isiku muutmine, mida soovite kinnitada. 

Klõpsake käsku <Edit>. 
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Joonis 23:  Leidke kinnitatav juriidilise isiku muutmine 

 

REACH-IT suunab teid saki <Details> alla. 

Sisestage lähtuvalt juriidiliselt isikult saadud turvamärgis. Klõpsake käsku <Submit>. 

Joonis 24:  Juriidilise isiku muutmise turvamärgise sisestamine 

 

 

 Turvamärgise sisestamine on ühekordne. Kui olete selle edukalt sisestanud, ei nõuta 
juriidilisel jätkajal märgise taassisestamist ka siis, kui ta katkestab kinnitamisprotsessi 
ja jätkab seda hiljem. 

REACH-IT ei kuva jätkaja kinnitatava juriidilise isiku muutmise või tema tehtud uuenduse 
sisu. 

Sisestage saki <Details> all vajalik teave. Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud. 
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Joonis 25:  Juriidilise isiku muutmise üksikasjad 

 

 

 Isikliku arve saatmise viitena võite sisestada ostukorralduse numbri. Sellele numbrile 
viidatakse juriidilise isiku muutmise eest esitatavas võimalikus arves. 

Klõpsake jätkamiseks käsku <Next>. 

REACH-IT suunab teid saki <Legal entity change contact>alla. 

3.3.1.2 Juriidilise isiku muutmise kontakt 

Valige sakil <Contact> olemasolevate kontaktide nimekirjast kontaktisik, kellega 
kemikaaliamet (ja/või liikmesriikide võimud) juriidilise isiku muutmist puudutavatel teemadel 
ühendust võtab (võtavad). 

Joonis 26:  Juriidilise isiku muutmise kontakt 

 

 

Kasutage uue kontakti lisamiseks käsku <Add contact>. 

Kasutage valitud kontakti valiku tühistamiseks käsku <Deselect contact>. 

Klõpsake jätkamiseks käsku <Next>. 

REACH-IT suunab teid saki <Joint submission contact> alla. 
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3.3.1.3 Ühise esitamise kontakt 

Valige sakil <Joint submission contact> kontaktisik, keda soovite valida ülekantavate 
sisuelementide loetelu osana eksisteerivate võimalike ühiste esitamiste kontaktisikuks. 

Joonis 27:  Ühise esitamise kontakt 

 

 

 Võite valida ainult ühe ühise esitamise kontakti. See kontakt lisatakse kõikidele teile 
ülekantavatele ühistele esitamistele. Kui soovite enda ühisele esitamisele teist 
kontaktisikut, peate selle muutmise pärast sisu ülekandmist kõikide ühiste esitamiste 
juures ise sisse viima. 

Klõpsake jätkamiseks käsku <Next>. 

REACH-IT suunab teid saki <Pre-SIEF contact> alla. 

3.3.1.4 Teabevahetusfoorumi kontakt 

Valige saki <Pre-SIEF contact> alt kontaktisik, keda soovite märkida sisuelementide loetelus 
olevate sisuelementide mõjutatava teabevahetusfoorumi kontaktisikuks. 

Joonis 28:  Teabevahetusfoorumi kontakt 

 

 

 Võite valida ainult ühe teabevahetusfoorumi kontakti. See kontakt lisatakse kõikidele 
teile ülekantavatele teabevahetusfoorumidele. Kui soovite enda 
teabevahetusfoorumidele teist kontaktisikut, peate selle uuenduse pärast 
sisuelementide loetelu ülekandmise lõppemist kõikide eelregistreeringute suhtes ise 
sisse viima. 

Klõpsake jätkamiseks käsku <Next>. 

REACH-IT suunab teid saki <Representative> alla. 
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3.3.1.5 Esindaja 

Valige saki <Representative> alt kolmanda osapoole esindaja, keda soovite märkida 
sisuelementide loetelus olevate sisuelementide mõjutatavate kõikide teabevahetusfoorumide 
kolmanda osapoole esindajaks. 

Joonis 29:  Kolmanda osapoole esindaja kontakt 

 

 

 Võite valida ainult ühe kolmanda osapoole esindaja. See kolmanda osapoole esindaja 
lisatakse kõikidele teile ülekantavatele eelregistreeringutele. Kui soovite enda 
teabevahetusfoorumide jaoks teist kolmanda osapoole esindajat valida, peate 
vastavad uuendused pärast sisu ülekandmist kõikide eelregistreeringute suhtes ise 
sisse viima. 

Klõpsake jätkamiseks käsku <Next>. 

REACH-IT suunab teid sakile <Validation>. 

3.3.1.6 Kinnitamine 

Sakk <Validation> pakub ülevaadet juriidilise isiku muutmise sisust ja juriidilise isiku viisardis 
eelnevate sakkide all tehtud sisestustest. 

Vaadake enda andmed üle ja liikuge muutmissoovi korral tagasi vastavale sakile. 

Nõustuge deklaratsiooniga vastavasse kasti linnukest tehes. 

Kui olete sisu ja enda sisestustega rahul, klõpsake käsku <Accept legal entity change>. 
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Joonis 30:  Kinnitage juriidilise isiku muutmine 

 

 

Klõpsake kinnitamisprotsessi lõpetamiseks kinnitusaknas käsku <OK>. 

Joonis 31:  Juriidilise isiku muutmise kinnitamine 

 

 

REACH-IT kinnitab juriidilise isiku muutmise. Kinnitus antakse kinnitamisekraani ülaosas 
ilmuva kinnitussõnumina ja süsteemisisese sõnumina. 
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3.3.2 Nõue juriidilise isiku muutmise uuendamiseks 

Kui juriidiline jätkaja ei nõustu loodud juriidilise isiku muutmise sisuga, võib ta esitada nõude, 
et lähtuv juriidiline isik uuendaks juriidilise isiku muutmise allpool kirjeldatud moel. 

Järgige juriidilise isiku kinnitamise protsessi, nagu on kirjeldatud peatükis 3.3.1, kuni sakini 
<Validation>. 

Klõpsake käsku <Request update to legal entity change>. 

Klõpsake kinnitusaknas käsku <OK>.  

 Saatke lähtuvale juriidilisele isikule väljaspool REACH-ITi keskkonda (nt e-posti teel) 
kõik muutused, mida soovite juriidilise isiku muutmisse teha. 

 Võite seda funktsiooni kasutada ka selleks, et nõuda lähtuvalt juriidiliselt isikult 
juriidilise isiku muutmise kustutamist. Tutvuge üksikasjade jaoks peatükiga 3.6. 

REACH-IT seab juriidilise isiku muutmise staatuse olekusse „Update requested”. Lähtuv 
juriidiline isik saab nüüd juriidilise isiku muutmise sisu muuta, nagu on kirjeldatud peatükis 
3.5.1. 

3.4 Eelvaadelge juriidilise isiku muudatusi 
Ettevõtted saavad eelvaadelda kõiki juriidilise isiku muudatusi, millega nad on seotud lähtuva 
juriidilise isikuna või juriidilise jätkajana. 

Klõpsake kodulehel viibides menüüvalikut <Legal entity change \ View legal entity change>. 

Sisestage otsinguaknasse sobiv otsingukriteerium. Klõpsake käsku <Search>. 

Kuvatakse kõik teie juriidilise isikuga seotud juriidilise isiku muudatused. 

Joonis 32:  Eelvaatle juriidilise isiku muudatusi 

 

 

Klõpsake juriidilise isiku muudatuse sissekannete sorteerimiseks veeru päist. 
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Klõpsake konkreetse juriidilise isiku muutmist hõlmava teabe kuvamiseks juriidilise isiku 
muutmise pealkirjalinki. 

Kui soovite juriidilise isiku muutmise sisuelementide loetelu kuvada PDF-dokumendina, 
klõpsake sisuelementide loetelu veerus käsku <Download>. 

Olekuveerus kuvatakse juriidilise isiku muutmise protsessi hetkestaatus. Nende staatuste 
kaardistamiseks protsessile tutvuge peatükiga 2.2.2.3. 

3.5 Muutke juriidilise isiku muutmist 

3.5.1 Uuendamine nõude alusel 

Lähtuva juriidilise isikuna saate uuendada enda algatatud juriidilise isiku muutmist, mille 
uuendamist juriidiline jätkaja on nõudnud. 

Klõpsake kodulehel menüüvalikut <Legal entity change \ View legal entity change>. 

Sisestage otsinguaknasse sobiv otsingukriteerium. Klõpsake käsku <Search>. 

 Kõikide uuendamist vajavate juriidilise isiku muutmiste leidmiseks valige 
otsingukriteeriumiks staatus „Update requested”. 

Valige tulemuste aknast juriidilise isiku muutmine, mida soovite uuendada (vaadake Joonis 
32). 

Klõpsake käsku <Edit>. 

Tehke vajalikud uuendused. Üksikasjade jaoks tutvuge peatükiga 3.2.1. 

Viibides sakil <Validation>, klõpsake käsku <Update legal entity change>. 

Klõpsake uuendamisprotsessi lõpetamiseks kinnitamisaknas käsku <OK>. 

REACH-IT kinnitab juriidilise isiku muutmise uuenduse. Kinnitus antakse nii kinnitusakna kui 
ka süsteemisisese sõnumi kujul. Juriidilise isiku muutmise staatus viiakse olekusse „Created” 
ja juriidiline jätkaja saab uuenduse kinnitada. 

3.5.2 Uuendamine pärast lõpetamist 

Pärast juriidilise isiku muutmise lõpetamist ning sisu ülekandmist juriidilisele jätkajale viiakse 
juriidilise isiku muutmise staatus olekusse „Completed”. Pärast seda on juriidilise isiku 
muutmise juures võimalik uuendada ainult lähtuva juriidilise isiku ja juriidilise jätkaja 
kontaktisikuid. Seda teavet tuleb hoida ajakohasena, et kemikaaliamet ja liikmesriikide 
võimud saaksid vajalike isikutega raskusteta ühendust võtta. 

Kodulehel viibides klõpsake menüüvalikut <Legal entity change \ View legal entity change>. 

Sisestage otsinguaknasse sobiv otsingukriteerium. Klõpsake käsku <Search>. 

Valige tulemuste aknast juriidilise isiku muutmine, mille kontaktteavet soovite uuendada. 

Klõpsake käsku <Edit>. 

Uuendage kontaktteavet. 

Viisardist lahkumisel salvestatakse teie muudatused automaatselt. 

3.6 Juriidilise isiku muutmise kustutamine 
Juriidilise isiku muutmist saab süsteemist kustutada ainult lähtuv juriidiline isik, kes on selle 
REACH-ITi süsteemis algatanud. 

Kustutamine on võimalik järgmiste tingimuste täitmisel: 

juriidiline jätkaja ei ole juriidilise isiku muutmist kinnitanud ja 
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juriidilise isiku muutmist saab lähtuv juriidiline isik muuta, mis tähendab, et see on olekus 
„Draft” või „Update requested”. 

Juriidiline jätkaja ei saa juriidilise isiku muutmist mingil moel kustutada. Kui ta peaks juriidilise 
isiku muutmisele juriidilise jätkajana vastu seisma, peab ta seadma selle staatuseks „Update 
requested” ja paluma lähtuval juriidilisel isikul juriidilise isiku muutmine kustutada. 

Kodulehel viibides klõpsake menüüvalikut <Legal entity change \ View legal entity change>. 

Sisestage otsinguaknasse sobiv otsingukriteerium. Klõpsake käsku <Search>. 

 Kõikide juriidilise isiku muutmiste mustandite leidmiseks valige otsingukriteeriumiks 
olek „Draft”. 

Kõikide uuendamist vajavate juriidilise isiku muutmiste leidmiseks valige 
otsingukriteeriumiks olek „Update requested”. 

Valige tulemuste aknast juriidilise isiku muutmine, mida soovite kustutada (vaata Joonis 32). 

Klõpsake käsku <Delete>. 

Kustutamissoovi kinnitamiseks klõpsake käsku <Yes>. Kustutamissoovi tühistamiseks 
klõpsake käsku <No>. 

Kui kinnitasite enda soovi juriidilise isiku muutmise kustutamiseks, kustutatakse juriidilise 
isiku muutmine REACH-ITi süsteemist edasiste tagajärgedeta. 

3.7 Sisuelementide loetelu eksportimine 
Ettevõtted saavad kasutada loetelu eksportimise funktsiooni kõikide või valitud 
sisuelementide eksportimiseks REACH-ITi süsteemist CSV-formaadis. Seda loetelu on 
võimalik süsteemiväliselt muuta, et luua sisuelementide loetelu konkreetse juriidilise isiku 
muutmise jaoks ja see peatükis 3.2.1.5 kirjeldatud viisil massüleslaadimise funktsiooni abil 
REACH-ITi süsteemi importida. 

3.7.1 Uue loetelu loomine 

Klõpsake kodulehel menüüvalikut <Legal entity change \ Export items list>. 

Joonis 33:  Sisuelementide loetelu loomine eksportimiseks 

 

 

Klõpsake käsku <Create>. 

Sisestage alamsakil <Selected items> oma loetelu jaoks nimi. Kuna tegu on uue loeteluga, 
näitab loendur, et loetelus on hetkeseisuga null (0) sisuelementi. 
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Joonis 34:  Sisuelementide loetelu eksportimiseks – valitud sisuelemendid 

 

 

Klõpsake käsku <Add items>. Süsteem suunab teid alamsakile <All items>, kus saate otsida 
kättesaadavaid sisuelemente enda loetellu lisamiseks. 
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Joonis 35:  Sisuelementide lisamine eksporditavasse sisuelementide loetellu 

 

 

Otsige kättesaadavate otsingukriteeriumite abil sisuelemente, mida soovite enda 
sisuelementide loetellu lisada. 

Valige (märgistage) sisuelemendid, mida soovite lisada ja klõpsake käsku <Add items>. 
Süsteem lisab need sisuelemendid loetellu. 

Klõpsake alamsakki <Selected items>, et kontrollida, kas teie lisatud sisuelemendid on 
loetellu kantud. Loendur kuvab valitud sisuelemendid ning võite enda loetelu sisu erinevate 
kättesaadavate otsingukriteeriumite abil kontrollida. 



REACH-ITi tööstuskasutaja juhend 

17. osa – Juriidilise isiku muutmine 

 

Versioon 1.0 Lehekülg 38/40 

Märts 2010  

 

Joonis 36:  Eksportloetellu lisatud sisuelemendid 

 

 

Sisuelementide eemaldamiseks loetelust valige (märgistage) alamsakil <Selected items> 
sisuelemendid, mida soovite eemaldada ja klõpsake käsku <Remove items>. Valitud 
sisuelemendid eemaldatakse loetelust ja loendurit uuendatakse vastavalt.  

3.7.2 Loetelu muutmine 

Võite olemasolevasse loetellu sisuelemente lisada või neid sealt eemaldada. 

Klõpsake kodulehel viibides menüüvalikut <Legal entity change \ Export items list>. 

Klõpsake selle loetelu nimel, mida soovite muuta. 

Nüüd võite sisuelemente lisada/eemaldada. Üksikasjade jaoks tutvuge peatükiga 3.7.1. 

3.7.3 Eksportloetelu 

Võite loodud sisuelementide loetelu REACH-ITi süsteemist CSV-formaadis eksportida. 

Klõpsake kodulehel viibides menüüvalikut <Legal entity change \ Export items list>. Süsteem 
kuvab eelnevalt loodud loetelud. 

Valige loetelu, mida soovite eksportida ja klõpsake käsku <Export>. 
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Joonis 37:  Eksportige loetelu CSV-formaadis 

 

 

Salvestage fail enda failisüsteemi. 

 CSV-formaat sisaldab järgnevat: 

viitenumber, sisuelemendi tüüp, esitamise kuupäev, EÜ number, CAS-i number, 
kemikaali nimi 

Massüleslaadimisel on oluline ainult viitenumber. 

 

3.7.4 Loetelu kustutamine 

Klõpsake kodulehel viibides menüüvalikut <Legal entity change \ Export items list>. Süsteem 
kuvab eelnevalt loodud loetelud (Joonis 32). 

Valige loetelu, mida soovite kustutada, ja klõpsake käsku <Delete>. Loetelu kustutatakse 
REACH-ITi süsteemist. 
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