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[Dokumendi pealkiri]
Üksikuuringu kulude jagamine
Sissejuhatus
Seitse kaasregistreerijat toetuvad oma toimikus samale uuringule. Uuring kuulub ühele
seitsmest kaasregistreerijast. Kaasregistreerijatel tuleb kokku leppida, kuidas andmeid ja
kulusid läbipaistval, õiglasel ja diskrimineerimist vältival moel jagada.

Kogukulude kindlaksmääramine
Uuringukulud on ainult üks element kogukulust. Seal on muid seotud kulusid, mida uuringu
omanik on välja toonud järgmiselt.
Element

Põhjendus

Uuringukulud

Uuringu maksumus tegelike kulude põhjal
(labori arve 2010. aasta kuupäevaga).

Kirjanduse põhjal
tehtud uuring

Konsultant tegi enne laborisse pöördumist
kirjanduse põhjal uuringu, et hinnata olemasolevat
kirjandust ja teha kindlaks, kas katse tegemine on
tegelikult vajalik
(konsultandi arve 2009. aasta kuupäevaga).

Uuringu edenemise
jälgimine

Konsultandile tehti ülesandeks jälgida uuringu
edenemist, et olla kindel selle sobivuses
registreerimise jaoks
(konsultandi arved 2010. aasta kuupäevaga).

5000

Finantsjuhtimine

Registreerijal tuli küsida hinnapakkumisi eri
konsultantidelt, et välja valida kõige sobivam, ja
käsitleda konsultandilt ja laborilt saadud arveid
(ettevõttesisene kulu: andmete omaniku esitatud
töötundide eelkalkulatsioon; tavapärasel praktikal
põhinev ja kõikide kaasregistreerijatega kokku
lepitud tunnihind).

1000

Uuringu teaduslik
hindamine

Konsultant hindas uuringu tulemusi ja valmistas
seejärel juhtregistreerija toimiku jaoks ette
IUCLID-kokkuvõtte
(konsultandi arved 2010. ja 2011. aasta
kuupäevaga).

Kulud kokku

Kulu (EUR)
160 000

20 000

14 000

200 000
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Kulude jagamise tõenduseks läbipaistval, õiglasel ja diskrimineerimist vältival moel tuleb
andmete omanikel kulusid põhjendada. Seda on võimalik teha mitut moodi.
Käesoleva näite puhul saab uuringu omanik enamiku elementide kohta näidata arveid, et
tõendada uuringu toimumise ajal kantud tegelikke kulusid. Ettevõttesiseste kulude jaoks, mille
arveid ei ole, kasutatakse ühiselt kokku lepitud tunnihinna ja nõutava aja kalkulatsiooni.

!

Üldiselt on nii, et kui uuringu omanikul ei ole uuringu kulude kohta arveid ette näidata,
võivad kaasregistreerijad kokku leppida, et kasutavad samasuguse ja samadele
kvaliteedistandarditele vastava uuringu uuesti tegemise maksumust (asendusmaksumus).
Kuna asendusmaksumuse alus on praegune hinnapakkumine, kuid tegelik uuring tehti mitu
aastat tagasi, võivad registreerijad samuti kokku leppida allahindluses, mis võtab arvesse
ametlike andmete põhjal (nt EUROSTAT) arvutatud hinnataseme erinevust.

Kulude jagamine
Kaasomandiõigus
Üks võimalik viis arvutada kaasregistreerijate üksikud osad jagatavatest kuludest on leppida
kokku uuringu kuulumises kaasomandiõigusesse. Selle jaoks jagatakse kogukulu
kaasregistreerijate arvuga. Seejärel on igal osalisel andmete suhtes samad õigused
(omandiõigus). Ülalkirjeldatud näite puhul tähendab see järgmist.
Kulu (EUR)
Kulud kokku

200 000

Registreerijate arv
Kulu igale registreerijale

7
28 571,34

See kaasregistreerija, kes oli andmete algne omanik, saab ülejäänud kuuelt kaasregistreerijalt
igaühelt 28 571,34 eurot. Kokku saab ta hüvituseks 6/7 (86%) kogukulust.

Viitamise õigus
Teine võimalus on selline, et uuringu omanik jätab endale uuringu ainuomandiõiguse ja annab
kaasregistreerijatele üksnes õiguse kasutada teavet konkreetsel eesmärgil, näiteks REACHregistreerimise jaoks. Kaasregistreerijad peavad olema kindlad, et õigus teabele viidata
hõlmab kõiki vajadusi, mis neil seoses REACH-registreerimisega on, sh ohutuskaartide
koostamist ja riskijuhtimismeetmete väljatöötamist.
Sellisel juhul ei jagata kogukulu võrdselt kaasregistreerijate vahel, vaid kogukulu liigitatakse
erinevateks kuluteguriteks, mis näitavad, kui suure osa kulust kannab uuringu omanik ja kui
palju maksab kaasregistreerija.
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Käesoleval juhul leppisid kaasregistreerijad kokku, et kohaldavad järgmisi kulutegureid.
Kulutegur

Põhjendus

Tegur

Arvutuskäik

Kogukulu enne
kulutegurite
kohaldamist

Summa
(EUR)
200 000

Ainult viitamise
õigus

Uuringu omanikule jäävad
kõik andmete omandiõigused.
Selle mahaarvamise põhjus
on asjaolu, et võrreldes
uuringu omanikuga saavad
teised kaasregistreerijad
andmetele piiratud õigused –
nad ei saa uuringuga täielikult
tutvuda ega
kaasomandiõigusi sellele.

-50 %

200 000 *
0,5

–100 000

Allahindlus ainult
REACH-kasutuse
eest

Aine REACH-turg moodustab
70% maailmaturust; 10%
turust kuulub biotsiidina
kasutamisele ELis, 20%
väljaspool ELi.

-30 %

100 000 *
0,3

–30 000

Riskipreemia

Andmete omanik võttis riski,
et katse võib läbi kukkuda.
Kogemused näitavad siiski, et
tegemist on standardkatsega,
mis on edukas 99% juhtudel.

+1 %

100 000 *
0,01

+1000

Inflatsioon

Kuna mõne kaasregistreerija
asukohariigis on viimastel
aastatel olnud deflatsioon,
mõne teise asukohariigis aga
inflatsioon, siis leppisid
kaasregistreerijad vastastikku
kokku, et inflatsiooni ei
arvestata.

0%

0

0

Kogukulu pärast
kulutegurite
kohaldamist

Registreerijate arv

Kaasregistreerija
kohta kokku

71 000
Nagu eespool toodud näiteski,
on kogumaksumus jagatud
nende osaliste vahel, kes
vajavad andmeid REACHregistreerimise jaoks.

7

71 000 / 7

10 143
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Kuna üks kaasregistreerija oli andmete algne omanik, saab ta ülejäänud kuuelt
kaasregistreerijalt igaühelt 10 143 eurot. Andmete omanik saab kokku 60 857 eurot, mis on
86% kogukulust pärast kulutegurite rakendamist, või 30% kogukulust enne kulutegurite
rakendamist.

!

Kaasregistreerijad võivad kokku leppida mis tahes arvutusmeetodis, kuid nad peavad
olema kindlad selles, et iga kulutegur on objektiivselt põhjendatav. See on väga tähtis,
kuna tulevikus võib olla veel registreerijaid, kes soovivad nendele andmetele juurdepääsu
saada, ning nemad peavad valitud meetodist aru saama ja sellega nõustuma.
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