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Dokumenta nosaukums
Atsevišķa pētījuma izmaksu sadale
Ievads
Septiņi līdzreģistrētāji savā dokumentācijā izmanto vienu un to pašu pētījumu. Vienam no
septiņiem līdzreģistrētājiem pieder šis pētījums. Līdzreģistrētājiem jāvienojas par datu un
izmaksu sadali taisnīgā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā.

Kopējo izmaksu noteikšana
Pētījuma izmaksas ir tikai viens no kopējo izmaksu elementiem. Papildus tām pētījuma
īpašnieks šajā tabulā norādījis arī citas saistītās izmaksas.
Izmaksas
(EUR)

Vienums

Pamatojums

Pētījuma izmaksas

Pētījuma cena, pamatojoties uz faktiskajām
izmaksām
(2010. gadā izsniegts laboratorijas rēķins).

Literatūras izpēte

Pirms līguma slēgšanas ar laboratoriju konsultants
veica literatūras izpēti, lai izvērtētu pieejamo
literatūru un secinātu, vai pārbaude vispār ir
jāveic
(2009. gadā izsniegts konsultanta rēķins).

Pētījuma progresa
uzraudzība

Konsultanta uzdevums bija uzraudzīt pētījuma
progresu, lai zinātu, vai pētījums būs piemērots
reģistrēšanai
(2010. gadā izsniegti konsultanta rēķini).

5000

Finanšu vadība

Reģistrētājam bija jāpieprasa cenu piedāvājumi no
dažādiem konsultantiem, lai izraudzītos
piemērotāko, un jāpārrauga konsultanta un
laboratorijas rēķini
(iekšējās izmaksas: datu īpašnieka sniegts
aprēķins par vajadzīgo stundu skaitu; stundas
likmes pamatā ir vispārpieņemtā prakse, un par to
vienojušies visi līdzreģistrētāji).

1000

Pētījuma zinātniskais
novērtējums

Konsultants novērtēja pētījuma rezultātus un pēc
tam sagatavoja IUCLID pētījuma kopsavilkumu
galvenās dokumentācijas vajadzībām
(2010. un 2011. gadā izsniegti konsultanta rēķini).

14 000

Izmaksas kopā

160 000

20 000

200 000
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Lai nodrošinātu izmaksu sadali taisnīgā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, datu
īpašniekiem jāpamato izmaksas. To var darīt dažādi.
Šajā gadījumā pētījuma īpašnieks var uzrādīt rēķinus saistībā ar lielāko daļu izmaksu posteņu,
lai pamatotu faktiskās izmaksas, kas radušās pētījuma veikšanas laikā. Iekšējām izmaksām,
ko nevar pamatot ar rēķiniem, izmanto vispārpieņemto stundas likmes aprēķinu.

!

Ja pētījuma īpašnieks nevar uzrādīt rēķinus par pētījuma izmaksām, līdzreģistrētāji parasti
vienojas par tādu izmaksu apmēru, kas rastos, ja vēlreiz veiktu šo pašu pētījumu saskaņā
ar līdzvērtīgiem kvalitātes standartiem (aizvietošanas vērtība). Tā kā aizvietošanas vērtības
pamatā būtu pašreiz spēkā esošie cenu piedāvājumi, kaut arī pētījums ir veikts pirms
vairākiem gadiem, reģistrēji var arī vienoties par atlaidi, kas atspoguļo cenu līmeņu
atšķirības saskaņā ar oficiāliem datiem, piemēram, EUROSTAT.

Izmaksu sadale
Līdzīpašums
Lai noteiktu dalīto izmaksu apmēru vienam līdzreģistrētājam, var vienoties par pētījuma
līdzīpašumu. Tas nozīmē, ka kopējās izmaksas tiek izdalītas ar līdzreģistrētāju skaitu. Tādējādi
visiem dalībniekiem ir vienādas tiesības attiecībā uz datiem (īpašumtiesības). Minētajā
gadījumā izmaksas būtu šādas.
Izmaksas
(EUR)
Izmaksas kopā

200 000

Reģistrētāju skaits
Izmaksas vienam reģistrētājam

7
28 571,34

Tā kā viens no līdzreģistrētājiem sākotnēji bija datu īpašnieks, pārējie seši līdzreģistrētāji tam
samaksātu 28 571,34 EUR. Kopumā tas saņemtu 6/7 (86 %) no kopējām izmaksām.

Tiesības atsaukties uz datiem
Pētījuma īpašnieks var arī paturēt ekskluzīvas īpašumtiesības uz pētījumu un piešķirt
līdzreģistrētājiem tikai tiesības izmantot informāciju konkrētiem mērķiem, piemēram, REACH
reģistrācijai. Līdzreģistrētājiem jāpārliecinās, vai tiesības atsaukties uz datiem atbilst visām
viņu vajadzībām attiecībā uz REACH reģistrāciju, tostarp drošības datu lapu sagatavošanu un
riska vadības pasākumu izstrādi.
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Ar šo metodi kopējās izmaksas netiek vienādi sadalītas starp līdzreģistrētājiem, bet gan
iedalītas pēc dažādiem izmaksu faktoriem, kuros norādīts, cik lielā apmērā izmaksas sedz
pētījuma īpašnieks un kāda summa ir jāapmaksā līdzreģistrētājiem.
Minētajā gadījumā līdzreģistrētāji vienojušies piemērot šādus izmaksu faktorus.
Izmaksu faktors

Pamatojums

Faktors

Aprēķins

Kopējās izmaksas
pirms izmaksu
faktoru
piemērošanas

Summa
(EUR)

200 000

Tiesības tikai
atsaukties uz
datiem

Dati pilnībā pieder pētījuma
īpašniekam.
Šis atskaitījums atspoguļo to,
ka pārējie līdzreģistrētāji
atšķirībā no pētījuma
īpašnieka saņem vien
ierobežotas tiesības uz
datiem: viņi negūst pilnīgu
ieskatu pētījumā un nekļūst
par līdzīpašniekiem.

-50 %

200 000 *
0,5

-100 000

Atlaide par
izmantošanu tikai
REACH vajadzībām

70 % no vielas pasaules
tirgus ir REACH tirgus; 10 %
no tirgus ir paredzēti vielas
izmantošanai biocīdajos
produktos ES mērogā, bet
20 % — ārpus ES.

-30 %

100 000 *
0,3

-30 000

Riska uzcenojums

Datu īpašnieks uzņēmās
pārbaudes iespējamās
neizdošanās risku. Tomēr
pieredze liecina, ka šī ir
standarta pārbaude, ko ir
veiksmīga 99 % gadījumu.

+1 %

100 000 *
0,01

+1000

Inflācija

Tā kā daži līdzreģistrētāji
atrodas valstīs, kur pēdējos
gados notikusi deflācija, bet
pārējie — valstīs ar inflāciju,
līdzreģistrētāji savstarpēji
vienojās neņemt vērā
inflāciju.

0%

0

0

Kopējās izmaksas
pēc izmaksu
faktoru
piemērošanas

71 000
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Reģistrētāju skaits

Kopā vienam
līdzreģistrētājam

Saskaņā ar iepriekš minēto
piemēru kopējā cena ir
izdalīta ar dalībnieku skaitu,
kas izmanto datus savā
REACH reģistrācijā.

7

71 000 / 7

10 143

Tā kā viens no līdzreģistrētājiem sākotnēji bija datu īpašnieks, pārējie seši līdzreģistrētāji tam
samaksātu 10 143 EUR. Kopumā datu īpašnieks saņemtu 60 857 EUR, proti, 86 % no kopējām
izmaksām pēc izmaksu faktoru piemērošanas jeb 30 % no kopējām izmaksām pirms izmaksu
faktoru piemērošanas.

!

Kaut arī līdzreģistrētāji drīkst brīvi vienoties par tīkamāko aprēķinu metodi, jāņem vērā, ka
visiem izmaksu faktoriem jābūt objektīvi pamatotiem. Tas ir būtiski tāpēc, ka jauniem
reģistrētājiem, kuri vēlāk varētu pieprasīt piekļuvi datiem, jāizprot izraudzītā pieeja un
jāsniedz tai sava piekrišana.
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