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Dokumentum címe
Egyedi vizsgálat költségeinek megosztása
Bevezetés
Hét társregisztráló ugyanarra a vizsgálatra támaszkodik a dokumentációjában. A vizsgálat
tulajdonosa a hét társregisztráló egyike. A társregisztrálóknak meg kell állapodniuk arról, hogy
az adatokat és a költségeket átlátható, tisztességes és megkülönböztetésmentes módon
osztják meg egymás között.

Az összköltség meghatározása
A vizsgálat költsége az összköltségeknek csak az egyik eleme. A vizsgálatnak további költségei
vannak, amelyeket a vizsgálat tulajdonosa a következőképpen részletez:
Költség
(EUR)

Tétel

Indokolás

Vizsgálati költség

A vizsgálat ára a tényleges költségek alapján
(a laboratórium által kiállított számla 2010-ből).

Szakirodalmi kutatás

A laboratórium megbízása előtt egy tanácsadó
szakirodalmi kutatást végzett a rendelkezésre álló
háttéranyagok értékelése, valamint a teszt
szükségességének megállapítása érdekében
(a tanácsadó által kiállított számla 2009-ből).

20 000

A vizsgálat menetének
ellenőrzése

A tanácsadót felkérték a vizsgálat fejleményeinek
ellenőrzésére, hogy biztosítsa, megfelel-e majd a
vizsgálat a regisztrálás céljának
(a tanácsadó által kiállított számla 2010-ből).

5000

Pénzügyi irányítás

A regisztrálónak különféle tanácsadóktól kellett
árajánlatot kérnie, hogy kiválassza a
legmegfelelőbbet, és kezelnie kellett a
tanácsadótól és a laboratóriumtól beérkezett
számlákat
(belső költségek: az adattulajdonos által előírt
munkaórák becslése; az általános gyakorlaton
alapuló és az összes társregisztráló által
jóváhagyott órabérek).

1000

A vizsgálat tudományos
értékelése

A tanácsadó értékelte a vizsgálati eredményt,
majd elkészítette az IUCLID vizsgálati
összefoglalást a fődokumentációhoz
(a tanácsadó által kiállított számlák 2010-ből és
2011-ből).

14 000

Összköltség

160 000

200 000
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Az igazságos, átlátható és megkülönböztetésmentes költségmegosztás érdekében az
adattulajdonosoknak igazolniuk kell a költségeket. Ez többféleképpen lehetséges.
Ebben a forgatókönyvben a legtöbb elemnél a vizsgálat tulajdonosa számlákkal tudja
bizonyítani a vizsgálat elkészítésekor felmerült tényleges költségeket. Azoknál a belső
költségeknél, amelyekhez nincsenek számlák, az óradíj és munkára fordított idő közösen
megállapított becsült értékeit kell alkalmazni.

!

Általánosságban elmondható, hogy ha a vizsgálat tulajdonosa nem tudja számlával igazolni
a vizsgálat költségeit, a társregisztrálók megállapodhatnak abban, hogy az azonos
minőségi előírásoknak megfelelő azonos vizsgálat végrehajtásának költségeit alkalmazzák
(helyettesítő érték). Mivel a helyettesítő érték mai árajánlatokon alapulna, miközben a
szóban forgó vizsgálat több éve készült, a regisztrálók abban is megállapodhatnak, hogy
olyan kedvezményt alkalmaznak, amely tükrözi a hivatalos adatokon alapuló
árszintkülönbséget (pl. az EUROSTAT adatai alapján).

A költségek megosztása
Társtulajdon
A társregisztrálónkénti egyéni költségarány meghatározásának egyik lehetséges módja, hogy a
társregisztrálók megállapodnak a vizsgálat tulajdonjogának megosztásában. Ehhez az
összköltséget elosztják a társregisztrálók számával. Ezt követően mindegyik fél ugyanazokkal
a jogokkal (tulajdonjoggal) rendelkezik az adatokat illetően. A fenti forgatókönyvben ez a
következőket jelenti:
Költség (EUR)
Összköltség
Regisztrálók száma
Regisztrálónkénti költség

200 000
7
28 571,34

Mivel a társregisztrálók egyike maga az eredeti adattulajdonos, a másik hat társregisztráló
28 571,34 EUR-t fizet neki. Összességében tehát 6/7 rész kompenzációt kap (86%) az
összköltségből.
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Az adatokra való hivatkozás joga
Alternatív megoldásként a vizsgálat tulajdonosa kizárólagos tulajdonjogot szerezhet a vizsgálat
felett, és csak meghatározott célokra történő felhasználására, például REACH-regisztrálásra
adhat engedélyt a társregisztrálók számára. A társregisztrálóknak biztosítaniuk kell, hogy az
információkra való hivatkozás joga a REACH-regisztráláshoz kapcsolódó minden igényükre
kiterjedjen, a biztonsági adatlapjaik elkészítését és a kockázatkezelési intézkedések
kidolgozását is ideértve.
Ebben az esetben a teljes költség nem oszlik meg egyenlően a társregisztrálók között, de azt
különböző költségtényezőkre osztják, amelyek megmutatják, mennyit kell állnia a vizsgálat
tulajdonosának és a társregisztrálóknak a költségekből.
Ebben a forgatókönyvben a társregisztrálók a következő költségtényezőkben állapodtak meg:
Költségtényező

Indokolás

Tényező

Kalkuláció

Összköltség a
költségtényezők
alkalmazása előtt

Összeg
(EUR)
200 000

Csak hivatkozási
jog

A vizsgálat tulajdonosa
megtartja az adatok teljes
tulajdonjogát.
A csökkenés azt tükrözi, hogy
a többi társregisztrálónak a
vizsgálat tulajdonosához
képest korlátozott jogai
vannak az adatok felett: nem
kapnak teljes betekintést a
vizsgálatba, és nem válnak
társtulajdonossá.

-50 %

200 000 *
0,5

–100 000

Kedvezmény csak a
REACH-hez való
használatért

Az anyag REACH-piaca a
világpiac 70%-át teszi ki; a
piac maradék 10%-a az Unión
belüli biocid felhasználást,
20%-a pedig az Unión kívüli
felhasználást érinti.

-30 %

100 000 *
0,3

–30 000

Kockázati prémium

Az adat tulajdonosa vállalta a
kockázatot, hogy a teszt
esetleg sikertelen lesz. A
tapasztalat azonban azt
mutatja, hogy ez a
szabványos teszt az esetek
99%-ában sikeres.

+1 %

100 000 *
0,01

+1000
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Infláció

A társregisztrálók kölcsönösen
megállapodtak abban, hogy
nem veszik figyelembe az
inflációt, mivel defláció és
infláció egyaránt előfordult a
társregisztrálók országaiban
az elmúlt években.

0%

0

Összköltség a
költségtényezők
alkalmazása után

Regisztrálók száma

Egy
társregisztrálóra
jutó összköltség

0

71 000
Mint a fenti példában, a teljes
árat annyi fél között osztják
fel, amennyi felhasználja az
adatokat a REACH szerinti
regisztrálásához.

7

71 000 / 7

10 143

Mivel a társregisztrálók egyike maga az eredeti adattulajdonos, a másik hat társregisztráló
10 143 EUR-t fizet neki. Az adatok tulajdonosa összesen 60 857 EUR-t kap, ami a
költségtényezők alkalmazása után a teljes költség 86%-a, azaz a költségtényezők alkalmazása
előtti teljes költség 30%-a.

!

Bár a társregisztrálók bármilyen számítási módszerről megállapodhatnak, meg kell
győződniük arról, hogy minden költségtényező objektíven igazolható. Ez döntő fontosságú,
mivel a jövőben további regisztrálók is kérhetnek hozzáférést az adatokhoz, akiknek meg
kell érteniük és el kell fogadniuk a választott számítási módszert.
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