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Dokumento antraštė 

 
Su atskiru tyrimu susijusių išlaidų pasidalijimas 

 
Įvadas 

Septyni bendros registracijos dalyviai savo dokumentacijoje remiasi tuo pačiu tyrimu. Tyrimas 
priklauso vienam iš septynių bendros registracijos dalyvių. Bendros registracijos dalyviai turi 
susitarti dėl skaidraus, sąžiningo ir nediskriminuojančio dalijimosi duomenimis ir išlaidų 
pasidalijimo. 
 

Bendrų išlaidų nustatymas 

Su pačiu tyrimu susijusios išlaidos yra tik vienas visų išlaidų elementas. Yra papildomų 
susijusių išlaidų, kurias tyrimo savininkas išsamiai apibūdina taip: 

Elementas Pagrindimas Išlaidos 
(EUR) 

Tyrimo išlaidos Tyrimo kaina, pagrįsta faktinėmis išlaidomis  
(2010 m. laboratorijos išrašyta sąskaita faktūra). 160 000 

Literatūros paieška  

Prieš sudarant sutartį su laboratorija, buvo 
pasamdytas konsultantas, kuris atliko literatūros 
paiešką, kad įvertintų prieinamą literatūrą ir 
nustatytų, ar iš tikrųjų būtų būtina atlikti bandymą  
(2009 m. konsultanto išrašyta sąskaita faktūra). 

20 000 

Tyrimo pažangos 
stebėsena  

Konsultantui buvo pavesta užduotis stebėti tyrimo 
pažangą ir užtikrinti, kad jis atitiktų registracijos 
tikslą 
(2010 m. konsultanto išrašytos sąskaitos 
faktūros). 

5 000 

Finansų valdymas  

Registruotojas turėjo prašyti, kad įvairūs 
konsultantai nurodytų kainas, ir pasirinkti sau 
priimtiną kainą, taip pat saugoti konsultanto ir 
laboratorijos išrašytas sąskaitas faktūras 
(vidaus išlaidos: apytikslis duomenų savininko 
nurodytas reikalingų valandų skaičius; bendra 
praktika pagrįstas valandos įkainis, kuriam pritaria 
visi bendros registracijos dalyviai). 

1 000 

Mokslinis tyrimo 
vertinimas  

Konsultantas įvertino tyrimo rezultatą ir tuomet 
parengė IUCLID tyrimo santrauką, skirtą 
pagrindinei dokumentacijai 
(2010 ir 2011 m. konsultanto išrašytos sąskaitos 
faktūros) 

14 000 
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Iš viso išlaidų  200 000 

 

 

Norėdami parodyti, kad išlaidomis pasidalijama sąžiningai, skaidriai ir nediskriminuojančiai, 
duomenų savininkai turi jas pagrįsti. Tai galima padaryti keliais būdais. 
 
Pagal šį scenarijų dėl daugumos išlaidų elementų tyrimo savininkas gali pateikti sąskaitas 

faktūras, kad įrodytų, kokias faktines išlaidas jis patyrė atlikdamas tyrimą. Jei patiriamos 
vidaus išlaidos, kurių negalima pagrįsti sąskaitomis faktūromis, taikomas valandos įkainio ir 
sugaišto laiko kriterijus, dėl kurio bendrai sutariama.  
 
 
 
Išlaidų pasidalijimas  

 
Bendra nuosavybė 

Vienas galimų būdų, kurį taikant nustatoma individuali kiekvieno bendros registracijos dalyvio 
išlaidų dalis, yra susitarimas dėl tyrimo bendros nuosavybės. Šiuo tikslu bendrų išlaidų vertė 
padalijama iš bendros registracijos dalyvių skaičiaus. Paskui kiekviena šalis turi vienodas 
(nuosavybės) teises, susijusias su duomenimis. Remiantis pirmiau aprašytu scenarijumi tai 
reikštų: 
 

 Išlaidos 
(EUR) 

Iš viso išlaidų  200 000 

Registruotojų skaičius 7 

Kiekvieno registruotojo išlaidos 28 571,34 

 
Kadangi vienas iš bendros registracijos dalyvių buvo pradinis duomenų savininkas, jis turėtų 
gauti 28 571,34 EUR iš kitų šešių bendros registracijos dalyvių. Iš viso jis turėtų gauti 6/7 
(86 proc.) visų išlaidų kompensacijos. 
 

! 

Paprastai, kai tyrimo savininkas negali pateikti jokios tyrimo išlaidas pagrindžiančios 
sąskaitos faktūros, bendros registracijos dalyviai gali bendru sutarimu remtis to paties 

tyrimo pakartotinio atlikimo pagal tokius pačius kokybės standartus išlaidomis (pakaitinė 
vertė). Kadangi pakaitinė vertė grindžiama dabartinėmis kainomis, o tyrimas faktiškai buvo 
atliktas prieš keletą metų, registruotojai taip pat gali susitarti taikyti nuolaidą, kuri atspindi 

oficialiais, pvz., Eurostato, duomenimis pagrįstus kainų skirtumus. 
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Teisė remtis duomenimis  

Kita vertus, tyrimo savininkas gali išlaikyti išimtines nuosavybės teises į tyrimą ir bendros 
registracijos dalyviams suteikti tik teisę naudoti informaciją konkrečiais tikslais, pvz., REACH 
registracijos tikslais. Bendros registracijos dalyviai turi užtikrinti, kad teisė remtis informacija 
apimtų visus jų poreikius, susijusius su REACH registracija, įskaitant saugos duomenų lapų 
parengimą ir rizikos valdymo priemonių kūrimą.  
 
Šiuo atveju bendros išlaidos nėra vienodai padalijamos bendros registracijos dalyviams, bet 
suskirstomos į skirtingus išlaidų veiksnius, iš kurių matyti, kiek išlaidų sumoka tyrimo 
savininkas ir kiek kiti bendros registracijos dalyviai. 
 
Šiuo atveju bendros registracijos dalyviai sutarė taikyti toliau nurodytus išlaidų veiksnius: 
 

Išlaidų veiksnys Pagrindimas Veiksnys  Apskaičiavimas Suma 
(EUR) 

Bendros išlaidos 
prieš išlaidų 
veiksnių taikymą 

   200 000 

Tik teisė remtis 
duomenimis 

Tyrimo savininkas išsaugo 
visišką duomenų 
nuosavybę.  
Šis kainos sumažinimas 
atspindi tai, kad kiti 
bendros registracijos 
dalyviai gauna ribotas 
teises į duomenis, palyginti 
su tyrimo savininku: jie 
negauna visos informacijos 
apie tyrimą ir bendros 
nuosavybės teisių.  

-50 % 200 000 * 0,5 -100 000 

Nuolaida, susijusi 
tik su naudojimu 
REACH tikslais 

70 proc. pasaulinės 
cheminės medžiagos rinkos 
sudaro REACH rinka; 
10 proc. rinkos sudaro 
naudojimas biocidiniuose 
produktuose ES viduje, o 
20 proc. – naudojimas 
užsienio rinkoje. 

-30 % 100 000 * 0,3 -30 000 

Rizikos priedas 

Duomenų savininkas 
prisiėmė riziką, kad 
bandymas gali nepavykti. 
Tačiau iš patirties matyti, 
kad tai yra standartinis 
bandymas, kuris pavyksta 
99 proc. atvejų. 

+1 % 100 000 * 0,01 +1 000 
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Infliacija 

Kadangi kai kurie bendros 
registracijos dalyviai veikia 
šalyse, kurios pastaraisiais 
metais susidūrė su 
defliacija, o kitose šalyse 
vyko infliacija, bendros 
registracijos dalyviai 
bendrai sutarė neatsižvelgti 
į infliaciją. 

0 % 0 0 

Bendros išlaidos 
pritaikius išlaidų 
veiksnius 

   71 000 

Registruotojų 
skaičius 

Kaip ir pirmiau minėtame 
pavyzdyje, bendra kaina 
padalijama iš šalių, kurios, 
atlikdamos REACH 
registraciją, remiasi 
duomenimis, skaičiaus. 

7 71 000 / 7  

Iš viso išlaidų 
kiekvienam 
bendros 
registracijos 
dalyviui 

   10 143 

 
Kadangi vienas iš bendros registracijos dalyvių buvo pradinis duomenų savininkas, šis 
registruotojas turėtų gauti 10 143 EUR iš kitų šešių bendros registracijos dalyvių. Iš viso 
duomenų savininkas turėtų gauti 60 857 EUR, t. y. 86 proc. visų išlaidų pritaikius išlaidų 
veiksnius, arba 30 proc. visų išlaidų prieš išlaidų veiksnių pritaikymą. 
 

! 
Nors bendros registracijos dalyviai gali laisvai susitarti dėl apskaičiavimo metodo, jie turi 
užtikrinti, kad kiekvienas išlaidų veiksnys būtų objektyviai pagrįstas. Tai yra labai svarbu, 

nes gali būti kitų registruotojų, kurie norės gauti prieigą prie duomenų ateityje ir kurie 
turės perprasti pasirinktą metodą ir jam pritarti. 
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