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PRIEKŠVĀRDS
Šī praktiskā rokasgrāmata par konsorcijiem paskaidro konsorciju nozīmi Biocīdu regulas
(ES) Nr. 528/2012 (BR) kontekstā. Šī rokasgrāmata pieder pie īpašo izdevumu sērijas,
kurā ietilpst praktiskas rokasgrāmatas par datu kopīgu izmantošanu BR mērķiem;
minētajā sērijā jau ir izdotas šādas rokasgrāmatas "Ievads par BR un MVU apsvērumi",
"Datu kopīga izmantošana" un "Piekļuves pilnvaras".
Šo praktisko rokasgrāmatu nevajadzētu lasīt izolēti. Aģentūrā ir pieejami citi vadlīniju
dokumenti, un būtu vēlams ar tiem iepazīties.
Īpašo praktisko rokasgrāmatu izdevumus ir sagatavojusi Eiropas Komisija, konsultējoties
ar Eiropas Ķimikāliju aģentūru ("Aģentūra") un dalībvalstu kompetentajām iestādēm
("DVKI"), MVU pārstāvjiem, reprezentatīvām asociācijām, juristu birojiem un tehnisko
konsultāciju birojiem.
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Abreviatūru saraksts
Šajā praktiskajā rokasgrāmatā ir izmantoti šādi tekstveides principi.
Standarta
termins /
abreviatūra

Skaidrojums

AT

Atļaujas turētājs

AV

Aktīvā viela

BD

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra
Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (Biocīdu
direktīva)

BS

Biocīdu saime

BR

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (ES)
Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (Biocīdu
regula)

ES

Eiropas Savienība

PP

Piekļuves pilnvara

DVKI

Dalībvalstu kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par BR
piemērošanu un tiek ieceltas saskaņā ar BR 81. pantu

PV

Produkta veids

R4BP

Biocīdu reģistrs

REACH

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra
Regula (EK)
Nr. 1907/2006,
kas
attiecas
uz
ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

VB

Vienāds biocīds

MVU

Mazie un vidējie uzņēmumi
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Terminu un definīciju saraksts
Praktiskajās rokasgrāmatās tiek izmantotas Biocīdu regulas (ES) Nr. 528/2012 (BR)
3. panta 1. punkta definīcijas. Būtiskākās definīcijas ir dotas arī turpmāk tekstā līdztekus
citiem praktiskajās rokasgrāmatās izmantotiem standartterminiem.
Standarta
termins /
abreviatūra

Skaidrojums

Piekļuve

Šis termins nozīmē tiesības, iesniedzot pieteikumus atbilstīgi BR,
atsaukties uz datiem/pētījumiem saskaņā ar vienošanos, kas
panākta ar datu īpašnieku. Atkarībā no konkrētās vienošanās par
datu kopīgu izmantošanu šis termins var nozīmēt arī tiesības
iepazīties ar pētījumu cietajām kopijām un/vai tās saņemt.

Aģentūra

Eiropas Ķimikāliju aģentūra, kas izveidota saskaņā ar REACH
75. pantu.

95. pantā
minētais saraksts

Attiecīgo vielu un piegādātāju saraksts, ko Aģentūra publicējusi
saskaņā ar BR 95. panta 1. punktu.

Biocīdu saime

Tādu biocīdu grupa, kuriem ir i) līdzīgi lietojumi; ii) tādas pašas
aktīvās vielas; iii) līdzīgs sastāvs ar konkrētām svārstībām un
iv) līdzīga apdraudējuma pakāpe un efektivitāte (BR 3. panta
1. punkta s) apakšpunkts).

Ķīmiskā līdzība

Pārbaude, ko var veikt pirms lēmuma pieņemšanas par aktīvās
vielas apstiprināšanu un ar ko novērtē no viena avota iegūtas
aktīvās vielas identitāti un ķīmisko sastāvu, lai kopsakarā ar tādas
pašas no cita avota iegūtas vielas ķīmisko sastāvu noskaidrotu
līdzīgās īpašības.

Datu iesniedzējs

Uzņēmums/persona, kas Aģentūrai/DVKI iesniedz datus saistībā ar
pieteikumu atbilstīgi BD vai BR.

Visas pūles

Rūpības līmenis, kas nepieciešams, vienojoties par datu kopīgu
izmantošanu saskaņā ar BR 63. panta 1. punktu.

Esoša aktīvā viela

Viela, kas bija pieejama tirgū 2000. gada 14. maijā kā kāda
biocīda aktīvā viela tādiem nolūkiem, kas nav zinātniska vai uz
ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un izstrāde (BR
3. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

Ātrā josla

Paņēmiens, kā 95. panta mērķiem saņemt PP; tas paredz
ierobežotas pārrunas un īsu rakstisku vienošanos par datu kopīgu
izmantošanu; saukts arī par "tiešo" darījumu.

Piekļuves pilnvara

Datu īpašnieka vai tā pārstāvja parakstīts dokumenta oriģināls, ar
kuru apliecina, ka kompetentās iestādes, Aģentūra vai Komisija BR
mērķiem datus var izmantot trešās personas labā (BR 3. panta
1. punkta t) apakšpunkts).

Jauna aktīvā viela

Viela, kas 2000. gada 14. maijā nebija pieejama tirgū kā kāda
biocīda aktīvā viela tādiem nolūkiem, kas nav zinātniska vai uz
ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un izstrāde (BR
3. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

Potenciālais
pieteikuma
iesniedzējs

Ikviena persona, kas plāno veikt izmēģinājumus vai pētījumus BR
mērķiem (BR 62. panta 1. punkts).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

7

Praktiska rokasgrāmata par BR Īpašie izdevumi par datu
kopīgu izmantošanu
Konsorciji

8

Standarta
termins /
abreviatūra

Skaidrojums

Pārskatīšanas
programma

Darba programma visu biocīdos esošo aktīvo vielu sistemātiskai
pārbaudei; minēta BR 89. pantā.

Saistītais atsauces
biocīds

VB atļaujas kontekstā ar to apzīmē tādu biocīdu vai biocīdu saimi,
kas jau ir atļauti vai par ko ir iesniegts pieteikums, un kam VB ir
identisks.

Tiesības
atsaukties

Apraksta tiesības, iesniedzot pieteikumus atbilstīgi BR, atsaukties
uz datiem/pētījumiem saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar datu
īpašnieku (šādas tiesības parasti tiek piešķirtas ar PP). Pēc strīda
par datu kopīgo izmantošanu tiesības atsaukties atbilstoši BR
63. panta 3. punktam var piešķirt arī Aģentūra.

Vienāds biocīds

Biocīds / biocīdu saime, kas saskaņā ar Komisijas 2013. gada
6. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 414/2013, ar kuru nosaka
procedūru atļaujas piešķiršanai vienādiem biocīdiem saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, ir
identiska saistītajam atsauces biocīdam / biocīdu saimei.

Standarta
procedūra

Tāds PP saņemšanas paņēmiens, kas paredz detalizētas pārrunas
par PP iekļautajām tiesībām, kā arī detalizētu rakstisku vienošanos
par datu kopīgu izmantošanu.

Tehniskā
ekvivalence

Tā ir tādas vielas ķīmiskā sastāva un bīstamības datu līdzība ar
54. pantā paredzētajā sākotnējajā riska novērtējumā vērtētu
atsauces avota vielu, kura iegūta nevis no atsauces avota, bet cita
avota, vai arī iegūta no atsauces avota, bet ar ražošanas procesa
un/vai ražošanas vietas izmaiņām (BR 3. panta 1. punkta
w) apakšpunkts). Tehniskā ekvivalence ir prasība, kas jāizpilda, lai
varētu iesniegt pieteikumu uz atļaujas piešķiršanu biocīdam, taču
tā nav prasība pieteikuma iesniegšanai saskaņā ar BR 95. pantu
un nav juridisks priekšnoteikums datu kopīgai izmantošanai
saskaņā ar BR 62. un 63. pantu.
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1. Kas BPR kontekstā ir konsorcijs un kāpēc tādus veido?
1.1. Konsorcijs
Vārds "konsorcijs" BR nav atrodams, taču konsorciju izveide var būt noderīgs rīks, kas
kopsakarā ar BR kārtībā iesniegtiem biocīda atļaujas pieteikumiem var sagādāt kādas
priekšrocības. Pašreizējo aktīvo vielu pārskatīšanas programmā, kas tika sākta saskaņā ar
BR priekšgājēju, Biocīdu direktīvu 98/8/EK (BD), aktīvo vielu ražotāji vai biocīdu
izstrādātāji izveidoja vairākus konsorcijus.
Vispirms jānorāda, ka BR noteikumi atšķiras no noteikumiem, kuri noteikti Regulā (EK) Nr.
1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu ("REACH regula"1). Piemēram, REACH attiecībā uz provizorisko
reģistrāciju, uz dalību forumā, kurā notiek informācijas apmaiņa par vielām (SIEF) vai uz
reģistrāciju kopīgu iesniegšanu ir noteiktas prasības, kas BR nav paredzētas. Tas nozīmē,
ka principi, ko konsorcijiem piemēro saskaņā ar REACH, var nebūt piemērojami
konsorcijiem saskaņā ar BR, jo īpaši, ja konsorcijs dibināts biocīdu atļaujas saņemšanas
nolūkos.
Konsorcijs ir grupa:
 kurā ir vairāk par diviem uzņēmumiem/personām;
 kura ir vienojusies strādāt kopīgi un sadarboties, lai sasniegtu kopīgu mērķi, un
 kura ir vienojusies strādāt, lai sasniegtu BPR atzītu mērķi, piem., saņemt aktīvas
vielas apstiprinājumu Eiropas Savienības (turpmāk tekstā — "ES") līmenī vai
sagatavot dokumentāciju biocīda atļaujas saņemšanai visas ES vai ES dalībvalsts
līmenī.
Tomēr uzņēmumu/personu grupa nav noteikti jāsauc par konsorciju. Tikpat piemēroti var
būt citi nosaukumi, kas apzīmē divu vai vairāku uzņēmumu/personu kopīgu darbību,
tostarp "vienošanās par sadarbību", "darba grupa" vai "reģistrācijas grupa". Visi šie
nosaukumi apzīmē vienu un to pašu, proti, uzņēmumu/personu grupu, kas nolēmusi
strādāt kopīgi, lai sasniegtu kopīgu mērķi saskaņā ar BR. Vienkāršības labad šajā
praktiskajā rokasgrāmatā izmantots termins "konsorcijs".

1.2. Dažādi BR procesi, kuros konsorcijs var būt noderīgs
BR gan nesatur noteikumus par konsorcijiem, taču tajā ir paredzēti tādi jēdzieni kā
"biocīdu saime" ("BS") vai "vienāds biocīds"("VB") un pat "vienkāršota biocīdu atļaujas
saņemšanas procedūra", kas izstrādāti, lai atvieglotu pieteikšanos biocīdu atļaujas
saņemšanai tādiem uzņēmumiem kā MVU un gan pieteikuma iesniedzējiem, gan
regulatīvajām iestādēm samazinātu izmaksas un administratīvos sarežģījumus.
Jau vismaz no pirmo divu jēdzienu (BS un VB) būtības izriet, ka līdzīgi domājoši
uzņēmumi/personas var sadarboties. Uzņēmumi/personas, kas vēlas saņemt BS un/vai
VB atļauju, attiecīgi var apsvērt iespēju izveidot konsorciju, lai varētu visā pilnībā izmantot
šo jēdzienu priekšrocības.
Konsorcijam principā nav jābūt juridiskai personai. Tas gluži vienkārši ir tādu
uzņēmumu/personu grupa, kurus vieno kopīgs mērķis, kas parasti noteikts starp šiem
uzņēmumiem/personām noslēgtā rakstiskā nolīgumā vai līgumā. Šāda nolīguma veidne ir
sniegta 1. papildinājumā.

1

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), OV L 396, 30.12.2006.,
1. lpp.
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1.3. Juridiskais režīms
Tomēr dažkārt konsorciji nolemj, ka dibināsies kā atsevišķa juridiska persona. Šādam
veidojumam:
 būtu juridiskas personas statuss,
 cita starpā tas var būt struktūra, kas iesniedz pieteikumu biocīda atļaujas
saņemšanai tā dalībnieku vārdā, vai tas var būt atļaujas turētājs ("AT") un
 var būt jāapsver, kādas sekas no izraudzītās juridiskās formas izriet attiecībā uz
nodokļiem; tam būs jāapsver, kā starp dalībniekiem un konsorcija mehānismu tiks
pārskaitīts finansējums, kā tiks samaksāti rēķini, kā konsorcijam atlīdzinās trešo
personu uzņēmumi, kas meklē piekļuvi, utt.
Var izvēlēties tādu juridisko formu kā, piemēram, Eiropas ekonomisko interešu grupa
saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2137/85 2 vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
Neatkarīgi no tā, kāda juridiskā forma tiks izraudzīta, noteikumi par šādas juridiskās
personas izveidi un tās statūtu sagatavošanu parasti būs sniegti valsts tiesību aktos.
Valsts tiesību akti, visticamāk, aptvers arī noteikumus par to, kas jāietver juridiskajos
statūtos, kā arī to grozīšanas vai publicēšanas procedūru. Tas nozīmē, ka principā
konsorcija nolīguma veidni vajadzētu izmantot nevis par nepieciešamo juridisko statūtu
pamatu, bet gan par to papildinājumu. Šajā praktiskajā rokasgrāmatā šie jautājumi nav
aplūkoti.
Būtībā izvēli dibināt konsorciju kā juridisku personu visbiežāk nosaka tas, vai konsorciju
nepieciešams izmantot kā AT vai risināt jautājumus par tā dalībnieku saistībām. Tomēr
jāņem vērā arī valsts tiesību aktos paredzētais elastīgums (piem., attiecībā uz
noteikumiem, kas jāiekļauj juridiskajos statūtos, lēmumu pieņemšanas procedūru vai
publicējamiem aktiem) un sekas, kādas attiecībā uz biocīdu atļaujām var radīt konsorcija
iespējamā atlaišana.

1.4. Kāpēc veidot konsorciju?
Ir divi svarīgi iemesli, kāpēc BR atbilstošā biocīdu atļauju iegūšanā konsorciju
izmantošanai varētu būt priekšrocības.
Pirmkārt, no BR reglamentētā uzņēmuma/personas viedokļa konsorcija izveide
uzņēmumiem paver iespēju dalīties izmaksās. Izmaksas var būt šādas:
 ārēju laboratoriju nolīgšana jaunu pētījumu veikšanai,
 ārēju tehnisko vai juridisko konsultantu nolīgšana,
 izvērtēšanas / atļaujas saņemšanas procedūras uzraudzības un vadības ikdienas
izmaksas un
 atļauju saņemšanas maksas nomaksa DVKI vai Aģentūrai.
Konsorcijs galvenokārt šķiet vilinošs tāpēc, ka tas saviem dalībniekiem piedāvā
apjomradītu ietaupījumu priekšrocības. Īpaši svarīgi tas var būt uzņēmumiem/personām,
kuriem ir mazāk resursu, piemēram, MVU.
Otrkārt, regulatīvai iestādei konsorcija izveide mazina risku, ka tiks (netīši) dublēti
izmēģinājumi, kā arī iesniegtas dažādas dokumentācijas, kurām nepieciešami vairāki
novērtējumi.
Jāņem vērā, ka konsorcijiem ir arī trūkumi, jo īpaši attiecībā uz laiku un izmaksām, kas
nepieciešami to izveidei un darbībai, uz vajadzību saglabāt noteiktas informācijas
konfidencialitāti vai iespējamiem dalībnieku konfliktiem; pirms lemj par konsorcija izveidi,

2

Padomes 1985. gada 25. jūlija Regula (EEK) Nr. 2137/85 par Eiropas Ekonomisko interešu grupām
(EEIG) (OV L 199, 31.7.1985., 9. lpp.).
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jāapsver trūkumu un priekšrocību līdzsvars (par konsorcija dibināšanas vai apvienošanas
priekšrocībām un trūkumiem sk. turpmāk 3. nodaļu).

2. Kādi ir konsorcija dibināšanas un darbības noteikumi?
Faktiski nav stingra noteikumu kopuma, kas jāievēro katram konsorcijam vai konsorcija
dalībniekam (ja vien konsorcijs nav juridiska persona — šajā gadījumā jānodrošina
atbilstība valsts tiesību aktiem).
Būtībā konsorcija dalībnieki savā konsorcija līgumā var iekļaut jebkādus tiesību aktiem
atbilstošus noteikumus3, jo īpaši tad, ja noteikumi cita starpā ir saskaņā ar BR (piem.,
datu kopīga izmantošana) un konkurences tiesību aktiem (piem., komerciāli sensitīvas
informācijas neizpaušana, izvairīšanās no tirgus šķelšanas utt.)
Tomēr jebkuram konsorcijam būs izdevīgi, ka ir skaidri noteikumi par konsorcija darbību
un ka tie ietverti rakstiskā dokumentā. Tāpēc, lai nodrošinātu konsorcija veiksmīgu
darbību un pārredzamību, ieteicams konsorcija nolīgumā ietvert konkrētus noteikumus par
turpmāk minētajiem galvenajiem tematiem. Tas arī novērsīs strīdus, kas rodas gan
konsorcija nolīguma noslēgšanas un darbības laikā, gan pēc tam, kad konsorcijs ir
sasniedzis savus mērķus.
Konsorcija organizācija
Jo vairāk dalībnieku, jo lietderīgāk ir izveidot lēmējstruktūru, kurā lēmumu pieņemšanai
parasti ir koordinācijas (vai izpildes) komiteja un tehniskā komiteja. Protams, šādas
komitejas nav vienmēr vajadzīgas, taču tās var būt lietderīgas, jo interešu atšķirības ir
neizbēgamas. Tā kā konsorcija pastāvēšanas laikā dalībnieku skaits var augt, ieteicams
jau pašā sākumā izveidot noteiktu struktūru un lēmumu pieņemšanas procesu. Jebkurā
gadījumā ieteicams izveidot struktūru, kurā var ietilpt koordinācijas komiteja, tehniskā
komiteja un konsorcija vadītājs (iekšējs vai ārējs). Šie elementi konsorcijam mazinās
risku zaudēt fokusu un paaugstinās varbūtību sasniegt savas izveidošanas mērķi.
Konsorcija vadītājam var būt liela nozīme, jo īpaši ziņošanā par izmaksām, budžeta
pārvaldībā, sanāksmju organizēšanā un darījumos ar trešām personām. Ārējs konsorcija
vadītājs var noderēt, lai nepieļautu iespējamus interešu konfliktus, kas varētu rasties tad,
ja konsorcija vadītājs ir tā dalībnieks. Datu kopīgas izmantošanas nolūkos saskaņā ar BR,
ja konsorcija vadītājs rīkojas kā "lietas īpašnieks" R4BP, viņš ir "datu iesniedzējs" un
attiecīgi ir atbildīgs par to, lai optimizētu saziņu starp uzņēmumu/personu, kas vēlas iegūt
piekļuvi datiem ("potenciālais pieteikuma iesniedzējs"), un konsorcija dalībniekiem,
kas ir datu īpašnieki. Ja konsorcija vadītājs ir neatkarīga (ārēja) persona, viņš/viņa var arī
rīkoties ar komerciāli sensitīvu informāciju, kas var būt nepieciešama no dalībniekiem, un
vienlaikus nodrošināt atbilstību konkurences tiesību aktiem.
Balsstiesības
Vispiemērotākā procedūra tam, lai būtu ņemtas vērā visu pušu intereses, parasti ir
vienprātīgs balsojums. Tomēr, lai nerastos situācijas, kur viens dalībnieks bloķē
balsojuma rezultātu, konsorcija gadījumā šo procedūru izmantot nevajadzētu.
Risks ir nepārprotams: viens dalībnieks neatkarīgi no sava nozīmīguma var izrādīties par
šķērsli tā mērķa sasniegšanā, kura dēļ konsorcijs dibināts. Principā jāuzskata, ka
pieņemams ir vairākuma balsojums, jo tas nozīmē, ka tiek pieņemts saprātīgs lēmums, un
novērš situāciju, kur vienam uzņēmumam faktiski ir veto tiesības.

3

Parasti konsorciju nolīgumu reglamentējošie valsts tiesību akti būs norādīti līgumā; var būt
piemērojami arī starptautisko tiesību aktu noteikumi par privāttiesībām. Šo jautājumu detalizēts
skaidrojums nav šīs praktiskās rokasgrāmatas tvērumā.
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Attiecībā uz vairākuma balsojuma noteikumiem jāsargājas pieņemt tādus noteikumus, kas
konsorcijā ir izdevīgi noteiktu kategoriju/veidu dalībniekiem. Var arī izmantot vienkārša
vairākuma balsojumu lielākajā daļā lemjamo jautājumu un vienprātīgu balsojumu tādos
svarīgos jautājumos kā izmaksas, kas pārsniedz noteiktu finansiālo vērtību. Var apsvērt
arī citas iespējas, piemēram, svērtā balsojuma sistēmu.
Dalība
Jāparedz nepārprotami un objektīvi dalības noteikumi, kā arī procedūra un balsošanas
noteikumi (piem., vairākuma balsojums) jaunu dalībnieku uzņemšanai. Jāizveido arī
pārredzams pārsūdzības mehānisms gadījumiem, kur iespējamajam dalībniekam dalība ir
atteikta.
BR nosaka pienākumus attiecībā uz datu kopīgu izmantošanu un piekļuvi datiem, taču tā
neparedz nosacījumus dalībai konsorcijā. Tas nozīmē, ka
 par to, atļaut vai aizliegt dalību noteikta veida vai kategorijas
uzņēmumiem/personām, kuri atbilst piemērojamiem konkurences tiesību aktu
noteikumiem, lemt var dalībnieki un
 viņi tā var rīkoties, ja ir pieņemti noteikumi, kas konsorcijam dod iespēju ar
taisnīgiem, pārredzamiem un nediskriminējošiem nosacījumiem sniegt piekļuvi tā
īpašumā esošiem datiem, un ja viņi velta visas pūles, lai datus izmantotu kopīgi ar
trešām personām, kas tos pieprasa BR mērķiem 4.
Jāparedz arī nepārprotami, objektīvi noteikumi par dalībnieka izstāšanos vai izslēgšanu, kā
arī par sekām, jo īpaši par jau veikto dalības maksājumu iespējamu atlīdzināšanu, datu
izmantošanas tiesībām un turpmākas atlīdzības daļu.
Konsorcija dalībniekiem arī jānoteic noteikumi gadījumiem, kur mainās juridiskā persona,
jo īpaši tādiem, kur konsorcijs apvienojas ar dalībnieku vai dalībnieks konsorciju iegādājas,
kā arī kur dalības tiesības tiek nodotas citam dalībniekam vai trešai personai.
Lai pēc iespējas novērstu domstarpības, visi šie noteikumi nepārprotami un detalizēti
jāizklāsta nolīgumā (sk. 1. papildinājumu.)
Dalības izmaksu noteikšana un izmaksu sadale
Jāiekļauj noteikumi par iespējamām turpmākām izmaksām, kā par tām tiks ziņots un kā
tās tiks sadalītas. Principā izmaksas jāsadala taisnīgi, pārredzami un nediskriminējoši.
Tāpēc varētu lemt, ka dalībnieku izmaksas sadala vienlīdzīgi (visi dalībnieki maksā vienādu
summu). Tomēr var apsvērt, vai neizmantot citus katram uzņēmumam/personai veicamo
iemaksu aprēķina mehānismus, kas atspoguļotu iesaistītā uzņēmuma/personas atšķirīgo
raksturu.
Piemēram, izmaksas starp MVU un lielu/starptautisku uzņēmumu var sadalīt, izmantojot
citus mehānismus un faktorus, tādus kā tās vielas/biocīda kopējo tonnāžu, ko katrs
dalībuzņēmums ražo vai laiž / dara pieejamu ES tirgū (konsorcija vadītājam var būt
jānodrošina šādas informācijas konfidencialitāte). Lai kāds mehānisms būtu izraudzīts,
galvenais ir atrast tādu, kas taisnīgi atspoguļotu dažādo dalībnieku atšķirīgās īpašības un
spējas.
Trešo personu piekļuve datiem
Kā noteikts BR 63. pantā, ja potenciālais pieteikuma iesniedzējs lūdz piekļuvi cita
uzņēmuma/personas ("datu īpašnieka") īpašumā esošiem datiem, abām pusēm jāveltī
"visas pūles", lai panāktu vienošanos par datu kopīgu izmantošanu (sk. 3.2. nodaļu
praktiskajā rokasgrāmatā "Datu kopīga izmantošana"). Attiecībā uz šo regulatīvo prasību

4

Detalizētu informāciju par šiem nosacījumiem sk. praktiskajā rokasgrāmatā "Datu kopīga
izmantošana".
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konsorcija dalībniekiem būs jālemj, kā viņi kā konsorcijs izpildīs savu pienākumu veltīt
visas pūles.
Kompensācijas izmaksu aprēķināšana
Konsorcija nolīgumā būtu jāietver noteikumi par izmaksu aprēķina metodi piekļuves
pilnvarai ("PP"), procedūra attiecībā uz PP piešķiršanu trešām personām (t. i., kurš un
saskaņā ar kādiem noteikumiem var izsniegt PP, kāda procedūra un kāds vairākuma
balsojuma veids jāievēro) un noteikums par kompensācijas sadali. Ja iespējams, nolīgumā
arī būtu jāietver PP un vienošanās par datu kopīgu izmantošanu veidne. Tomēr būtiski
uzsvērt, ka vienošanās par datu kopīgu izmantošanu tiek panākta sarunu ceļā. Jebkuram
potenciālajam pieteikuma iesniedzējam, kas vēlas piekļūt konsorcija / atsevišķu konsorcija
dalībnieku īpašumā esošiem datiem, ir tiesības jebkuru konsorcija veikto aprēķinu
apstrīdēt.
Īpašumtiesības uz datiem un to izmantošana
Konsorcija nolīguma noteikumos būtu nepārprotami jānorāda, kurš ir dokumentācijas un
tajā ietverto datu īpašnieks, jāapraksta īpašumā esošie pētījumi un jānorāda, kā konkrēti
dalībnieki tos var izmantot (piem., tikai biocīda atļaujas saņemšanai saskaņā ar BR, citiem
izmantošanas nolūkiem, izmantošanai ārpus ES utt.). Jāparedz arī noteikumi par to, vai
datu izmantošanas tiesības attiecas arī uz dalībnieku saistītajiem uzņēmumiem un
klientiem.
Ja dokumentācijā ietilpst kādam no konsorcija dalībniekiem piederoši jau esoši dati un ja
šos datus kopīgi izmanto citi konsorcija dalībnieki, ir īpaši precīzi jānosaka citiem
dalībniekiem piešķirtās tiesības (piem., vai viņiem ir tiesības uz PP, vai katram dalībniekam
tiks piešķirtas pilnas īpašumtiesības, un — abos minētajos gadījumos — kāds būs
izmantošanas mērķis).
Atbilstība konkurences tiesību aktiem
Dalībniekiem jānodrošina atbilstība konkurences tiesību aktiem, kas cita starpā nozīmē, ka
viņiem nevajadzētu apmainīties ar komerciāli sensitīvu informāciju (piem., informāciju par
ražojumiem, klientiem, cenām, tirgus daļu utt.), kas varētu ierobežot atklātu un godīgu
konkurenci.
Šis pienākums ir īpaši nozīmīgs konsorcijiem, kuru darbība ir saistīta ar biocīdu atļaujām,
jo informāciju par biocīdiem neapšaubāmi var uzskatīt par konfidenciālu. Šajā sakarā
jāņem vērā, ka informācija, kura, iespējams, saskaņā ar BR būs jāsniedz par lietošanu (vai
produkta veidiem), tirgiem (dalībvalstīm, kurās vēlas saņemt atļauju) un izmaksām (kā
daļu no kompensācijas par datu kopīgu izmantošanu), parasti ir uzskatāma par komerciāli
sensitīvu informāciju un ar to jāapietas uzmanīgi, iespējams, izmantojot neatkarīgu trešo
personu. Sīkāku informāciju sk. turpmāk 7. nodaļā.
Standarta klauzulas
Nolīgumā vajadzētu būt noteikumiem par budžetu, grāmatvedības uzskaiti, sekām, kas
iestājas, ja nolīguma noteikumi tiek pārkāpti vai netiek pildīti, tiesību nodošanu,
grozījumiem, piemērojamajiem tiesību aktiem un arbitrāžu vai jurisdikciju.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

13

14

Praktiska rokasgrāmata par BR Īpašie izdevumi par datu
kopīgu izmantošanu
Konsorciji

3. Kādas priekšrocības un neērtības saistās ar konsorcija
dibināšanu vai pievienošanos tam?
Ar konsorcija dibināšanu vai
pievienošanos tam var būt saistītas
šādas priekšrocības:

Ar to var būt saistīti šādi trūkumi5:

✓
Resursu
apvienošana:
šis
aspekts
nepārprotami
visvairāk
interesē
uzņēmumus/personas ar ierobežotiem cilvēku
(ekspertu) resursiem un tādējādi ierobežotu
laiku, ko veltīt reizēm apgrūtinošajiem
uzdevumiem, kuri uzņēmumiem/personām
jāveic saskaņā ar BR. Ja attiecībā uz šīm
speciālajām zināšanām uzņēmumi/personas
varētu
paļauties
uz
citiem,
tas
uzņēmumiem/personām
varētu
daudz
palīdzēt BR pienākumu izpildē.

✗ Iespējams dalībnieku interešu konflikts:
piem.,
jautājumi,
kas
attiecas
uz
īpašumtiesībām uz esošiem datiem un
piekļuvi tiem, dalībnieku uzņēmumiem, kas
veic pārstrukturēšanu vai ko iegādājusies
trešā
persona,
un
domstarpības
par
dokumentācijas izstrādi vai nepieciešamību
veikt jaunus pētījumus.

✓ Novērš izmēģinājumu netīšu dublēšanu, kā ✗ Iespējama spriedze starp dalībniekiem,
arī atšķirīgu dokumentāciju iesniegšanu; no kuri ir faktiski vai potenciāli konkurenti un,
uzņēmumiem/personām, kas izprot BR un tās iespējams, atšķiras pēc izmēra.
juridiskās prasības, faktiski var saņemt otru
viedokli, un tas mazinās kļūdīšanās risku.
✓ Izmaksu ietaupījumi: saprotams, ka
izmaksas, kas radušās, veicot pētījumus vai
gūstot
juridiskas/tehniskas
konsultācijas,
būtiski mazināsies, ja tajās dalīsies daudzi
uzņēmumi/personas. Tāpēc šis aspekts īpaši
interesē uzņēmumus (MVU vai uzņēmumus,
kas ir daļa no plašākas uzņēmumu grupas) ar
ierobežotu budžetu.

✗ Iespējamas domstarpības par konsorcija
nolīgumu, piemēram, par lēmējstruktūru,
budžeta
izstrādi,
konsorcija
vadītāja
pienākumiem, grāmatvedību utt.

✓ Laika ietaupījums: kā norādīts iepriekš, ✗
Iespējamas
konkrēta uzņēmuma/personas cilvēkresursi problēmas.
var būt ierobežoti un konsorcijs var sniegt
atbalstu
dažu
tiesību
aktos
noteiktu
pienākumu izpildē.

vadības/administrēšanas

✓ Citu uzņēmumu zināšanu un pieredzes ✗ Varbūtēji izdevumi par tādiem juridiskiem
izmantošana: kā norādīts iepriekš.
vai
zinātniskiem
konsultantiem,
ārēju
sekretāru vai konsorcija vadītāju, kuru
nepieciešamībai jūs varbūt nepiekrītat.
✓ Ja datiem par aktīvu vielu ir nepieciešama ✗ Iespējami papildu izdevumi un laiks, kas
PP,
iespēja
vienoties
par
zemākām nepieciešams
sanāksmēm,
sarunām
pa
izmaksām,
jo
īpaši
attiecībā
uz tālruni u. tml.
kompensācijas mehānismu (tā kā pieteikuma
iesniedzēju skaits jau ir zināms, to var
5

Ievērojiet, ka pieteikties viena biocīda atļaujas saņemšanai vienā ES dalībvalstī vieglāk var būt
atsevišķam uzņēmumam/personai, nevis konsorcijam.
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piemērot kā priekšapmaksu,
vēlāku atlīdzināšanu).

nevis

gaidīt

✗ Iespējama kavēšanās sakarā ar laiku, kas
paiet, lai izveidotu konsorciju, vienotos par
noteikumiem utt.
✗ Pastiprināta nepieciešamība nodrošināt
atbilstību konkurences noteikumiem, jo
(faktiskiem vai potenciāliem) konkurentiem
būs jātiekas un jāapspriež no konsorcija
darbības izrietoši jautājumi.
✗ Iespējami sarežģītākas sarunas ar trešām
personām par datu kopīgu izmantošanu.

4. Kas būtu jādara uzņēmumiem, kas plāno izveidot
konsorciju / pievienoties konsorcijam?
4.1. Konsorcija izveide
Sazinieties ar citiem uzņēmumiem, par kuriem jūs pēc publiski pieejamas informācijas
zināt, ka tiem ir līdzīga interese par konsorcija izveidi. Informācijas ieguves veidi:
 pārskatīt uzņēmumus/personas (vielas vai biocīda piegādātājus), kas
pārskatīšanas programmā darbojas ar vienām un tām pašām aktīvās vielas /
produkta veida kombinācijām,
 pārskatīt saskaņā ar BR 95. pantu izveidoto sarakstu ar uzņēmumiem/personām,
ko tajā iekļāvusi Aģentūra (sk. http://echa.europa.eu/information-onchemicals/active-substance-suppliers),
 apspriesties ar tehniskajiem konsultantiem vai nozares organizācijām (piem.,
valsts asociācijām vai ES federācijām) un lūgt tiem koordinēt kontaktinformāciju,
lai kliedētu jebkādas šaubas attiecībā uz konkurences tiesību aktiem (detalizētāku
informāciju sk. turpmāk 7. nodaļā).
Ar šādiem ieinteresētiem uzņēmumiem/personām var izveidot jaunu konsorciju vai jau
esošā konsorcijā izveidot apakšgrupu (piem., konkrētam produkta veidam).
Sākumam var noderēt nolīguma veidne 1. papildinājumā, turklāt:
 vienojieties par galvenajiem punktiem;
 konsorcija nolīguma pārskatīšanai izmantojiet juridisku konsultāciju;
 gādājiet, ka nodrošināt atbilstību konkurences noteikumiem;
 neatklājiet konkurentam komerciāli sensitīvu informāciju;
 dalībnieku skaitu centieties saglabāt pārvaldāmu, lai spētu darboties ātri un
efektīvi, taču gādājiet, ka lēmumi par dalības apstiprināšanu tiek pieņemti taisnīgi,
objektīvi un nediskriminējoši;
 iesaistoties sarunās par konsorcija izveidi un nodrošinot atbilstību konkurences
tiesību aktiem, apsveriet, vai neizmantot nolīgumus par slepenību vai neizpaušanu
(šāda nolīguma veidni sk. praktiskās rokasgrāmatas "Datu kopīga izmantošana"
3. papildinājumā);
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 apsveriet, vai neparakstīt pirmskonsorcija nolīgumu, kurā būtu arī noteikumi par
izmaksu sadalīšanu;
 apsveriet, vai nepiesaistīt neatkarīgu trešo personu, kas koordinētu visu
konsorcija izveides un vadīšanas darbu un darboties ar konfidenciālu informāciju.

4.2. Pievienošanās konsorcijam
 Noskaidrojiet, vai konsorcijs jau ir izveidots un vai konsorcijam ir kontaktpersona
(ja izveidots konsorcijs ar pareizu struktūru, tādai vajadzētu būt). Apsveriet, vai
konsorcijam nepievienoties iespējami drīz pēc tā dibināšanas, lai izvairītos no
sarežģījumiem ar prasībām, ko esošie dalībnieki var izteikt sakarā ar novēlotu
dalības maksu, izmaksu sadali utt.
 Pirms pievienošanās lūdziet sīkāku informāciju par konsorciju un jebkādus papildu
dokumentus, tostarp nekonfidenciālo konsorcija izveides nolīguma versiju.
 Pirms pievienošanās pārbaudiet, vai konsorcija darbības joma atbilst jūsu
prasībām (tā kā šādu informāciju var uzskatīt par konfidenciālu, pārbaude,
visticamāk, būs jāveic, iesaistot konsorcija vai pieteikuma iesniedzēja tehnisko
konsultantu vai citu neatkarīgu trešo personu, kas var apstiprināt, ka darbības
joma atbilst pieteikuma iesniedzēja prasībām).
 Lai iesaistītos sarunās par dalību un saņemtu piemērotus norādījumus par
konkurences tiesību aktu ievērošanu, apsveriet, vai neizmantot nolīgumus par
konfidencialitāti vai neizpaušanu (šāda nolīguma veidni sk. praktiskās
rokasgrāmatas "Datu kopīga izmantošana" 3. papildinājumā).

5. Dažādie BR ietvertie juridiskie jēdzieni, ko var izmantot
saistībā ar konsorcija izveidi
Ievadpiezīme: AT jēdziens
BR 3. panta 1. punkta p) apakšpunktā AT definēts kā persona, kas veic uzņēmējdarbību
ES, ir atbildīga par kāda biocīda laišanu tirgū kādā konkrētā dalībvalstī vai ES un ir
norādīta atļaujā.
Šī definīcija neliedz par biocīda AT kļūt kādai neatkarīgai trešai personai, kas rīkojas pēc
vienošanās ar konsorcija dalībniekiem (piem., konsultantam), vai konsorcijam, kas Eiropas
Savienībā dibināts kā juridiska persona. Šādā gadījumā uz konsorciju kā uz AT attieksies
visi attiecīgie BR noteiktie pienākumi.
Saskaņā ar BR 17. panta 1. punktu biocīdus dara pieejamus tirgū vai lieto tikai tad, ja
attiecībā uz tiem saskaņā ar BR ir piešķirta atļauja. Tomēr BR nenosaka, ka produkti,
attiecībā uz kuriem ir piešķirta atļauja, ir jālaiž tirgū.
Tāpēc, ja konsorcijam par kādu vienu biocīdu vai BS (lai konsorcija dalībnieki varētu
iesniegt pieteikumus par VB) ir piešķirta atļauja, bet produkts(-i), attiecībā uz kuru(-iem)
atļauja piešķirta, tirgū laists(-i) netiek, konsorcijam kā AT faktiski ir tikai ar atļaujas
darbības pārvaldību saistīti pienākumi (piem., izmaiņas (ja ir), atjaunojumi, gada maksa
utt.).
Atkarībā no konkrētā konsorcija nolīguma dažos gadījumos konsorcija dalībnieki var lemt,
ka vienu dalībnieku norīkos par "vadošo dalībnieku", lai tas rīkotos kā pieteikuma
iesniedzējs un/vai potenciālais AT.
Jāņem vērā, ka saskaņā ar R4BP "līdzekļu īpašnieks" ir juridiska persona, kas saskaņā ar
BR ir "pieteikuma iesniedzējs". Tas var izraudzīties "lietas īpašnieku" (piem., konsultantu,
konsorcija vadītāju), kas iesniegs pieteikumu tā vārdā. Lietas īpašnieks būs atbildīgs par
lietas izveidi un tās uzraudzību apstrādes laikā, nodrošinās rēķinu samaksu, sniegs
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jebkādu iestāžu pieprasīto papildinformāciju, komentēs jebkādus izvērtēšanas ziņojumus
vai atzinumu projektus utt.
Detalizētāku informāciju sk.Aģentūras rokasgrāmatās par biocīdu iesniegšanu6.
Biocīdu saimes jēdziens
Saskaņā ar BR biocīdu saime ir tādu biocīdu grupa, kuriem ir


līdzīgi lietojumi,



vienas un tās pašas aktīvās vielas,



līdzīgs sastāvs ar konkrētām svārstībām un



līdzīgas pakāpes apdraudējums un efektivitāte7.

BS atļaujas saņemšanas nolūkā saskaņā ar BR pieteikumus var iesniegt DVKI vai
Aģentūrā. Šādā pieteikumā skaidri jānorāda maksimālais apdraudējums cilvēku veselībai,
dzīvnieku veselībai un videi, kā arī visas BS potenciālā biocīdu klāsta minimālais
efektivitātes līmenis8. Saskaņā ar BR visus BS produktus aptver viena atļauja (katram
kādas BS biocīdam atļaujas numuram tiks pievienots attiecīgs sufikss; kad attiecībā uz BS
saņemta atļauja, jaunu BS piederošu un sākotnējā atļaujā skaidri neidentificētu biocīdu
laišanai tirgū pietiek tikai ar paziņojumu9.)
Detalizētāku informāciju sk. Eiropas Komisijas norādījumos "Jaunas biocīdu saimju
koncepcijas ieviešana"10 un Aģentūras praktiskajās rokasgrāmatās par BR11.
Biocīdu saimes un konsorciji
Uzņēmumi/personas var lemt sadarboties, lai izstrādātu kopīgu dokumentāciju tādas BS
atļaujas saņemšanai, kas aptvers konsorcija dalībnieku tirgū piedāvātos attiecīgos
biocīdus. Šajā procesā konsorcija izveides sakarā jāņem vērā šādi aspekti.
 Konsorcija izveide sniedz iespēju izstrādāt vienu pilnīgu dokumentāciju, un
konsorcija dalībniekiem atsevišķi nebūtu jāsniedz nekādi papildu dati. Pieteikumu
attiecībā uz BS var iesniegt ES vai dalībvalsts līmenī (sk. turpmāk).
 Attiecībā uz faktisko iesniegšanu — pieteikumu var iesniegt ārējs vai iekšējs
tehniskais konsultants vai konsorcija vadītājs konsorcija dalībnieku vārdā (kā
lietas īpašnieks, kas rīkojas iespējamā AT vārdā), vai pats konsorcijs, ja tas ir
juridiska persona. Dalībnieki var arī izlemt, ka pieteiksies, izmantojot pašu ieceltu
"vadošo dalībnieku", kas rīkotos kā pieteikuma iesniedzējs un/vai BS atļaujas
turētājs.
 Ja tiek dota piekrišana, visi konsorcija dalībnieki ir tiesīgi tirgot visus BS biocīdus
visās dalībvalstīs, kurās atļauja piešķirta. Tāpēc konsorcija dalībniekiem principā
būtu pārējiem dalībniekiem jāizpauž visu kopējā BS ietilpstošo biocīdu sastāvs ,
un tas ne vienmēr ir vienkārši, jo konsorcija dalībnieki bieži vien ir konkurējoši
uzņēmumi, kas nevēlas tik plaši sadarboties, vai arī var rasties sarežģījumi
konkurences tiesību aktu sakarā.
 Cita iespēja: konsorcijs (vai tā vadošais dalībnieks) kopīgu pieteikumu BS atļaujas
saņemšanai var iesniegt kopsakarā ar individuāliem pieteikumiem, ko atsevišķa
6

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/r4bp/biocides-submission-manuals.

7

BR 3. panta 1. punkta s) apakšpunkts.

8

BR 19. panta 6. punkts.

9

BR 17. panta 6. punkts.

10

CA-Nov14-Doc.5.8 – Galīgā redakcija:https://circabc.europa.eu/w/browse/df02104b-d5e3-4b11b960-13a0f08133af.
11

http://echa.europa.eu/practical-guides/bpr-practical-guides.
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BS biocīda VB atļaujas saņemšanai iesniedzis katrs dalībnieks (sk. nākamo nodaļu
par VB pieteikumu).
 Attiecībā uz BS izmantotā aktīvās vielas avota tehnisko ekvivalenci — konsorcija
dalībnieki, iespējams, izmanto dažādus avotus, arī to, kas sākotnēji tika novērtēts
aktīvās vielas apstiprināšanai, un turklāt citu(-us) avotu(-us). Tāpēc konsorcija
dalībniekiem būs jāizraugās dokumentācijā iekļaujamais avots (viens vai vairāki)
un nepieciešamības gadījumā ar Aģentūras starpniecību jānosaka tehniskā
ekvivalence.
Biocīdu "standartatļauju" jēdziens
Biocīda "standartatļauja" attiecas uz situāciju, kur pieteikuma iesniedzējs iesniedz
pieteikumu uz viena biocīda atļaujas saņemšanu (vai vairākus pieteikumus par vairākiem
biocīdiem), pieteikumā iekļaujot BR 20. pantā minētos elementus.
Biocīdu standartatļaujas un konsorciji
Konsorcija dalībnieki var arī lemt sadarboties, lai izstrādātukopīgu pamatdokumentāciju
viena biocīda atļaujas saņemšanai, jo īpaši tad, ja mērķis ir saņemt Savienības atļauju.
Šajā procesā konsorcija izveides sakarā jāņem vērā šādi aspekti.
 Konsorcija izstrādātās kopīgās pamatdokumentācijas saturs būs atkarīgs no
attiecīgajiem biocīdiem un to lietojumiem, turklāt dalībniekiem tas būs jāapspriež
un jānosaka, iespējams, iesaistot ārēju vai iekšēju tehnisko konsultantu.
 Tā kā atļauju piešķir konkrētam produktam, pieteikumu produkta atļaujas
saņemšanai katrs konsorcija dalībnieks var iesniegt atsevišķi un var būt
nepieciešami daži papildu dati par konkrētu produktu. Citiem vārdiem sakot — lai
gan daudzas darbības konsorcijs var kopot, katram dalībniekam tik un tā būs
jāizpilda ar atsevišķa pieteikuma iesniegšanu DVKI vai Aģentūrai saistītās
formalitātes.
 In case of a joint application, the consortium (or a leading member) could also
submit an application for a single biocidal product authorisation and be the AH,
while the members of the consortium would each apply individually for an SBP
authorisation (see below).
VB atļauju jēdziens
VB atļaujas piešķiršanai saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 414/2013 12 ir
noteikta īpaša procedūra.
Pieteikumu uz šādām atļaujām iesniedz tai DVKI, kurā attiecībā uz biocīdu ar tām pašām
īpašībām jau piešķirta valsts atļauja (tam pašam vai citam uzņēmumam) vai iesniegts
pieteikums, vai arī, ja attiecībā uz biocīdu ar tādām pašām īpašībām jau ir izsniegta
Savienības atļauja vai iesniegts pieteikums, Aģentūrai. Atļauju būtībā izsniedz ar tādiem
pašiem noteikumiem un nosacījumiem.
Šo procedūru var izmantot tikai attiecībā uz biocīdu ("vienāds biocīds"), kas ir identisks
ar citu biocīdu vai biocīdu saimi ("saistītais atsauces biocīds"), kurai jau ir piešķirta
atļauja vai ir sākts atļaujas piešķiršanas process, neņemot vērā atšķirības, kas būtībā ir
administratīvi grozījumi13. Vienāda biocīda vai saistīta atsauces biocīda atļaujas grozīt vai
atcelt var savstarpēji nesaistīti.
12

Komisijas 2013. gada 6. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2013, ar kuru nosaka procedūru
atļaujas piešķiršanai vienādiem biocīdiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr. 528/2012, OV L 125, 7.5.2013., 4. lpp.
13

Piem., tikai administratīva rakstura grozījumi esošajā atļaujā, kas nav saistīti ar biocīda vai BS
īpašību vai efektivitātes maiņu, piemēram, biocīda nosaukums vai noteiktas ražotāja identitātes vai
ražošanas vietas vai procesa pārmaiņas.
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Papildu informāciju sk. Aģentūras praktiskajās rokasgrāmatās par BR 14.
VB atļaujas un konsorciji
Kā norādīts iepriekš, pieteikumus VB atļauju saņemšanai var izmantot konsorcija locekļi
tāda kopīga iesnieguma kontekstā, kuru viena biocīda vai BS atļaujas saņemšanai
iesniedzis konsorcijs vai vadošais dalībnieks.
Konkrētāk, attiecībā uz BS konsorcijs (kā juridiska persona) ar konsultanta vai konsorcija
vadītāja starpniecību (valsts vai ES līmenī) var iesniegt pieteikumu par kādu BS, bet katrs
dalībnieks pats vai ar konsultanta / konsorcija vadītāja starpniecību vienlaikus iesniedz
pieteikumu par VB — vai nu no tās pašas BS, vai par kādai BS piederoša atsevišķa biocīda
VB15. Šāda alternatīva katram dalībniekam dod iespēju iegūt atļauju savam(-iem)
produktam(-iem) bez nepieciešamības paļauties uz AT, jo īpaši konsorcija atlaišanas
gadījumā.
Jāņem vērā, ka VB pieteikuma gadījumā būtu jāsaņem PP par visiem datiem, kas pamato
saistītā atsauces biocīda atļauju (attiecībā uz kādu atsevišķu BS biocīdu piekļuves pilnvarai
būtu jāaptver dati, kas saistīti tikai ar šo atsevišķo biocīdu). Tas nozīmē, ka tad, ja
konsorcijs (kā juridiska persona) no pārskatīšanas programmas dalībnieka vai alternatīva
piegādātāja ir ieguvis PP attiecībā uz visu aktīvās vielas dokumentācijai, lai saviem
dalībniekiem varētu izdot PP attiecībā uz to atsevišķajiem VB pieteikumiem, konsorcijam
vispirms jāiegūst tiesības saviem dalībniekiem piešķirt piekļuves apakšlicenci attiecībā uz
visu aktīvās vielas dokumentāciju.
Procedūras katram atļaujas veidam: biocīdu saimei, standartatļaujai un
atļaujai attiecībā uz vienādu biocīdu
Pieteikumu uz viena biocīda vai BS atļaujas saņemšanu var iesniegt dalībvalsts atļaujas
piešķiršanas standartprocedūras, secīgas savstarpējas atzīšanas, vienlaicīgas savstarpējas
atzīšanas, vienkāršotas atļaujas piešķiršanas vai Savienības atļaujas piešķiršanas kārtībā.
Detalizētāku informāciju sk. Aģentūras praktiskajās rokasgrāmatās par BR 16.
Izvēle, vai uz atļauju pieteikties ES vai valsts līmenī, parasti būs atkarīga no to
interesējošo dalībvalstu skaita, kurās konsorcija dalībnieki vēlas saņemt atļauju attiecībā
uz saviem biocīdiem, no attiecīgā(-o) biocīda(-u) veida(-iem), no biocīda(-u) aktīvās(-o)
vielas(-u) ("AV") īpašībām, biocīdu lietošanas nosacījumiem Eiropas Savienībā un
izmaksām, kas saistītas ar atļauju regulatīvās darbības pārvaldību (piem., atļaujas
saņemšanas maksu, gada maksu utt.).
Tomēr jāņem vērā, ka, iesniedzot pieteikumu par VB, jāievēro tā pati procedūra, kādu
piemēro saistītajam atsauces biocīdam. Tas nozīmē, ka tad, ja attiecībā uz BS ir piešķirta
atļauja ES līmenī, proti, saņemta Savienības atļauja, pieteikumu par atsevišķa BS produkta
VB nevar iesniegt dalībvalstij valsts atļaujas iegūšanai (un otrādi)17.

6. Praktiskas problēmas
Turpmāk nosauktas iespējamas praktiskas problēmas, kas varētu rasties un kas konsorcija
dalībniekiem tad būtu jārisina.
14

http://echa.europa.eu/practical-guides/bpr-practical-guides.

15

Detalizētāku informāciju sk. Komisijas norādījumos "Kopīgu pieteikumu iesniegšana BS atļaujas
saņemšanai saistībā ar atsevišķiem pieteikumiem saskaņā ar VB regulu", kas apspriesti DVKI
pārstāvju 58. sanāksmē par BR īstenošanu, CA-Nov14.Doc.5.9.
16

http://echa.europa.eu/practical-guides/bpr-practical-guides.

17

Šīs rokasgrāmatas sagatavošanas laikā tika sāktas sarunas, lai attiecībā uz biocīdu vai biocīdu
saimi, kurai ir ES līmeņa atļauja, nodrošinātu iespēju uz VB atļauju pieteikties arī dalībvalsts līmenī.
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 Skaidri jānosaka konsorcija tvērums un darbības ilgums.
 Var veidot dažādas dalības kategorijas (piem., pilntiesīgs dalībnieks, asociētais
dalībnieks vai 1. un 2. kategorijas dalībnieks), kas saistītas ar atšķirīgām
balsstiesībām un/vai izmaksu ieguldījuma līmeņiem, taču tās rūpīgi jāizstrādā
saskaņā ar skaidriem un objektīviem kritērijiem.
 Visiem lemšanas procesiem un balsošanas mehānismiem jābūt skaidriem un
pārredzamiem.
 Noteikumiem par dalību un datu piekļuves piešķiršanu jābūt taisnīgiem un
pārredzamiem, kā arī pamatotiem uz objektīviem kritērijiem, ko piemēro bez
diskriminēšanas.
 Jānosaka sanāksmju vieta; pirms visām sanāksmēm jāsagatavo to darbakārtība,
kas jāizsūta dalībniekiem (to veic vadītājs vai cita šādu administratīvu uzdevumu
izpildei norīkota persona), un norīkotai personai sanāksme jāprotokolē, protokolu
pēc tam nosūtot dalībniekiem apstiprināšanai.
 Jānosaka skaidri noteikumi, kā apstrādāt pieteikumus uz datu kopīgu izmantošanu
un dalību.
 Jānosaka skaidri noteikumi, kā sazināties un apspriesties ar regulatīvajām
iestādēm.
 Dalībniekiem jāizlemj, kā jāiesniedz pieteikums, kuram tas jādara un kurš būs AT.
Principā pieteikumu var iesniegt konsorcijs kā juridiska persona, tehniskais
konsultants vai konsorcija vadītājs (dalībnieku vārdā), vadošais dalībnieks
(dalībnieku vārdā) vai katrs dalībnieks atsevišķi.
 Noteikumiem jānodrošina elastīgums, lai dalībnieki varētu ātri rīkoties un reaģēt,
ievērojot termiņus (piem., informācijas apmaiņai ar tehnisko konsultantu).
 Nav vēlams vienprātīgs balsojums.
 Nav vēlamas laikietilpīgas procedūras.
 Dalībniekiem jāapsver, vai neizraudzīties vadošo uzņēmumu, un šādā gadījumā
jāparedz skaidri noteikumi par tā uzdevumiem, atbildību un saistībām.
 Dalībniekiem jāapsver, vai uzņēmumā neizraudzīties kompetentu pārstāvi,
iespējams, tādu, kam dotas lēmējpilnvaras, kā arī alternatīvu pārstāvi.
 Dalībniekiem jālemj, kā tiks veikti maksājumi (piem., tos veiks konsorcijs kā
juridiska persona, konsorcija vadītājs/sekretārs/kasieris no konsorcija konta, katrs
dalībnieks (dalītie rēķini) vai viens dalībnieks citu vārdā).
 Jāparedz arī noteikumi, kā pārvaldīt un pārdalīt finansējumu, ko konsorcijs
saņems vai nu no dalības maksas, vai PP pārdošanas. Ņemot vērā, ka šis
finansējums, iespējams, būs jānogulda darījumu kontos, var būt jāpiemēro PVN
noteikumi. Jāatceras, ka dalībnieki konsorciju nevar izmantot peļņas gūšanai.
 Ja konsorcijam jāveic pētījumi, skaidri jānosaka datu īpašnieks (piem., vai tas ir
pats konsorcijs vai konsorcija dalībnieki).
 Ja konsorcija dalībniekiem vajadzīga PP attiecībā uz AV datiem un šī PP ir piešķirta
pašam konsorcijam, dalībniekiem jāpārliecinās, ka konsorcijs piekļuvi AV datiem
drīkst sniegt individuālai lietošanai saviem dalībniekiem vai attiecīgā gadījumā
trešām personām (piem., MVU, kas nav konsorcija dalībnieks).
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 Ja konsorcija dalībnieki jāiekļauj piegādātāju sarakstā, ko ECHA publicē saskaņā
ar BR 95. pantu, jāņem vērā, ka iesniegumi jāiesniedz katram konsorcija
dalībniekam un ka par katru iesniegumu tiks piemērota maksa 18.

7. Konkurences tiesību aktu jautājumi
Atbilstība konkurences tiesību aktiem ir prasība, kas jāievēro neatkarīgi no
uzņēmējdarbības veida. Konkurences tiesību aktu galvenais mērķis ir nodrošināt
pietiekamu konkurenci attiecībā uz tirgū esošo preču un pakalpojumu cenām, kvalitāti,
kvantitāti utt.; tiek pieņemts, ka tas viss tiek nodrošināts klienta/patērētāja labā.
Šīs praktiskās rokasgrāmatas mērķis nav sīki izklāstīt konkurences tiesību aktus, jo tie tiek
piemēroti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantu. Īsumā
var teikt, ka konkurences tiesību aktus piemēro pilnīgi visām uzņēmumu/personu vai
uzņēmumu/personu asociāciju veiktajām darbībām saskaņā ar BR un tādējādi arī
konsorciju veidošanai un darbībai.
Saskaņā ar BR konsorcija veidošana ir likumīga darbība. Tomēr var rasties bažas par to,
kādā veidā notiek attiecīgo uzņēmumu/personu apvienošanās, un par turpmākajām
konsorcija darbībām.
Kādas ir šīs bažas19? Tās ir divējādas, un abi veidi tiek aplūkoti.
Pirmais: dalīšanās ar informāciju
Potenciāli vai faktiski konkurenti savu konfidenciālo informāciju, ja tā ir komerciāli
sensitīva, lielākoties nevar kopīgot. Proti, šādi uzņēmumi/personas nevar atļauties
konkurentam sniegt nekādu kvalitatīvu vai kvantitatīvu informāciju par savu neseno,
pašreizējo un turpmāko komerciālo stratēģiju, neriskējot pārkāpt konkurences tiesību
aktus.
Norādām situācijas, kurās uzņēmumiem/personām, kas plāno saskaņā ar BR izveidot
konsorciju vai tādam pievienoties, var nākties kopīgi izmantot informāciju.
To uzņēmumu/personu noteikšana, kas BR vajadzībām vēlas izveidot konsorciju
Uzņēmumiem/personām, kas vēlas izveidot konsorciju, nepārprotami jāmeklē citi
uzņēmumi/personas ar līdzīgām interesēm. Meklēšanas laikā var gadīties, ka tiek atklāti
konkurenta tirdzniecības nolūki, un tas varētu radīt bažas konkurences tiesību aktu
aspektā. Tāpēc šeit sniegti daži palīdzīgi norādījumi par vēlamām un nevēlamām
darbībām.

KĀ RĪKOTIES?

KĀ NERĪKOTIES?

✓ pārskatiet uzņēmumus/personas (vielas vai
biocīda piegādātājus), kas pārskatīšanas
programmā darbojas ar vienām un tām pašām
aktīvās vielas / produkta veida kombinācijām.

✗ Nezvaniet nepazīstamam uzņēmumam/personai
vai nesazinieties ar sev labi pazīstamiem
uzņēmumiem/personām, lai lūgtu informāciju par
to nolūkiem.

✓ Pārskatiet saskaņā ar BR 95. pantu izveidoto

✗ Nelūdziet un nepiedāvājiet nekādu informāciju

18

Sk. Aģentūras rokasgrāmatu "Aktīvās vielas un piegādātāji (95. pantā minētais saraksts)", 2.0.
versija, 2014. gada decembris, 3.1.7. nodaļa:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocideslegislation?panel=vol5partB#vol5partB.
19

Eiropas Komisija ir pieņēmusi sīki izstrādātas "Pamatnostādnes par LESD 101. panta
piemērojamību horizontālās sadarbības līgumiem", OV C 11, 14.1.2011., 1. lpp.; lasītājiem tās
vajadzētu ņemt vērā.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

21

Praktiska rokasgrāmata par BR Īpašie izdevumi par datu
kopīgu izmantošanu
Konsorciji

22

sarakstu ar uzņēmumiem/personām, ko tajā
iekļāvusi Aģentūra.

par nolūkiem, kura ir plašāka, nekā nepieciešams,
lai noteiktu, vai uzņēmums/persona BR mērķiem
vēlas izveidot konsorciju.

✓ Apspriedieties ar tehniskajiem konsultantiem vai
nozares organizācijām un lūdziet tiem koordinēt
saziņu, ieinteresēto uzņēmumu/personu identitāti
neatklājot līdz brīdim, kad katra puse ir
parakstījusi neizpaušanas nolīgumu (šāda
nolīguma veidni sk. praktiskās rokasgrāmatas
"Datu kopīga izmantošana" 3. papildinājumā).
✓ Pie apzinātajiem uzņēmumiem/personām
vērsieties, jautājot tikai par viņu nolūkiem saskaņā
ar BR.
✓ Nodrošiniet, ka visa saziņa tiek dokumentēta,
pat ja tā notikusi pa tālruni vai sarunas veidā.
✓ Noraidiet — un dariet to uzskatāmi — jebkādu
cita uzņēmuma/personas sniegtu informāciju, kas,
jūsuprāt, var būt konfidenciāla un komerciāli
sensitīva.

Konsorcija sanāksmēs / konsorcija darbību laikā apspriestā informācija

Kad konsorcijs izveidots, visu notiekošo apspriežu/sarunu/sanāksmju / lēmumu
pieņemšanas utt. pamatā jābūt likumīgajam mērķim, kura dēļ konsorcijs pastāv. Nav
atbilstīgi apspriesties par cenām vai klientu nosacījumiem, izmaksām vai ieguldījumu
plāniem, vai citiem komerciāliem nolūkiem, kas saistīti ar to, kā vai kur jūs pārdodat vai
pārdosiet savu produktu. Apspriedēm u. tml. jābūt cieši saistītām ar BR mērķi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir skaidrs, ka pēc konsorcija izveidošanas tā darbības
nodrošināšanai var būt nepieciešams atklāt noteiktu informāciju, ko citos apstākļos
konkurenti cits citam neatklātu. Piemēram, ja katra dalībnieka izmaksu ieguldījuma
aprēķinā izmantotā mehānisma pamatā ir katra dalībnieka ES tirgū laistā produkta
apjoms, neatkarīgi no veiktajiem piesardzības pasākumiem neizbēgami veidosies lielāka
pārredzamība nekā pirms tam. Lai gan šāda situācija ir neizbēgama, dalībniekiem būs
jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka pārredzamības risks ir
samazināts līdz minimumam. Tā, piemēram, jebkādiem datiem par apjomu vajadzētu būt
apkopotiem; datiem vajadzētu būt veciem (vecākiem par diviem gadiem), un, ja datus
publisko plašākai grupai, skaitļi nedrīkstētu būt attiecināmi ne uz vienu dalībnieku. Arī
dalībnieku sniegto informāciju var apstrādāt neatkarīga trešā persona, piemēram,
pilnvarota persona.
Šeit sniegti daži palīdzīgi norādījumi par vēlamām un nevēlamām darbībām.

KĀ RĪKOTIES?

KĀ NERĪKOTIES?

✓ Visām sanāksmēm sagatavojiet darbakārtību un
to ievērojiet; sagatavojiet protokolus un izsūtiet
tos visiem dalībniekiem.

✗ Nepiedalieties sanāksmēs bez darbakārtības.

✓ Rūpīgi dokumentējiet visas sanāksmes,
sarunas, lēmumus utt.

✗ Neļaujiet dalībniekiem runāt, neievērojot
darbakārtību.
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✓ Ja konsorcija darbībai tas objektīvi
nepieciešams, apsveriet, vai neizmantot
neatkarīgu trešo personu, kas vāktu komerciāli
sensitīvu informāciju (piem., par tirdzniecības
apjomu); datus apkopojiet; centieties nodrošināt,
ka tie ir "veci", nevis aktuāli dati un nekādā
gadījumā ne provizoriski dati par nākotni.

✗ Neapspriediet nekādu informāciju, kas nav
nepieciešama mērķiem, kuru dēļ konsorcijs
izveidots.

✓ Neatkarīgi no izteikšanas veida noraidiet — un
dariet to uzskatāmi — jebkādu tādu vienpusēju
dalībnieka paziņojumu, kurā pausta komerciāli
sensitīva informācija.

Dalības kritēriji
Ja konsorcijam ir piekļuve noteiktiem izmēģinājumu datiem, komerciāliem resursiem un
citiem materiāliem, ko citiem konkurentiem būtu grūti kopēt, dalība konsorcijā var radīt
bažas attiecībā uz ekskluzivitāti.
Šādā situācijā konsorcija dalībniekiem jābūt piesardzīgiem attieksmē pret citiem
uzņēmumiem/personām, kas vēlas pievienoties kā (novēloti) dalībnieki. Ja pret šādām
trešām personām neizturas pārredzami un objektīvi pamatoti, pastāv risks, ka konsorciju
apsūdzēs par konkurences tiesību aktu pārkāpšanu. Šādu apsūdzību var pamatot,
piemēram, ar to, ka konsorcijs trešai personai liedz piekļuvi kam tādam, kas nepieciešams
tās iekļūšanai vai turpmākai pastāvēšanai attiecīgajā tirgū.
Attiecīgi konsorcijam ir svarīgi pārliecināties, ka ir ievēroti šādi norādījumi.
 Dalības noteikumiem jābūt pietiekami elastīgiem, lai jauni dalībnieki vēlāk
pievienoties varētu ar tiem pašiem nosacījumiem kā esošie dalībnieki; ja netiek
attiecināti tie paši nosacījumi, tas objektīvi jāpamato (piem., ar riska prēmiju,
procentu koriģēšanu u. tml.)
 Jāsniedz skaidri dalības pieteikumu iesniegšanas noteikumi un procedūra, kurā
netiek izmantots vienprātīgs balsojums, un jāparedz uzticams pārsūdzības process
gadījumiem, kur pirmajā reizē pieteikums tiek noraidīts.
 Principā izmaksām par dokumentācijas izstrādi un reģistrāciju starp visiem
dalībniekiem jābūt sadalītām līdzvērtīgi, ja vien tam, ka konkrētiem dalībniekiem
ir piemēroti atšķirīgi nosacījumi, nav kāda objektīva pamatojuma. Sk. iepriekš
2. nodaļas ieteikumus par vienkārša pro rata sadalījuma variantiem.
Dažādi jautājumi
 Kolektīvas sarunas: konkurences tiesību akti konsorcijiem neliedz vienoties par
piekļuves iegūšanu no datu īpašnieka (kas var būt konsorcijs) visu tā dalībnieku
vārdā. Papildus citiem aspektiem šādi tiek gūti apjomradīti ietaupījumi. No
konkurences tiesību aktu viedokļa galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka
apspriedes notiek starp oficiāli ieceltām pusēm (tātad konsorcijam ir pārstāvis) un
abas puses, iespējams, saista konfidencialitātes/neizpaušanas nolīgums. Tas jau
ierobežo jebkādas ievāktas informācijas lietošanas apriti. Tomēr datu īpašniekiem
jānodrošina vienāda attieksme pret visiem pieteikuma iesniedzējiem, proti,
dalībnieki nevarēs saņemt īpašas atlaides tādēļ vien, ka vairāki uzņēmumi
pieteikumus uz piekļuvi datiem iesniedz vienlaicīgi.
 Atbildība: ja konstatēts konkurences tiesību aktu pārkāpums, katrs konsorcija
dalībnieks ir individuāli atbildīgs. Piemēram, par jebkādu konsorcija pieņemtu
lēmumu, kas ir pretrunā konkurences tiesību aktiem, individuāli atbildīgas var būt
pat neitrālās amatpersonas, kas ieceltas amatā konsorcija darbības atbalstam.
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8. Kopsavilkums par vēlamu un nevēlamu rīcību BR
konsorcijos
KĀ RĪKOTIES?

KĀ NERĪKOTIES?

✓ Gādājiet, ka, veidojot konsorciju, tiek
✗ Konfidenciālu informāciju
noslēgts visaptverošs un sīki izstrādāts
kopīgi ar citiem dalībniekiem.
rakstisks nolīgums.

neizmantojiet

✗ Pret dalībniekiem neizturieties atkarībā no
✓ Sniedziet skaidrus jautājumu izlemšanas
tā, vai tie ir arī citās asociācijās vai
noteikumus.
konsorcijos.
✓ Pret visiem potenciālajiem pieteikuma
iesniedzējiem (kas piesakās dalībai vai datu
✗ Bez objektīva
kopīgai izmantošanai) izturieties vienādi — uz
neliedziet dalību.
visiem attieciniet vienādus noteikumus, ja
vien citāda rīcība nav objektīvi pamatota.

pamatojuma

nevienam

✓ Nosakiet skaidrus un taisnīgus noteikumus ✗ Neuzņemiet pārāk daudz dalībnieku, ja tas
par dalības kompensācijas un PP maksas nav
praktiski
iespējams
(joprojām
aprēķinu.
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem).
✓ Nosakiet katra dalībnieka tiesības uz kopīgi
✗ Nedublējiet datus par mugurkaulniekiem.
izstrādātajiem datiem.
✓ Ja dalība ir ierobežota, piedāvājiet
✗
Ieviesiet
taisnīgu, pārredzamu un nediskriminējošu
principu.
piekļuvi datiem.

balsojumu

vienprātīguma

✗ Neizmantojiet laikietilpīgas procedūras, jo
✓ Veltiet visas pūles tam, lai panāktu
īpaši attiecībā uz informācijas apmaiņu ar
vienošanos par datu kopīgu izmantošanu, ja
tehnisko konsultantu vai ar dokumentāciju un
trešā persona to pieprasījusi.
stratēģiju saistītiem lēmumiem.
✓ Visus datus
izmantojiet kopīgi.

par

✗ Pret dalībniekiem un/vai trešām personām
mugurkaulniekiem neizturieties diskriminējoši, nepiemērojiet
atšķirīgas izmaksas vai maksas bez objektīva
pamatojuma.

✓ Izstrādājiet apstiprinātu strīdu izšķiršanas ✗ Nepiemērojiet netaisnīgas izmaksas vai
procedūru, piem., arbitrāžu vai valsts tiesu.
objektīvi nepamatotas maksas.
✓ Izstrādājiet
procedūru.

dalības

noteikumus

un

✓ Izraugieties piemērotu un kompetentu
pārstāvi.
✓ Izlemiet, kā un kurš iesniegs pieteikumu.

9. Biežāk uzdotie jautājumi par konsorcijiem
Kas ir konsorcijs? (sk. 1.1. nodaļu)
Konsorcijs ir vairāk nekā divu uzņēmumu/personu kopāsanākšana ar nolūku sasniegt
kopīgu mērķi. Visbiežāk konsorcija pamatā ir tikai līgums starp tā dalībniekiem (saukts,
piem., par darba grupas līgumu, saprašanās memorandu, darbības noteikumiem), taču
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konsorcijs var būt arī no dalībniekiem atsevišķa juridiska persona (piem., Eiropas
ekonomisko interešu grupa).
Vai tas ir juridisks termins? (sk. 1.1. nodaļu)
Nē. Šajā praktiskajā rokasgrāmatā terminu "konsorcijs" izmanto tāpēc, ka to parasti lieto
nozarē, raksturojot vairāk nekā divus uzņēmumus/personas, kas apvienojas ar nolūku
sasniegt kopīgu mērķi saskaņā ar BR. Citi termini, piemēram, sadarbības nolīgums, darba
grupa un reģistrācijas grupa, ir tikpat piemēroti.
Kāda ir konsorcija dalības lielākā priekšrocība? (sk. 1.4. iedaļu)
Uzņēmumi/personas ietaupa, jo izmaksas par izmēģinājumu/pētījumu izpildi, tehnisko
konsultantu / citu konsultantu nolīgšanu utt. tiek dalītas uz vairākiem
uzņēmumiem/personām ar līdzīgām interesēm. Attiecīgajām regulatīvajām iestādēm
konsorciji samazina izmēģinājumu dublēšanās iespēju un vajadzību sniegt vairākkārtējus
novērtējumus.
Miniet vēl kādas priekšrocības (sk. 1.4. un 3. nodaļu)
Faktiski tie ir apjomradīti ietaupījumi:
 cilvēkresursu/laika ietaupījums (var dalīt darba slodzi),
 ekspertu potenciāla apvienošana un zināšanu kopīga izmantošana,
 atkarībā no konsorcija veida — spēja kopīgi atbalstīt kādu nostāju.
Kāds ir konsorcija dalības lielākais trūkums? (sk. 3. nodaļu)
Vienmēr var būt tā, ka konsorcijs strādā sava lēnākā dalībnieka ātrumā, elastības un
pielāgošanās spējas trūkums var būt kavēklis.
Nosauciet citus trūkumus (sk. 3. nodaļu)
Faktiski tās var būt attiecības starp uzņēmumiem/personām:
 var būt spriedze starp dalībniekiem, jo īpaši tad, ja tie ir faktiski vai potenciāli
konkurenti; var rasties negrozāmas viedokļu atšķirības, kuru atrisināšanai vadība
un ārējie konsultanti patērē daudz laika,
 ilgu laiku var prasīt konsorcija izveide, tā darbības uzsākšana un turpināšana,
 ja dalībnieki nav pilnīgi informēti par savām tiesībām un pienākumiem, kas izriet
no konkurences tiesību aktiem, uzņēmumiem/personām sadarbojoties, palielinās
risks šos tiesību aktus pārkāpt.
Kādai jābūt konsorcija formai? (sk. 1.2. un 1.3. nodaļu)
Noteiktas formas nav. Par to lemj dalībnieki. Tā var būt dažāda, no ad hoc grupas bez
stingriem noteikumiem (nav ieteicams) līdz skaidri izstrādātam dalībnieku nolīgumam ar
noteiktiem pienākumiem, struktūrām, civiltiesisko atbildību, dalības noteikumiem utt. (tāds
ir ieteicams) vai pat pilnvērtīga atsevišķa juridiska persona ar savu juridisko statusu (un
tiesībām un pienākumiem).
Kādi noteikumi konsorcijam jāievēro? (sk. 2. nodaļu)
Neatkarīgi no izraudzītās konsorcija formas uz tiem attiecas ES un dalībvalstu konkurences
tiesību akti. Visiem dalībniekiem konkurences tiesību akti vienmēr jāievēro.
Konsorcijam (atkarībā no tā darbībām) jāievēro arī BR normas. Ja konsorcijs ir juridiska
persona, jāievēro arī tās dalībvalsts noteikumi, saskaņā ar kuras tiesību aktiem juridiskā
persona izveidota.
Papildus tam konsorcija dalībnieki var lemt par konsorcija darbības veidu attiecībā uz
sanāksmju skaitu, piedalīšanās kvorumu, konsultantu nolīgšanu, dalības noteikumiem utt.
Kādas ir iespējas BR kontekstā izveidot konsorciju? (sk. 1.2. un 5. nodaļu)
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Konsorciju BR mērķiem var izveidot vairāku iemeslu dēļ, cita starpā kā līdzekli, kas
dalībniekiem paver iespēju kopīgi strādāt pie biocīda (biocīdu saimes) atļaujas saņemšanas
un uz to pieteikties (attiecīgā gadījumā kopsakarā ar VB pieteikumiem), tādējādi gūstot
izmaksu un apjomradītus ietaupījumus.
Vai konsorcijs var visu dalībnieku vārdā vērsties pie datu īpašnieka, lai vienotos
par visu dalībnieku piekļuvi datiem? (sk. 7. nodaļu)
Jā, parasti konsorcija dalībnieki var iesaistīties kolektīvās sarunās, taču sekmīga rezultāta
gadījumā katram dalībniekam būs jāsaņem atsevišķa PP vai jāparaksta atsevišķs nolīgums
par datu kopīgu izmantošanu (ja nepieciešams). Regulas 95. panta mērķiem jāiesniedz
individuāli Aģentūrai adresēti iesniegumi.
Vai konsorcijs var piedalīties sarunās kā datu īpašnieks, ja to prasa potenciālie
pieteikuma iesniedzēji? (sk. 2. un 5. nodaļu)
Jā, tas ir iespējams, un tā bieži notiek.
Vai konsorcijs pats var piešķirt PP potenciālajiem pieteikuma iesniedzējiem? (sk.
2. un 5. nodaļu)
Jā, kā juridiska persona dibināts konsorcijs, kas darbojas kā datu īpašnieka(-u) pārstāvis,
var piešķirt PP vai nu konsorcija dalībniekiem, vai trešām personām (piem., kādam MVU,
kas nav konsorcija dalībnieks).
Vai konsultants var būt pieteikuma iesniedzējs kopīgiem vai atsevišķiem
pieteikumiem? (sk. 5. nodaļu)
Jā, tas ir iespējams un daudzos konsorcijos tā ir ierasta prakse. Tas arī palīdz
dalībniekiem ievērot konkurences tiesību aktus.
Vai konsorcija konsultants var būt AT? (sk. 5. nodaļu)
Lai gan BR tas tieši nav noteikts, nekas neliedz neatkarīgai trešai personai, kas darbojas,
balstoties uz vienošanos ar konsorcija dalībniekiem (piemēram, konsultantam), kļūt par
biocīda AT. Šādā situācijā viņš darbotos konsorcija dalībnieku "vārdā" vai saskaņā ar
konsorcija dalībnieku pilnvaru.
Vai konsorcijs var būt AT? (sk. 5. nodaļu)
Uz šo jautājumu ir tāda pati atbilde: Biocīdu regulā nekas neliedz konsorcijam, kas
dibināts kā juridiska persona, būt par biocīda AT, ja tā dalībnieki konsorciju kā juridisku
personu izveidojuši šādam nolūkam. Šādā situācijā viņš darbotos konsorcija dalībnieku
"vārdā" vai saskaņā ar konsorcija dalībnieku pilnvaru.
Kādi pienākumi saskaņā ar BR var būt konsorcijam kā AT? (sk. 5. nodaļu)
Ja konsorcijs ir juridiska persona, tam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā jebkuram
citam AT (piem., pienākums paziņot par neparedzētu vai nelabvēlīgu ietekmi utt.). Tomēr,
ja biocīdi nav laisti tirgū, praksē šajos pienākumos var ietilpt tikai biocīdu atļaujas
regulatīva uzturēšanu (piem., pārmaiņas (ja ir), atjaunošana, gada maksa utt.).
Vai konsorcijs var būt vienas aktīvās vielas piegādātājs? (sk. 5. nodaļu)
Tā var būt, taču tas nav obligāti. Konkurences tiesību akti un līgumslēgšanas brīvība
konsorcija dalībniekiem dod iespēju savas aktīvās vielas iegūt pēc savas izvēles un
atbilstoši savām vajadzībām. Tāpēc praksē maziespējams, ka visiem dalībniekiem būs
viens un tas pats avots. Tomēr vairākiem avotiem ir tāds trūkums, ka dalībniekiem būs
jānosaka savu avotu tehniskā ekvivalence, piemēram, kopīgas BS vai VB atļaujas
kontekstā. Tam nepieciešama Aģentūras iesaistīšanās un maksa.
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1. papildinājums. Biocīdu konsorcija nolīguma veidne
PIEZĪME lasītājiem: 1. papildinājumā ir četri pielikumi.

Saskaņā ar Biocīdu regulu noslēgta konsorcija nolīguma
pamatelementi
Šis konsorcija nolīguma pamatelementu paraugs ir sagatavots, pamatojoties uz BR
prasībām.
Tas nekādā gadījumā nav jāuzskata par obligātu vai likumiski noteiktu. Tas galvenokārt
būtu jāizmanto par tādām vadlīnijām vai diskusiju ierosmi, kas nodrošinātu, ka, sākot
sarunas par konsorcija izveidi, visas ieinteresētās personas ņem vērā vairākus aspektus.
Beigu beigās katrā konkrētā gadījumā normu atbilstība jāvērtē un par to, kurus elementus
un kurā līmenī pieņemt, jālemj uzņēmumu grupai, ņemot vērā arī attiecīgos valsts
līgumslēgšanas tiesību aktus (kas atšķirsies atkarībā no pušu apstiprinātās jurisdiktūras
izvēles).
Par šā parauga izmantošanu atbild paši uzņēmumi/personas, un ne Eiropas Komisija, ne
Eiropas Ķimikāliju aģentūra neuzņemas nekādu atbildību vai garantijas, kas izriet no šā
dokumenta izmantošanas un paļaušanās uz to, kā arī no tā piemērošanas.
Konsorcija nolīgums
Starp:
1)

[

], juridiskā adrese [

]

], juridiskā adrese [

]

], juridiskā adrese [

]

un
2)

[
un

3)

[

turpmāk tekstā atsevišķi saukti "dalībnieks" un kopā "dalībnieki".
Preambula
Preambula raksturo apstākļus un dod nolīguma kontekstu. Parasti tā ir aprakstu saraksts.
Tajā var būt ietverti daži no šādiem elementiem vai tie visi: vielas apstiprināšanas statuss;
atsauce uz principu, ka biocīdus ir aizliegts piedāvāt tirgū vai izmantot, ja tie nav atļauti;
atsauce uz to, ka puses vēlas novērst centienu dublēšanos.
Varbūtēji vajadzīgo frāžu piemēri ir šādi:


tā kā dalībnieki ir aktīvās vielas [viela] saturošo biocīdu ražotāji vai piegādātāji,



tā kā viela atbilstoši Biocīdu regulai (ES) Nr. 528/2012 ("BR") ir apstiprināta ar
Komisijas Īstenošanas regulu [atsauce], apstiprināšanas datums [datums], un ir
iekļauta Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā,



tā kā BR paredz, ka biocīdus nedrīkst piedāvāt tirgū vai izmantot, ja attiecībā uz
tiem saskaņā ar BR nav piešķirta atļauja,
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tā kā, lai biocīdu joprojām varētu piedāvāt tirgū, atļaujas saņemšanas pieteikums
līdz [datums] jāiesniedz Eiropas Ķimikāliju aģentūrai "Aģentūra") vai dalībvalsts
kompetentajai iestādei "DVKI"),



tā kā, ņemot vērā tiesību aktos prasītās darbības, dalībnieki uzskata, ka ir
efektīvāk jāsagatavo informācija, lai novērstu darba dublēšanos un samazinātu
saistītās izmaksas, kā arī Aģentūrai vai DVKI jāiesniedz saskaņots datu kopums,



tā kā dalībnieki piekrīt neizpaust un neapspriest nekādu konkurences informāciju
vai citādi sensitīvu tirgus informāciju un ar to neapmainīties savā starpā vai ar
citām pusēm, ar kurām tiem vēlāk var būt apspriedes un/vai sadarbība,



tā kā dalībnieki piekrīt taisnīgi, pārredzami un nediskriminējoši kopīgi izmantot
datus un dalīt izmaksas,



lai attiecībā uz biocīdiem, kas satur iepriekš minēto vielu, izpildītu savus no BR
izrietošos regulatīvos pienākumus, dalībnieki vēlas sadarboties tāda konsorcija
("konsorcijs") formā, uz kuru attiecas turpmāk noteiktie kritēriji.

DALĪBNIEKI IR APSTIPRINĀJUŠI ŠĀDUS NOTEIKUMUS.
NOLĪGUMS
I punkts.

Definīcijas

Apsveriet, vai nevajadzētu norādīt attiecīgas definīcijas terminiem, kas bieži izmantoti visā
nolīguma tekstā, piemēram, turpmāk sniegtajiem terminiem.
1.

Turpmāk minētajiem terminiem un frāzēm ir šāda nozīme:
Saistītais uzņēmums / Pieteikuma iesniedzējs / Priekšsēdētājs / Konsorcija vadītājs
/ Klients / Datu iesniedzējs / Pieteikumu iesniegšanas termiņš / Informācija vai
dati / Biocīdu atļaujai paredzēta kopdokumentācija / Dalībnieki / Biocīds(-i) /
Koordinācijas komiteja / Pētījums / Viela(-as) / Tehniskais konsultants / Teritorija
/ Pilnvarota persona (utt.)

2.

Visos pārējos gadījumos uz šā nolīguma tekstu attiecas BR definīcijas.

II punkts.

Nolūks un mērķi

Ir ierosināti šādi konsorcija izveides nolūku un mērķu veidu piemēri; šis saraksts nav ne
pilnīgs, ne obligāts.
1.

Dalībnieki apņemas sadarboties un kopīgi izmantot cilvēku un finanšu resursus, lai
nodrošinātu atbilstību VR prasībām attiecībā uz biocīda atļauju ("nolūks").
Dalībnieki jo īpaši apņemas kopīgi sasniegt šādus mērķus:
a)

izstrādāt biocīdu atļaujai paredzētu kopdokumentāciju, arī:
i.

apkopot un novērtēt tādus esošos pētījumus par vielu vai biocīdu, kas
atsevišķi pieder dalībniekiem vai trešām personām, kā arī jebkādus publiski
pieejamus datus;

ii.

identificēt datu nepilnības esošajos pētījumos, kas apkopoti saskaņā ar
iepriekšējo punktu un BR 20. panta prasībām;

iii.

ja iespējams, izmantot interpolāciju uz citām vielām;

iv.

veikt izmēģinājumus, lai novērstu datu iztrūkumus, kas identificēti saistībā ar
BR 20. pantu;

v.

apkopot informāciju par biocīdu lietošanu un eksponētību tiem;
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veikt riska novērtēšanu;

vii.

vai nu [aizpildīt iesniedzēju (datīvā)] dalībnieku vārdā pirms pieteikumu
iesniegšanas termiņa [Aģentūrai/DVKI nevajadzīgo svītrot] iesniegt biocīdu
atļaujai paredzētu kopdokumentāciju, vai nodrošināt, ka pieteikumu atļaujas
saņemšanai attiecībā uz saviem biocīdiem atsevišķi iesniedz katrs dalībnieks;

viii.

ja nepieciešams un prasīts saskaņā ar BR, vienoties par tehniskās
ekvivalences noteikšanu, un Aģentūrai iesniegt prasību(-as) par vielas
tehniskās ekvivalences noteikšanu saskaņā ar BR 54. pantu;

ix.

šeit aprakstīto sadarbību turpināt pieteikuma izvērtēšanas laikā;

x.

šeit aprakstīto sadarbību turpināt pēc biocīda atļaujas saņemšanas.

III punkts. Dalība
Dalības kritērijiem jābūt atklātiem, objektīvi pamatotiem un nediskriminējošiem.
1.

Vispārīga informācija
Piedalīties var jebkurš pieteikuma iesniedzējs, kas atbilst dalības kritērijiem un
apņemas veikt finansiālu ieguldījumu, kā noteikts šajā punktā.

2.

Dalība
Piedalīties var vielu saturošu [neobligāti: un X produkta veidam izmantotu] biocīdu
ražotāji un piegādātāji, uz kuriem saskaņā ar BR attiecas atļaujas saņemšanas
prasības.

3.

Dalības kritēriji

Pievienojot attiecīgus noteikumus, var iekļaut šādus punktus:
a. jaunu dalībnieku uzņemšanas kritēriji un procedūra, arī izmaksu sadale [sk.
IV pielikumu];
b. dalības tiesību nodošana citam;
c. dalības pārtraukšana;
d. dalībnieku izslēgšana;
e. pārsūdzības mehānismi izslēgšanas gadījumā;
f.
IV punkts.

dalības pārtraukšanas vai izslēgšanas sekas.
Konfidencialitāte

Šis ir daudzos dažāda veida nolīgumos atrodamas vispārīgas klauzulas piemērs.
1.

Dalībnieki:
a.

ar visu informāciju apietas kā ar konfidenciālu informāciju un to neizpauž trešām
personām, ja vien to neparedz likumīgas prasības par izpaušanu. Jebkurš
dalībnieks citus dalībniekus nekavējoties rakstiski informē par to, ka kāds no
dalībniekiem vai trešām personām izpaudis vai neatbilstīgi izmantojis kādu
informāciju, kā arī par jebkādu regulatīvo iestāžu prasību attiecībā uz šīs
informācijas izpaušanu;

b.

informāciju izmanto tikai attiecīgajam nolūkam vai citam nolūkam, kas noteikts
šajā nolīgumā vai ir saskaņā ar to;

c.

informāciju saviem darbiniekiem, saistītajiem uzņēmumiem vai ārējiem
ekspertiem un/vai konsultantiem — ar nosacījumu, ka šis personas ar līgumu vai
citādi apņēmušās saglabāt šīs informācijas konfidencialitāti, — izplata tikai
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nepieciešamības gadījumā un tikai tādā apmērā, kāds absolūti nepieciešams
attiecīgajam nolūkam, vai arī tā, kā atļauts šajā nolīgumā vai ir saskaņā ar to.
2.

3.

Iepriekšējā punktā paredzētie pienākumi neattiecas uz informāciju, par kuru
saņēmējs dalībnieks var pamatoti pierādīt, ka šāda informācija:
a.

saņēmējam dalībniekam bijusi zināma ārpus konfidencialitātes nosacījuma pirms
tās izpaušanas saskaņā ar šo nolīgumu, vai

b.

ir publiski zināma izpaušanas laikā vai tāda kļūst vēlāk, informācijas saņēmējam
dalībniekam nepārkāpjot šā līguma nosacījumus, vai

c.

saņēmējam dalībniekam kļūst zināma nevis no informācijas izpaudēja dalībnieka,
bet no citiem avotiem, kam ir tiesības šādu informāciju izpaust, vai

d.

šo informāciju saņēmējs dalībnieks ir sagatavojis pats, nevis saņēmis piekļuvi
izpaudēja dalībnieka informācijai, un to pierāda dokumentāri ieraksti.

Šie konfidencialitātes noteikumi ir spēkā līdz šā nolīguma darbības beigām, un tie
joprojām ir saistoši jebkuram dalībniekam, kurš pēc savas vēlēšanās vai citādi pamet
konsorciju.

V punkts.

Īpašumtiesības uz informāciju un tās izmantošana

Turpmāk sniegti piemēri tāda veida īpašumtiesībām un izmantošanas tiesībām, par kādām
var vienoties konsorcija dalībnieki; arī šie piemēri nav obligāti vai ar likumu noteikti;
dalībnieki var savstarpēji vienoties par kopīgoto tiesību apmēru.
1.

2.

Jauni pētījumi
a)

Jebkāda informācija, ko dalībnieki ir kopīgi radījuši vai izstrādājuši saskaņā ar šo
nolīgumu, pieder kopīgi visiem dalībniekiem, ja vien atsevišķie dalībnieki ir
seguši ar to saistītās izmaksas saskaņā ar izmaksu sadales metodi, kas izklāstīta
šā līguma [ ] punktā un III pielikumā. Katrs no kopīgajiem īpašniekiem iegūst
pilna pētījuma ziņojuma eksemplāru.

b)

Paredziet noteikumus, kā dalībnieki un to saistītie uzņēmumi un klienti jaunos
pētījumus izmantos (piem., kādam izmantojumam, kādā teritorijā).

Esošie pētījumi
a)

3.

Paredziet noteikumus par dalībniekiem piederošu attiecīgu esošo pētījumu
paziņošanu un izraudzīšanos un par tiesībām, kādas ir piešķirtas citiem
dalībniekiem (piem., piekļuves pilnvara vai īpašumtiesības, kādam
izmantojumam, kādā teritorijā), to saistītajiem uzņēmumiem un klientiem.

Trešās personas
a)

Jebkuram potenciālajam pieteikuma iesniedzējam pēc pieprasījuma [ar
vienošanos par datu kopīgu izmantošanu] var saskaņā ar šā nolīguma [] punktu
piešķirt neekskluzīvas [un tālāk nododamas/nenododamas] tiesības izmantot
visu biocīdu atļaujai paredzēto kopdokumentāciju vai daļu no tās, vai uz to
atsaukties, arī uz konkrētiem pētījumiem.

b)

[Konsorcija vadītājam / Datu iesniedzējam] konsorcija dalībnieki piešķir tiesības
iesaistīties sarunās par datu kopīgu izmantošanu visu konsorcija dalībnieku
vārdā.

VI punkts. Saskaņā ar BR izteikta trešās personas prasība piekļūt esošiem un
jauniem pētījumiem
Paredziet noteikumus par procedūru, kurā apstrādā trešo personu iesniegtos pieprasījumus
par datu kopīgu izmantošanu, arī konsorcija vadītāja lomu, par piekļuves pilnvaras

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Praktiska rokasgrāmata par BR Īpašie izdevumi par datu kopīgu
izmantošanu
Konsorciji

piešķiršanas procedūru [sk. II pielikumu] un par noteikumiem, kas tiks piedāvāti trešām
personām [sk. IV pielikumu].
VII punkts.

Organizācija

Atkarībā no tā, par kādu struktūru dalībnieki vienojušies, var noderēt daži turpmākie
noteikumi vai tie visi.
1.

Juridiskais statuss

Šis nolīgums un tajā norādītā sadarbība nedibina juridisku personu vai partnerību starp
dalībniekiem un nevienu dalībnieku neieceļ par cita dalībnieka starpnieku vai pārstāvi, ja
vien skaidri nav noteikts citādi. Ārējās attiecībās konsorcijs nerīkojas neatkarīgi no tā
dalībniekiem vai pats savā vārdā. Ja dalībnieki izraugās konsorcija vadītāju, katrs
dalībnieks piekrīt, ka konsorcija vadītājs, rīkodamies savā vārdā, pārstāv visus iesaistītos
dalībniekus.
Juridiskas personas statuss Eiropas Savienībā konsorcijam nepieciešams tikai tad, ja tas ir
pieteikts par iespējamo biocīda AT.
2.

Komitejas

Atkarībā no tā, kā dalībnieki vienojas organizēt konsorciju, var noderēt šāda komiteju
struktūra.
Konsorcija institūcijas ir koordinācijas komiteja un tehniskā komiteja. Lai sasniegtu mērķi,
koordinācijas komiteja ir pilnvarota izveidot jebkādas nepieciešamās komitejas, grupas un
darba grupas, kuru sastāvu, pilnvarojumu, darbības ilgumu un noteikumus koordinācijas
komiteja nosaka saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.
3.

4.

5.

Koordinācijas komiteja
a)

Konsorcijs darbojas caur koordinācijas komiteju, kurai konsorcijā būs vispārējas
vadības un kontroles funkcijas. Lai lemtu par konsorcija vispārējo organizāciju
un darbībām, koordinācijas komitejas dalībnieki tiekas, sazinās pa tālruni vai rīko
videokonferences.

b)

Koordinācijas komitejas dalībnieki kopīgi ievēl priekšsēdētāju, kurš atbalsta
konsorcija vadītāju sanāksmju organizēšanā un protokolu sagatavošanā.

c)

Ietveriet noteikumus par lemšanas procesu, balsošanas tiesībām, sanāksmju
sasaukšanu, darbakārtības sagatavošanu un piedalīšanos sanāksmēs.

d)

Koordinācijas komitejai ir visas pilnvaras, un tā pieņem visus lēmumus, kas
nepieciešami, lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu. Koordinācijas komitejas
uzdevumi cita starpā var būt šādi: [ievietojiet uzdevumu sarakstu].

Tehniskā komiteja
a)

Tehniskajā komitejā ir dalībnieku pārstāvji, kuri pieņem lēmumus balsojot
[vienprātīgi/2/3/vienkāršs balsu vairākums]. Tehniskās komitejas dalībnieki
kopīgi ievēl priekšsēdētāju, kas organizē sanāksmes un sniedz ziņojumus
koordinācijas komitejai.

b)

Tehniskās komitejas uzdevumus nosaka koordinācijas komiteja, un tie cita
starpā var būt šādi: [ievietojiet uzdevumu sarakstu].

Konsorcija vadītājs
a)

1. iespēja (ārējs vadītājs): par konsorcija vadītāja izraudzīšanos lemj
koordinācijas komiteja. Lai nodrošinātu, ka vadītājs jebkādus saņemtus
sensitīvus datus neizmanto nepareizi, konsorcija vadītājs ar katru konsorcija
dalībnieku paraksta atsevišķu nolīgumu, kurā izklāstīti turpmāk norādītie
uzdevumi un pienākumi, arī konfidencialitātes pienākums.
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6.

b)

2. iespēja (konsorcijā ietilpstoša uzņēmuma dalībnieks): konsorcija vadītāju
koordinācijas komiteja izraugās no konsorcija dalībnieku vidus. Konsorcija
vadītājs ir atbildīgs koordinācijas komitejai.

c)

Konsorcija vadītājs ir atbildīgs par konsorcija dalībnieku ikdienas pārvaldību un
ārēju pārstāvēšanu. Konsorcija vadītājs kārto visus parastos konsorcija
darījumus, izņemot stratēģiskas darbības, ko veic tikai koordinācijas komiteja,
proti, veic šādas darbības: [papildiniet ar uzdevumu sarakstu, piemēram, tādu
pieprasījumu izskatīšana, ko par piekļuvi informācijai vai par dalību iesniegušas
trešās personas, arī tā darījumu konta turēšana, kurā tiks noguldīts šādu prasību
rezultātā saņemtais finansējums].

d)

Konsorcija vadītājs ar iepriekšēju koordinācijas komitejas piekrišanu var savā
vārdā, bet pārstāvot visus dalībniekus, parakstīt visus līgumus ar ārējiem
konsultantiem un ekspertiem, arī laboratorijām, par tehnisku un zinātnisku
uzdevumu izpildi.

e)

Konsorcija vadītājs ir pilnvarots pārstāvēt dalībniekus visās darbībās, kas
nepieciešamas, lai sasniegtu mērķi, ja vien šajā nolīgumā nav noteikts citādi, un
šajā sakarā dalībnieku vārdā pilnā mērā un laikus nodrošina atbilstību
attiecīgajiem BR noteikumiem.

Kasieris

Koordinācijas komiteja var lemt, ka ievēlēs kasieri, kurš kārtotu konsorcija finansiālo
grāmatvedību un uzskaiti, ko jebkurš dalībnieks jebkurā laikā var pārbaudīt.
7.

Konfidenciāla informācija

Tehniskais konsultants vai konsorcija vadītājs (atkarībā no situācijas) vāc jebkādu
informāciju, kas dalībniekiem jāiesniedz šā nolīguma izpildes nolūkos. Šāda informācija
var būt saraksti ar konkrēta uzņēmuma informāciju, kas ir atsevišķu dalībnieku īpašumā
(arī jebkādi informācijas kopsavilkumi un protokoli), to biocīdu vidējais gada apjoms, ko
katrs dalībnieks laiž tirgū, dalībnieku attiecīgo produkta veidu specifikācijas un cita
sensitīva tirgus informācija. Tehniskais konsultants vai konsorcija vadītājs vienmēr ievēro
šīs informācijas konfidencialitāti, arī attiecībā uz citiem dalībniekiem, un izpauž to tikai
attiecīgām regulatīvajām iestādēm tādā apjomā, kāds nepieciešams mērķa izpildei.
8.

Ar trešām personām saistīta pārstāvniecība un darbības

Neviens dalībnieks citu konsorcija dalībnieku vārdā bez koordinācijas komitejas iepriekšēja
apstiprinājuma nedrīkst uzņemties ar šā nolīguma mērķa izpildi saistītas līgumiskas
saistības ar trešām personām. Konsorciju trešo personu priekšā pārstāv konsorcija
vadītājs.
9.

Darba valoda

Organizācijas darba valoda ir [angļu valoda].
VIII punkts. Izmaksu noteikšana un izmaksu sadale
Izmaksu sadale konsorcijā var būt sarežģīta, un visiem tā labi jāizprot; var noderēt daži
turpmākie noteikumi vai tie visi.
1.

Esošo pētījumu novērtēšana

To esošo pētījumu vērtību, ko dalībnieks darījis pieejamu citiem dalībniekiem, saskaņā ar
III pielikumā paredzētajiem noteikumiem nosaka koordinācijas komiteja, pamatojoties uz
zinātniskās kvalitātes, pietiekamības un būtiskuma izvērtējumu attiecībā uz mērķa
sasniegšanu.
2.

Principi, kas reglamentē dalīšanos izmaksās
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a)

Dalībnieki dalās šādās izmaksās: [ievietot dalībnieku starpā dalāmo izmaksu
sarakstu, piem., administratīvie izdevumi, kompensācija par esošajiem
pētījumiem, jaunu pētījumu izmaksas u. tml.].

b)

Citas izmaksas, kas dalībniekiem radušās šā nolīguma kontekstā, nekompensē,
ja vien tās nav apstiprinājusi koordinācijas komiteja.

c)

Iepriekš a) apakšpunktā minētās izmaksas vienlīdzīgi sadala starp visiem
konsorcija dalībniekiem, ja vien koordinācijas komiteja nav nolēmusi citādi.

d)

Visi šeit minētie maksājumi ir neto summas, proti, tajās neietilpst bankas vai
pārveduma maksas vai līdzīgas maksas, un no tām nav atņemti nodokļi, nodevas
vai citi veicamie maksājumi. Ja maksātājam no jebkāda šāda maksājuma jāietur
nodokļi vai jebkāds cits atskaitījums, minētos maksājumus palielina līdz
apmēram, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu, ka, kad veikts nepieciešamais
atskaitījums vai ieturēti nodokļi, maksājuma saņēmējs (bez saistībām attiecībā
uz jebkādu šādu atskaitījumu vai ieturējumu) saņem un patur neto summu, kas
līdzvērtīga summai, kuru tas būtu saņēmis un paturējis, ja šāds atskaitījums
nebūtu veikts vai pieprasīts vai nodokļi nebūtu ieturēti (palielinātais apjoms).
Ja, saņēmējam iesniedzot pieteikumu, nodokļu ieturējumu var samazināt, par to
saņemt atmaksu vai atbrīvojumu no tā, maksātājs par šādu samazinājumu,
atmaksu vai atbrīvojumu maksājuma saņēmēja vārdā iesniedz pieteikumu.
Maksājuma saņēmējs maksātājam nodrošina visu iespējamo palīdzību šādu
nodokļu ieturējuma samazinājuma, atmaksas vai atbrīvojuma saņemšanā.
Maksātājs ir tiesīgs uz visām atmaksām par nodokļu ieturējumiem.

d)

Maksātājs sedz netiešos nodokļus, cita starpā pievienotās vērtības nodokli (PVN),
preču un pakalpojumu nodokli (PPN), pakalpojumu nodokli un uzņēmējdarbības
nodokli, kas piemērojami atbilstoši attiecīgajiem nodokļu tiesību aktiem. Tomēr,
ja maksājuma saņēmējs maksātājam nav iesniedzis netiešo nodokļu apmaksas
vajadzībām pietiekamu rēķinu, maksātājs jebkādu netiešo nodokļu maksājumu ir
tiesīgs ieturēt.

IX punkts. Individuālie pienākumi
1.

Dalībnieki apņemas saprātīgā mērā pielikt visas pūles, lai nodrošinātu pienācīgu un
savlaicīgu mērķa sasniegšanu. Konkrētāk, katrs dalībnieks:
a)

ievēro šā nolīguma noteikumus un nodrošina atbilstību tiem;

[papildināt]
2.

Ja saskaņā ar šo nolīgumu konsorcija dalībnieki no BR izrietošās tiesības un
pienākumus neievēro, par savu attiecīgo tiesību izmantošanu un pienākumu izpildi ir
atbildīgs katrs dalībnieks. Tas jo īpaši attiecas uz [aizpildīt].

Sākot ar X. punktu, minēti standartnoteikumi, ko var atrast daudzos daždažādos
nolīgumos.
X punkts.

Atbilstība konkurences tiesību aktiem

Dalībnieki atzīst, ka jebkādas darbības saskaņā ar šo nolīgumu jāveic, nodrošinot pilnīgu
atbilstību ES konkurences tiesību aktiem, cita starpā jo īpaši Līguma par Eiropas
Savienības darbību 101. un 102. pantam, kā arī jebkādiem piemērojamiem valstu tiesību
aktiem. Dalībnieki skaidri piekrīt ievērot konkurences tiesību aktu atbilstības politiku, kas
izklāstīta šā nolīguma I pielikumā.
XI punkts.

Izmaksu pārvaldība un ziņošana, norēķini un grāmatvedības uzskaite
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Paredziet noteikumus par izdevumu un aizdevumu uzskaitvedību, rēķinu pārvaldību un
samaksu, budžeta izstrādi, konsorcija konta pārvaldību, norēķinu pārvaldību,
grāmatvedības uzskaiti, atlīdzināšanu dalībniekiem un balsojuma vairākumu lēmumos par
finanšu jautājumiem.
XII punkts.

Atbildības ierobežošana

1.

Dalībnieki šeit noteiktās, ar mērķi saistītās darbības veic labticīgi un atbilstoši visiem
piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem un pieliek visas saprātīgās pūles, lai
nodrošinātu labākos iespējamos rezultātus, pamatojoties uz attiecīgajā laikā zināmo
informāciju, metodēm un paņēmieniem.

2.

Katrs dalībnieks, kas iesniedzis pētījumu, kurš izmantots biocīdu atļaujai paredzētajā
kopdokumentācijā, citiem dalībniekiem apliecina: pirmkārt, ka ir likumīgs pētījuma(u) īpašnieks vai saņēmējs un var piešķirt tiesības uz to/tiem, otrkārt, ka, ciktāl šim
dalībniekam zināms, šie pētījumi nepārkāpj nevienas trešās personas tiesības, cita
starpā jo īpaši intelektuālā īpašuma tiesības, un, treškārt, ka šis dalībnieks nav
saņēmis sūdzību vai paziņojumu par nekādu iespējamu pārkāpumu.

3.

Par tās informācijas novērtēšanu, kas ir radīta vai darīta pieejama, katrs dalībnieks ir
atbildīgs individuāli. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par to, kā izmantos
šādi radīto vai saņemto informāciju.

Apsvērt, vai nepievienot citus noteikumus par atbildību, jo īpaši tad, ja konsorcijs ir biocīda
AT.
XIII punkts.

Nodošana

Dalībnieks savu dalību konsorcijā var nodot kādam citam. Dalībnieks nevar nodot tālāk
daļēju iesaisti konsorcijā. Tiesību nodošana nav spēkā, pirms tiesību saņēmējs nav
rakstiski piekritis uzņemties tiesību piešķīrēja pienākumus saskaņā ar šo nolīgumu.
XIV punkts.

Nolīguma darbības ilgums, izbeigšana un grozījumi

1.

Šis nolīgums stājas spēkā [datums]. Konsorciju veido uz laikposmu, kāds
nepieciešams mērķa sasniegšanai, vai līdz brīdim, kad beidzies datu aizsardzības
periods, ko saskaņā ar BR 60. un 95. pantu piemēro informācijai un pētījumiem
biocīdu atļaujas kopdokumentācijā, ja vien koordinācijas komiteja nav nolēmusi
citādi.

2.

Pēc mērķa sasniegšanas ar koordinācijas komitejas vairākuma lēmumu konsorcija
darbību var beigt. Pirms šā datuma konsorcija darbību var beigt tikai ar [vienprātīgu
/ 2/3 / vairākuma balsojuma] dalībnieku lēmumu.

3.

Šis punkts un noteikumi, kas saistīti ar konfidencialitātes aizsardzību ([ ] punkts),
īpašumtiesībām uz informāciju un tās izmantošanu ([ ] punkts), strīdu izšķiršanu un
piemērojamiem tiesību aktiem ([ ] punkts), kā arī atbildības ierobežošanu ([ ]
punkts), paliek spēkā pēc šā nolīguma darbības beigām.

4.

Kad konsorcija darbība ir izbeigta un kad dalībnieki veikuši jebkādus obligātos
maksājumus vai tiem šādi maksājumi izdarīti, [koordinācijas komiteja] lemj par
likvidēšanas metodi un par to ienākumu sadali, kas joprojām atrodas konsorcija
kontā. Pirms konsorcija atlaišanas vai tā darbības izbeigšanas nokārto visas
atlikušās dalībnieku kopīgās un atsevišķās tiesības un pienākumus, kas izriet no šā
nolīguma.

5.

Visi šā nolīguma (kurā ietilpst tā pielikumi) grozījumi jāveic rakstiski, un tie ar
parakstu jāapstiprina visiem dalībniekiem.
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Strīdu izšķiršana un piemērojamie tiesību akti

1.

No šā nolīguma izrietošus strīdus dalībnieki vispirms cenšas izšķirt, savstarpēji
vienojoties.

2.

Ja šādi strīdus izšķirt nav iespējams, katram dalībniekam ir tiesības savus
apsvērumus rakstiski iesniegt [koordinācijas komitejai], kura trīs mēnešu laikā
rakstiski atbild, pamatojot savu lēmumu.

3.

Ja šāda miermīlīga izlīgšana neizdodas, strīdus izšķir [arbitrāža / parasto tiesu
jurisdikcija]. Jebkāda iztiesāšana notiek [papildināt].

4.

Šo nolīgumu reglamentē [norādīt valsts nosaukumu] tiesību akti.

5.

Ja kāds šā nolīguma nosacījums jebkurā brīdī jebkādā ziņā zaudē spēku vai kļūst
prettiesisks, tas neskar citu nolīguma noteikumu spēkā esamību. Spēkā neesošie
noteikumi jāaizvieto, ar atpakaļejošu spēku no tās dienas, kad tie zaudējuši spēku,
nosakot noteikumus, kas vistuvāk palīdz sasniegt iepriekšējo noteikumu mērķi.

6.

Šis nolīgums ir pilnīgs un attiecībā uz šā nolīguma priekšmetu aizstāj visus citus
iepriekšējos rakstiskos un mutiskos līgumus un vienošanās starp dalībniekiem.

Šim nolīgumam var būt jebkāds dublikātu skaits; katrs izveidotais un izsniegtais dublikāts
ir oriģināls, taču visi dublikāti kopā ir viens un tas pats nolīgums.
[norādīt personu] vārdā
vārdā
Paraksts:

__________________

[norādīt personu]

Paraksts:

Vārds:

Vārds:

Amats:

Amats:

Datums:

Datums:

__________________

[norādīt personu] vārdā
Paraksts:

__________________

Vārds:
Amats:
Datums:
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I pielikums. Konkurences tiesību aktu atbilstības politika
Lai novērstu jebkādus konkurences tiesību aktu un/vai noteikumu pārkāpumus, dalībnieki,
(koordinācijas komitejas pārstāvji), (konsorcija vadītājs) un (tehniskais konsultants)
vienojas, ka neveiks turpmāk minētās darbības.
Neapspriedīs informāciju un neapmainīsies ar informāciju, kas saistīta ar:
 uzņēmumu cenu noteikšanas politiku un klientu aizdevumu noteikumiem;
 ražošanas izmaksām, ražošanas jaudu un tirdzniecības apjomiem;
 ražošanas, izplatīšanas un tirgvedības plāniem;
 pārmaiņām nozares produkcijā;
 transportēšanas tarifiem, zonālajām cenām un kravas izlīdzināšanu;
 uzņēmumu pieteikumiem uz jauniem un esošiem konkursiem un procedūrām, kā
tie reaģē uz izsoļu uzaicinājumiem;
 tirgvedības plāniem un stratēģijām;
 informāciju par izejmateriālu piegādātājiem.
Dalībnieki vienojas turpmāk:
 pirms katras [koordinācijas komitejas] sanāksmes atzīt šo politiku;
 par konkurences politikas noteikumiem informēt citus konsorcija darbībā
iesaistītos uzņēmuma darbiniekus;
 visās sanāksmēs apspriest tikai darbakārtībā apstiprinātos tematus;
 nekavējoties iebilst, ja apspriešanās vai jebkāda darbība sanāksmē šķiet
kvalificējama kā augstāk minētās nevēlamās darbības;
 visas sanāksmes pienācīgi protokolēt.
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II pielikums. Piekļuves pilnvaras veidne

Piekļuves pilnvaras veidni skatīt praktiskajā rokasgrāmatā "Piekļuves pilnvaras".
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III pielikums. Pētījumu vērtība — novērtēšanas noteikumi
PIEZĪME lasītājiem.
Šis ir tikai piemērs. Citus norādījumus par pētījumu novērtēšanu var
skatīt praktiskajā rokasgrāmatā "Datu kopīga izmantošana".

Dalībnieki par esošo pētījumu finansiālās novērtēšanas noteikumiem lemj saskaņā ar BR
prasībām.
Pētījuma vērtības pamatā būtu jābūt izmaksām, ko faktiski sedzis datu īpašnieks laikā, kad
tās radušās [cita derīga iespēja ir aizstāšanas izmaksas — sk. praktisko rokasgrāmatu
"Datu kopīga izmantošana"]. Laboratoriju izmaksas ir jāpierāda ar rēķiniem un
pierādījumiem par rēķinu samaksu.
Ja izmaksas nevar pierādīt, jo trūkst konkrētās rēķinu samaksas dokumentācijas, dati ir
salīdzinoši veci vai tikuši radīti uzņēmumā, jāvienojas par aplēsto aizstāšanas vērtību. Ņem
vērā šādus faktorus:
 jāizmanto dati par tādu pašu izmēģinājumu (neatkarīgi no zinātnes attīstības
sasniegumiem pēdējos gados);
 jāizmanto dati par tāda paša veida un kvalitātes laboratoriju;
 jāizmanto dati par trīs neatkarīgu cenu vidējo vērtību;
 ciktāl iespējams, aizstāšanas izmaksas novērtēt jālūdz trešai personai.
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IV pielikums. Izmaksu sadalīšana
PIEZĪME lasītājiem.
Šis ir tikai piemērs. Citus norādījumus par izmaksu aprēķināšanu var
skatīt praktiskajā rokasgrāmatā "Datu kopīga izmantošana".

BR noteikts, ka datu izmaksas jāsadala taisnīgi, pārredzami un nediskriminējoši. Ja nav
paredzēti konkrēti noteikumi, dalībnieki var izvēlēties jebkādu izmaksu sadales un
kompensācijas mehānismu, kurš, pēc to domām, ir taisnīgs, pārredzams un
nediskriminējošs.
Būtībā datu izmaksas dala vienlīdzīgi, pamatojoties uz iesaistīto personu skaitu.
Vispārējo uzņemšanas maksu jaunajiem dalībniekiem aprēķina, ņemot vērā:
[ietver elementus, kas jāiekļauj izmaksu aprēķinā, piem., esošo datu izmaksas, jaunu datu
izmaksas, administratīvos izdevumus, maksu par konsultāciju utt. — norādījumus sk.
praktiskajā rokasgrāmatā "Datu kopīga izmantošana"].
Iepriekš minētā vispārējā uzņemšanas maksa jaunajiem dalībniekiem veido pamatu PP
piedāvājumam, ko pēc pieprasījuma izsaka trešai personai BR mērķa nolūkos, neskarot BR
63. pantu.
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