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ÖNSÖZ 

Bu Kılavuz, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (Avrupa Birliği) No 528/2012 (BPR) 

Madde 95 kapsamındaki yükümlülükleri ve bunların nasıl yerine getirileceğini 

açıklamaktadır. 

 

Kılavuzun Uygulanabilirliği 

 Aktif madde onayı için yeni kılavuz veya kılavuzla ilgili belgelerin 

uygulanabilirliğine ilişkin kılavuz, BPC İnternet Sayfası 1'de 

[https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee] 

bulunan "Yeni kılavuz ve kılavuzla ilgili belgelerin aktif madde onayında 

uygulanabilirlik süresi" adlı yayınlanmış belgede verilmiştir. Ürün ruhsatına 

yönelik kılavuzun uygulanabilirliği için, lütfen ECHA Kılavuz sayfasında 

[https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-

doc_6_2d_final_en.pdf] bulunan CA-july2012-doc6.2d (son) adlı CA belgesine 

bakınız. https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-

committeehttps://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-

committeehttps://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-

doc_6_2d_final_en.pdfhttps://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-

july12-doc_6_2d_final_en.pdf   

 

 

 

 

 

1 İlgili bağlantı, Çalışma Prosedürleri (sağ kolon) başlığı altında mevcuttur 

[https://echa.europa.eu/about-us/who-we- are/biocidal-products-committee] 

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-doc_6_2d_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-doc_6_2d_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-doc_6_2d_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-doc_6_2d_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
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Kısaltmalar listesi 

Standart terim 

/ Kısaltma 

Açıklama 

BPD Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin  98/8/EC 

sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (Biyosidal 

Ürünler Direktifi) 

BPR Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmesi ve kullanımına ilişkin 

528/2012 (EU) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 

Yönetmeliği (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği) 

CA Yetkili Makam 

IUCLID Uluslararası Standart Kimyasal Bilgi Veri Tabanı 

LoA Erişim mektubu 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

PT Ürün tipi 

R4BP Biyosidal Ürünler için Sicil 
 

Terimler ve tanımlar listesi 

Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

Aktif madde  Zararlı organizmalar üzerinde veya bunlara karşı etkisi 

olan bir madde veya mikroorganizma (BPR Madde 3 (1) 

(c)). 

Alternatif dosya Alternatif tedarikçiler tarafından hazırlanan ve sunulan 

dosya. 

Alternatif 

tedarikçi 

Aktif madde için Birliğin onayını aktif olarak desteklemeyen, 

ancak yine de mevzuat rejiminden yararlanan madde 

tedarikçileri veya ürün tedarikçileri. Özellikle Gözden 

Geçirme Programına katılmayıp piyasada mevcut aktif 

maddeleri (kendi başlarına veya bir biyosidal üründe) 

onaydan önce kullanıma sunanlar ve ayrıca aktif madde 

onaylandıktan sonra yeni gelenleri içerir. 

Başvuru Sahibi Aktif maddeler ve tedarikçiler listesinde yer almak üzere 

ECHA'ya Madde 95 uyarınca başvuruda bulunan kuruluşlar. 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

Biyosidal ürün Yalnızca fiziksel veya mekanik eylem dışında herhangi bir 

yolla, herhangi bir zararlı organizmayı yok etmek, 

caydırmak, zararsız hale getirmek, eylemini engellemek veya 

başka bir şekilde kontrol edici bir etki uygulamak amacıyla 

bir veya daha fazla aktif maddeyi içeren veya oluşturan, 

kullanıcıya sağlandığı şekilde herhangi bir madde veya 

karışım. 

Yalnızca fiziksel veya mekanik etki dışında herhangi bir 

yolla, herhangi bir zararlı organizmayı yok etmek, 

caydırmak, zararsız hale getirmek, eylemini engellemek 

veya başka bir şekilde üzerinde kontrol edici bir etki 

uygulamak amacıyla kullanılacak olan, birinci paragrafın 

kapsamında yer almayan madde veya karışımlardan 

üretilen herhangi bir madde veya karışım. 

Birincil biyosidal işlevi olan işlenmiş bir eşya, bir 

biyosidal ürün olarak kabul edilmelidir (BPR Madde 3 

(1) (a)). 

Eksiksiz madde 

dosyası  

528/2012 (EU) Sayılı Yönetmeliğin II nolu Eki  veya 

98/8/EC sayılı Direktifin IIA veya IVA nolu Ekleriyle ile ve 

ilgili olduğu durumlarda, söz konusu Direktifin IIIA nolu 

Eki (Madde 95 (1), BPR'nin ilk bendi) ile uyumlu dosya. 

Uygunluk Kontrolü İbrazın Madde 95'in şartlarına uygun olup olmadığının 

kontrolü. Uygunluk kontrolü, ibraz türüne (eksiksiz madde 

dosyası, erişim mektubu vb.) bağlıdır, ancak ilk adım olarak 

ECHA, aktif maddenin kimliğini kontrol eder. 
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Kuruluş Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi. 

AB temsilcisi AB veya AEA'da kurulu olup AB dışındaki bir üretici 

tarafından Madde 95 uyarınca kendilerini temsil etmek 

üzere atanan bir kuruluş. 

Değerlendirici 

Yetkili Makam 

(eCA) 

Onay sürecindeki aktif maddeyi değerlendiren Yetkili Makam 

(BPR Madde 7 (1)).  

Mevcut aktif 

madde 

14 Mayıs 2000 tarihinde, bilimsel araştırma veya ürün ve 

süreç odaklı araştırma ve geliştirme (BPR Madde 3 (1) (d)) 

dışındaki amaçlar için bir biyosidal ürünün aktif maddesi 

olarak piyasada bulunan bir madde. 

Formülatör Bu kılavuzun amaçları doğrultusunda, bir aktif maddeyi 

piyasaya arz için formülasyonlara dahil eden bir kuruluş. 

Erişim Mektubu 

(LoA) 

Veri sahibi veya temsilcisi tarafından imzalanmış ve 

verilerin Avrupa Kimyasallar Ajansı, Üye Devlet yetkili 

makamları veya Komisyon tarafından BPR amaçları 

doğrultusunda üçüncü bir tarafın yararına 

kullanılabileceğini belirten orijinal belge (BPR (Madde 3 

(1) (t)). 

AS ve tedarikçiler 

listesi (Madde 95 

listesi) 

ECHA listesi, BPR Madde 95 (1) kapsamında yayınlanacaktır. 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

Piyasaya arz  Bir biyosidal ürün veya işlenmiş bir eşyanın ticari bir faaliyet 

sırasında, ödeme karşılığında veya ücretsiz olarak 

dağıtılması veya kullanılması için herhangi bir şekilde 

tedariki (BPR Madde 3 (1) (i)).  

Yeni aktif 

madde 

14 Mayıs 2000 tarihinde, bilimsel araştırma veya ürün ve 

süreç odaklı araştırma ve geliştirme (BPR Madde 3 (1) (e)) 

dışındaki amaçlar için bir biyosidal ürünün aktif maddesi 

olarak piyasada bulunmayan bir madde. 

Kişi Gerçek kişi (birey) veya tüzel kişiler (hükmi şahıs). 

Ürün tedarikçisi İlgili bir maddeden oluşan, ilgili maddeyi içeren veya 

oluşturan bir biyosidal ürünü üreten veya piyasaya arz eden 

AB'de kurulmuş olan tüzel kişilik (BPR Madde 95 (1), ikinci 

bent). 

Ürün tipi Ürün tipi BPR Ek V'de belirtilen ürün tiplerinden birini ifade 

eder.  

İlgili madde 528/2012 (EU) Sayılı Yönetmeliğin II nolu Eki veya 98/8 / EC 

sayılı Direktifin IIA veya IVA nolu Ekleri ile uyumlu bir dosya 

içeren ve ilgili olduğu durumlarda, bu Direktifin IIIA nolu Eki 

("eksiksiz madde dosyası") bu Yönetmelik veya Direktif (BPR 

Madde 95 (1), birinci bent) tarafından sağlanan bir 

prosedürle bir Üye Devlet tarafından sunulmuş ve kabul 

edilmiş veya validasyondan geçmiş tüm aktif maddeler ve bir 

aktif madde oluşturan tüm maddeler.  
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Gözden 

Geçirme 

Programı 

BPR Madde 89 (1) kapsamında sürdürülen mevcut aktif 

maddelerin değerlendirilmesi için 98/8/EC sayılı Direktifin 

16. Maddesi uyarınca Komisyon tarafından oluşturulan ve 

1062/2014 (EU) sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon 

Yönetmeliği'nde öngörülen ayrıntılı kurallara sahip çalışma 

programı.   

Gözden 

Geçirme 

Programı 

katılımcısı 

Gözden Geçirme Programına dahil olan bir madde / ürün 

tipi kombinasyonu için başvuruda bulunan veya 

1062/2014 (EU) sayılı  Yetki Devrine Dayanan Komisyon 

Yönetmeliği Madde 17 (5) uyarınca uygun bulunan bir 

başvuruyu yapan kişi veya adına böyle bir başvuru veya 

bildirim sunulan kişi (1062/2014 (EU) sayılı Yetki 

Devrine Dayanan Komisyon Yönetmeliği  Madde 2 (b)) 

Madde 

tedarikçisi 

İlgili bir maddeyi bizzat kendisi veya biyosidal ürünlerde 

üreten veya ithal eden AB'de kurulmuş bir tüzel kişilik 

(BPR Madde 95 (1) ikinci bent). 

Aktif maddelerin 

destekçileri 

BPD Madde 11, Gözden Geçirme Programı veya BPR 

Madde 7 uyarınca bir aktif maddenin onayı için 

başvuruda bulunan kuruluş. 

Üçüncü taraf 

dosyası 

Aktif maddenin onayı için kullanılan dosya ile aynı olmayan 

bir ürün ruhsat başvurusunun parçası olarak sunulan  ve Ek 

IIA veya IVA veri gereksinimlerine ve ilgili durumlarda BPD  

IIIA veya BPR Ek II'ye uygun olan bir aktif madde dosyası.   
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1. Giriş 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (EU) No 528/2012 (BPR) Madde 95, “Aktif madde 

dosyasına erişimle ilgili geçici önlemler2” başlığını taşımaktadır. (EU) 334/20143 

sayılı Yönetmelik ile değiştirilen 95. Maddenin tam metni bu Kılavuzun 1 nolu 

Eki'nde sunulmuştur. 

Bu hükümlerin amacı BPR  Gerekçe 8 ve 58'de belirtilmiştir. Gerekçe 8 “Aktif 

maddeleri piyasaya arz eden kişilerin eşit muamele görmesini sağlamak adına, 

biyosidal ürünlerde kullanılmak üzere ürettikleri veya ithal ettikleri aktif maddelerin 

her biri için bir dosya tutmaları veya bir dosyaya ya da bir dosyadaki ilgili verilere 

erişim mektubuna sahip olmaları gerekir" demektedir.  

Ayrıca, BPR Gerekçe 58 “Mevcut aktif maddeler için, piyasada mümkün olan en kısa 

sürede bir seviye icra alanı oluşturulması gerekir.” demektedir. 

ECHA, 98/8/EC sayılı Biyosidal Ürünler Direktifi (BPD) kapsamında aktif madde 

onayı veya ürün ruhsatı için eksiksiz bir madde dosyası sunan veya BPR 

kapsamında böyle bir dosya sunan kuruluşları içeren bir aktif madde ve tedarikçi 

listesi yayınlar. 

BPD veya BPR (aktif madde onayı veya ürün ruhsatı için) kapsamında bir aktif 

maddeye ilişkin kendi dosyasını halihazırda sunmamış şirketler, listeye dahil 

edilmek üzere ECHA'ya başvuruda bulunabilirler.  Başvuru, BPR veya BPD aktif 

maddeler için veri gereksinimlerine uygun olmalıdır. 

 

 

 

 

2 'Geçici', bu paragraf hükmünün BPD kapsamındaki sistemden yeni BPR sistemine köprü 

kurduğu ve  Madde 95 kapsamındaki yükümlülüklerin yeni ürünlere ve piyasaya yeni girenlere de 

uygulanacağı anlamına gelir. 

3 Biyosidal ürünlerin piyasaya arzı ve kullanımına ilişkin (EU) 528/2012 sayılı Yönetmeliği 

değiştiren, piyasaya erişim için belirli koşullar ile ilgili 11 Mart 2014 tarih ve (EU) 334/2014 sayılı 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği.   
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1 Eylül 2015 tarihinden itibaren, ilgili bir maddeden oluşan, ilgili bir maddeyi içeren 

veya ilgili bir maddeyi açığa çıkaran bir biyosidal ürün, maddenin veya ürünün 

tedarikçisi ürünün ait olduğu tip (PT) için Madde 95 listesinde yer almıyorsa, Avrupa 

Birliği piyasasına arz edilemez. 

Bu Kılavuz, hangi kuruluşların Madde 95 uyarınca bir ibrazda bulunması 

gerekebileceğini ve Madde 95 listesine otomatik olarak dahil edildiklerinden, bir 

ibrazda bulunması gerekmeyen kuruluşları açıklamaktadır.  

Kılavuz aynı zamanda uyumlu bir başvurunun gerekli bilgileri ve ECHA'nın 

başvuruları nasıl işlediğini de açıklamaktadır. Gerekli bilgiler  hakkında daha ayrıntılı 

bilgi ECHA biyosidal ürün kılavuzu internet sayfası 

(http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides- 

legislation) yeni BPR Kılavuz yapısı cilt 4 Bölüm A belgelerinde bulunabilir. 

Biyosidal Ürünler Sicili (R4BP 3) aracılığıyla Madde 95 başvurusunun nasıl 

yapılacağına ilişkin bir ibraz el kitabı da ECHA tarafından ayrıca yayınlanmıştır (bkz. 

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/14938692/bsm_03a_active_subst_i

nit_s ubm_en.pdf adresindeki Biyosidal Ürünler Başvuru El Kitabı 

3).http://www.echa.europa.eu/documents/10162/14938692/bsm_03a_active_subs

t_init_subm_en.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/14938692/bsm_03a_active_subst_init_subm_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/14938692/bsm_03a_active_subst_init_subm_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/14938692/bsm_03a_active_subst_init_subm_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/14938692/bsm_03a_active_subst_init_subm_en.pdf
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2. Madde 95'in amacı ve temel hükümleri 

 

2.1 Madde 95'in amacı 

BPR Gerekçe 8 ve 58'de açıklandığı üzere, Madde 95'in amacı, “aktif maddeleri 

piyasaya süren kişilerin eşit muamele görmesini sağlamak” ve “piyasadaki mevcut aktif 

maddeler için eşit şartlar […]" oluşturmaktır. 

Eşit muamele ve eşit şartlar sağlanması amacı, esas olarak alternatif tedarikçilere 

yöneliktir. Alternatif tedarikçiler, aktif madde Birlik onayını aktif olarak 

desteklemeyen ancak mevzuata ilişkin rejimden yararlanan tedarikçilerdir. Özellikle 

Gözden Geçirme Programına4 katılmayıp piyasada mevcut aktif maddeleri (bizzat 

kendileri veya bir biyosidal üründe) onaydan önce kullanıma sunanlar ve ayrıca aktif 

madde onaylandıktan sonra yeni gelenleri içerirler.5 

Diğer bir deyişle amaç, aktif maddeyi piyasaya sürdükleri dönem boyunca tüm 

oyuncuların aktif madde onay sürecinin maliyetlerine katkıda bulunmasını 

sağlamaktır. 

 

 

 

4 BPR'de Gözden Geçirme Programı, Madde 89 (1)'in ilk bendi kapsamında oluşturulan çalışma 

programı olarak anılır. 

5 Bir aktif madde onaylandıktan sonra, o aktif maddeyi içeren bir biyosidal ürünü piyasaya 

sürmek isteyen herhangi bir kuruluş, biyosidal ürün için bir ruhsat talep eder. Başvuru süreci, aktif 

maddeye ilişkin bir dosya veya eksiksiz bir madde dosyasına bir LoA (Erişim Mektubu) sunmayı 

içerir. Bu LoA, aktif maddenin onayını destekleyen katılımcıdan veya kendi eksiksiz dosyasını sunan 

Madde 95'de listelenen başka bir tedarikçiden alınabilir. Biyosidal ürün ruhsatı alındıktan sonra 

işletme, bu şirketin ECHA tarafından Madde 95 (1) uyarınca yayınlanan listeye dahil edilmesi ve 

dolayısıyla aktif maddenin değerlendirme maliyetlerine katılması ve aktif maddenin kaynağı referans 

kaynaktan farklıysa teknik eşdeğerliğin tesis edilmesi koşuluyla, tedarik kaynağını başka bir şirketle 

değiştirebilir. Böyle bir değişiklik, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (EU) 528/2012 sayılı 

Yönetmeliği uyarınca izin verilen biyosidal ürün değişikliklerine dair 18 Nisan 2013 tarih ve 354/2013 

sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'ne göre idari bir değişiklik olarak kabul edilir. 
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Maddenin 95'in eşit muamele hedefi, ECHA tarafından aktif maddeler ve tedarikçiler 

listesi  ve BPR kapsamında bir Üye Devlet tarafından kabul edilmiş veya  

validasyondan geçmiş eksiksiz bir madde dosyası veya BPR tarafından değiştirilen 

bir BPD sunmuş olan tedarikçilerin PT tarafından yayınlanması yoluyla 

uygulanmaktadır.  BPR veya BPD kapsamında eksiksiz bir madde dosyası sunanlar, 

Gözden Geçirme Programındaki katılımcıları, yeni aktif maddeleri destekleyen 

kuruluşları (BPD Madde 11 veya BPR Madde 7 kapsamındaki başvuru yaparlar) ve 

kendi alternatif aktif madde dosyalarını ("üçüncü şahıs dosyası") sunmuşlarsa, 

biyosidal ürün ruhsatı için başvuran kuruluşları içerir. 

Liste aynı zamanda Madde 95 (1), ikinci bent uyarınca ECHA'ya uyumlu bir ibraz 

(eksiksiz madde dosyası, erişim mektubu (LoA) veya veri korumasının sona erdiği 

bir dosyaya referans) yapan "alternatif tedarikçiler" olarak adlandırılan diğer 

tedarikçilerin adlarını da içerecektir. 

 
Madde ve ürün tedarikçileri, ilgili aktif maddenin onaylanmasının ardından ECHA 

tarafından yayınlanan listede kalacaktır (ayrıca bkz. bölüm 2.2.3). 

 

Belirli aktif madde kaynağının geçerli PT ile listeye dahil edilmesi, biyosidal ürünlerin 

bir sonraki bölümde açıklandığı gibi 1 Eylül 2015 tarihinden sonra piyasada kalması 

için kilit önemdedir. 
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Uygulamada 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca aşağıdaki biyosidal ürünler piyasaya 

arz edilmelidir: 

- aktif maddesi/maddeleri listeye dahil edilen madde tedarikçisi/tedarikçileri tarafından 

(doğrudan veya dolaylı olarak) sağlanan biyosidal ürünler; 

- Listede bulunan bir ürün tedarikçisi tarafından sağlanan (doğrudan veya dolaylı olarak) 

biyosidal ürünler. 

Bu nedenle biyosidal bir ürünün piyasaya sürülmesinden sorumlu olan AB'de kurulmuş olan 

tüzel kişiler, içerdiği her bir ilgili madde için, ürünlerinin, listeye dahil edilen bir madde 
tedarikçisi veya listede yer alan bir ürün tedarikçisi ile bağlantısını gösterebilmelidirler. 

 

2.2 Madde 95 süreci ve mevzuata ilişkin sonuçlar 

2.2.1 Neden Madde 95 kapsamında bir ibraz yapılmalıdır? 

 

Madde 95 (2) 'de belirtildiği üzere, 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren, ilgili bir 

maddeden oluşan, ilgili maddeyi içeren veya üreten biyosidal ürünler, ne "madde 

tedarikçisi" ne de "ürün tedarikçisi" ilgili PT'ler için aktif maddeler ve tedarikçiler 

listesinde yer almıyorsa, piyasada bulundurulmamalıdır. 

Madde 95, piyasada biyosidal ürünler sunan kişilere, "madde tedarikçisi" veya "ürün 

tedarikçisi" nin BPR Madde 95 (1) kapsamında ECHA tarafından yayınlanan listeye 

dahil edilmesini sağlama yükümlülüğü getirmektedir (ürünün ait olduğu PT için): 

 Bir madde tedarikçisi, AB'de kurulmuş olup ilgili bir maddeyi bizzat kendisi 

üreten veya biyosidal ürünlerde üreten veya ithal eden bir kişi olarak 

tanımlanır
6
.

 Bir ürün tedarikçisi, ilgili bir maddeden oluşan, ilgili maddeyi içeren veya 

üreten bir biyosidal ürünü üreten veya piyasaya sunan, AB'de kurulmuş olan bir 

tüzel kişilik olarak tanımlanır.

 

6 "bizzat kendisi veya biyosidal ürünlerde" terimi aynı zamanda teknik konsantreler olarak 

tedarik edilen ilgili maddeleri veya ayrıca biyosidal ürünler halinde formüle edilmek üzere tasarlanan 

ve piyasada bulunan her tipi formüle edilmiş ön karışımı da kapsar. 
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ECHA, BPD veya BPR kapsamında sağlanan bir prosedürde bir MSCA tarafından 

kabul edilmiş veya validasyondan geçmiş eksiksiz bir madde dosyası sunanları ve 

ayrıca, Madde 95 (1) ikinci bent (eksiksiz madde dosyası, LoA veya veri 

korumasının sona erdiği bir dosyaya referans) uyarınca ECHA'ya uyumlu bir ibrazda 

bulunan kişileri listeye dahil edip  "madde tedarikçisi" ve / veya "ürün tedarikçisi" 

olarak rolleri ile ilgili PT'yi ve listeye dahil edilme tarihini belirtir. Listelenecek 

kişiler/kuruluşlar iki gruba ayrılabilir: 

 Listeye otomatik olarak yerleştirilecek ve bu nedenle Madde 95 uyarınca 

ECHA'ya başvurmak zorunda kalmayacak kişiler, yani:

o Gözden Geçirme Programındaki katılımcılar; 

o yeni aktif maddelerin destekçileri (BPD Madde 11 veya BPR Madde 7 uyarınca 

bir dosya sunanlar); 

o üçüncü taraf dosyası sunanlar. 

 

 Listeye dahil edilmek için Madde 95 uyarınca ECHA'ya başvuruda bulunması 

gereken alternatif tedarikçiler.  Bu tür kişi veya kuruluşlar normalde aşağıda 

belirtilenleri kapsar: 

o Gözden Geçirme Programına katılmayan (değerlendirme aşamasında veya 

halihazırda bir onay kararına konu olan)
7 Gözden Geçirme Programındaki 

aktif madde üreticileri; 

o gözden Geçirme Programına katılmayan (değerlendirilmekte olan veya 

halihazırda bir onay kararına konu olan)
8
 Gözden Geçirme Programındaki 

(bizzat kendileri veya biyosidal ürünlerde) aktif madde ithalatçıları; 

7 Bunun, BPR Ek I Kategori 6'da listelenen aktif maddeler için alternatif tedarikçileri içerdiği 

belirtilmektedir: karbondioksit, nitrojen ve (Z, E) -Tetradec-9,12-dienil asetat. 

8  Bunun, BPR Ek I Kategori 6'da listelenen aktif maddeler için alternatif  tedarikçileri içerdiği 

belirtilmektedir: karbondioksit, nitrojen ve (Z,  E) -Tetradec-9,12-dienil asetat. 
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o aktif maddenin onayını desteklememiş olan yeni aktif madde üreticileri; 

o aktif maddenin onayını desteklememiş olan yeni aktif madde ithalatçıları 

(bizzat kendileri veya biyosidal ürünlerde); 

o Ürünlerinde kullanılan aktif maddenin/maddelerin tedarikçisi listede olmayan 

biyosidal ürün üreticileri; 

o ürünlerinde kullanılan aktif maddenin/maddelerin  tedarikçisinin listede 

olmaması durumunda, biyosidal ürünleri piyasada bulunduran 

kişiler/kuruluşlar. 

Madde 95 (1), ikinci alt paragrafta belirtildiği gibi, madde tedarikçisi ve ürün 

tedarikçisi tanımları, bu kişilerin/kuruluşların AB'de kurulmuş olmaları gerektiğini 

belirtir. AB dışı şirketler, Madde 95 kapsamında bir AB temsilcisi tarafından temsil 

edilebilir ve AB temsilcisinin yanındaki listede belirtilebilir.  Ayrıca AB ithalatçısı 

“tedarikçi” olarak listelenmek için başvurabilir. 

Aşağıdaki durumlar 95. madde kapsamına girmez ve bu nedenle ibraz gerekli 

değildir: 

 BPR Ek I'de kategori 1 ila 5 ve 7'de listelenen maddeleri veya piyasada sadece 

bu tür maddeleri içeren biyosidal ürünleri üreten veya ithal eden kuruluşlar. 

 Madde 95 yalnızca piyasada bulunan biyosidal ürünler için geçerlidir. Yerinde 

üretilen ve yalnızca yerinde kullanılan (örneğin, ortam havasından üretilen ozon) 

Madde 3 (1) a) ikinci paragrafa göre biyosidal sınıfında olan ürünler, piyasada 

mevcut olmadıklarından Madde 95 kapsamına girmezler. 

AB'de üretilen bir aktif maddenin veya biyosidal ürünün yeniden ithal edilmesi 

durumunda, yeniden ithal edenin, aktif madde (ler) tedarikçisinin (AB üreticisi) 

Madde 95 (1) kapsamında yayınlanan listede yer almasını sağlaması gerektiğini 

unutmayınız. Alternatif olarak, yeniden ithalatçı, Madde 95 (1) kapsamında 

yayınlanan listede yer alabilir. 
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Bir kişinin/kuruluşun ileride ihracat için ve Avrupa Birliği dışında piyasaya sürmek 

için (bizzat kendisi veya biyosidal ürünlerde) bir aktif madde üretmesi durumunda, 

listede olması gerekmez. 

Madde 93'de belirtilen durum söz konusu olduğunda (BPR kapsamında olan ancak 

daha önce BPD kapsamında olmayan ve 1 Eylül 2013 tarihinde AB pazarında 

bulunan biyosidal ürünlerdeki aktif maddelerle ilgili olarak), Madde 95 listesinde 

listelenme yükümlülüğü, yalnızca Madde için aktif madde onayı başvurusunun 

sunulmasından itibaren geçerlidir. 

 

Madde 93, aktif maddenin "ilgili madde" haline gelmesi için yetkili bir makam 

tarafından kabulünü / onayını amaçlamaktadır. Madde 93 kapsamındaki 1 Eylül 

2016 son tarihi göz önüne alındığında, bu tür maddelerin / tedarikçilerin 1 Eylül 

2015 tarihinden itibaren Madde 95'de yer alan listede yer alması zorunlu değildir 

ancak, Madde 93 amaçlarına yönelik bir dosya sunulduğunda ve onaylandığında, 

tüm ürün ve madde tedarikçilerinin listede yer alması gerekir. 

 

2.2.1.1 Bağlı şirketlerin ve iştiraklerin listelenmesi 

Bir şirket Madde 95 listesinde yer alıyorsa, onun bağlı şirketleri ve iştirakleri 

otomatik olarak listelenmez veya bu listede açıkça kapsanmaz. Bununla birlikte, 

listedeki ürünler ve şirket arasındaki bağlantı, izlenebilirliği kanıtlayan belgelenmiş 

kanıtlarla gösterilebilir. Bu nedenle, Madde 95'in hükümlerine uyulması için, bağlı 

şirketler ve iştirakler ürünü listedeki şirkete bağlayan tedarik zincirinin bir 

parçasıysa, sadece bir şirketin listelenmiş olması yeterli olacaktır.  

Ancak, herhangi bir nedenle (örneğin, müşterilerin tüm tedarik zinciri bağlantılarının 

müşterilere ifşa edilmemesini gerektiren pazar alt bölümü) bazı bağlı şirketler ve 

iştirakler ürünü listedeki şirkete bağlayan tedarik zincirinin bir parçası olmalarına ve 

dolayısıyla Madde 95 listesinde yer almalarına gerek olmamasına rağmen listede yer 

almak isterlerse, Madde 95 kapsamında ibrazda bulunmaları gerekir. 
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2.2.2 Yerinde üretilen aktif maddeler  

Yerinde üretilen tüm maddeler için MSCA'lar ve Komisyon arasında (Kasım 2014
9
) 

aktif maddenin, Gözden Geçirme Programına sunulan dosyada desteklenen 

prekürsöre/prekürsörlere ve üretilen maddeye atıfta bulunularak tanımlanmasına 

dair mutabakat sağlanmıştır. 

Bu, bazı durumlarda, orijinal olarak bildirildiği gibi maddenin yeniden 

tanımlanmasına (ör. amonyum sülfat ve bir klor kaynağından üretilen 

monokloramin olarak yeniden tanımlanacak amonyum sülfat) ve / veya birkaç 

prekürsörle ilgili veriler bir dosyada sağlandığında veya madde için birden fazla 

dosya sunulduğunda (ör. sodyum klotritten elektroliz yoluyla üretilen klor dioksit ve 

klor dioksit oluşturan sodyum klorat olarak yeniden tanımlanacak klor dioksit, ilave 

tescillerin oluşturulmasını gerektirebilir.  

 

9 CIRCABC'de yer alan CA-Nov14-Doc.4.1 "BPR bağlamında yerinde üretilen aktif maddelerin 

yönetimi" 'ne bakınız. 
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Bu maddelerin yeniden tanımlanması için (EU) 1062/2014 Sayılı Yönetmeliğin 13, 

14 ve 17. Maddeleri (Gözden Geçirme Programı Yönetmeliği) geçerli olmalı ve 

maddenin yeniden tanımlanmasından etkilenen kişilere katılımcı rolünü üstlenme 

imkanı tanınmalıdır. 

Bir maddenin yeniden tanımının kapsamına girmeyen maddeler için, BPR Madde 

93'ün geçerli olacağı ve biyosidal ürünün (BPR Madde 3 (1) (a) kapsamında, 

BPD'deki önceki tanımdan aktif maddeler oluşturan tüm maddeleri içerecek şekilde 

genişletilmiştir) yeni tanımından etkilenen kişilere de onay için başvuruda bulunma 

ve BPR Madde 93 uyarınca geçiş döneminden yararlanma imkanı verileceği kabul 

edilmiştir. 

Madde 95 ile ilgili olarak, ECHA tarafından yayınlanan liste bu anlaşmayı yansıtacak 

ve Gözden Geçirme Programı kapsamında desteklenen yerinde üretilen aktif 

maddeler, Gözden Geçirme Programına sunulan dosyada desteklenen 

prekürsöre/prekürsörlere ve üretilen maddeye atıfta bulunularak açıklanacaktır. 

Gözden Geçirme Programındaki mevcut katılımcılar madde / ürün tedarikçileri 

olarak listelenmiştir.  

 

Diğer şirketler, kendi dosyalarını sunmaları veya böyle bir dosyaya bir LoA (Erişim 

Mektubu) sunmaları koşuluyla listeye eklenecektir. 

Yerinde üretilen aktif maddeler durumunda, dosyanın veya LoA'nın hem yerinde 

üretilen aktif madde hem de değerlendirme altındaki dosyada desteklenen temsili 

ürünü oluşturan prekürsör/prekürsörler ile ilgili verileri kapsaması gerekecektir. 

Piyasaya sürülen prekürsör/prekürsörler ve bu prekürsörden/prekürsörlerden 

üretilen aktif madde Gözden Geçirme Programı kapsamında desteklenenlerle aynı 

olduğu sürece, Gözden Geçirme Programında yer alan aktif maddelerin yerinde 

üretimi için prekürsör/prekürsörler olarak kullanılacak maddelerin tedarikçileri, 

prekürsör/prekürsörler ve yerinde üretilen aktif maddeye ilişkin kendi dosyalarını 

veya böyle bir dosyaya erişim mektubunu ECHA'ya sunmalıdırlar. Bu tedarikçilerin 1 

Eylül 2015 tarihine kadar listelenmesi gereklidir. 
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Ek olarak, şu anda Gözden Geçirme Programı kapsamında desteklenmeyen ek 

prekürsör(ler) / aktif madde kombinasyonlarının Madde 95 listesine dahil edilmesi 

gerekmeyecektir (Madde 95 (1) 'e göre hiçbir "eksiksiz madde dosyası" 

sunulmayacağından). Ancak, Gözden Geçirme Programı Yönetmeliği Madde 13 veya 

BPR Madde 93 uyarınca "eksiksiz bir madde dosyası" sunulup kabul edilir edilmez, 

madde Madde 95 listesine dahil edilecek ve dolayısıyla Madde 95 (2) geçerli 

olacaktır. 

 

2.2.3 Bir aktif madde onayının yenilenmesini takiben, Madde 95'e 

eklenmesinin yenilenmesi 

 

Bir aktif madde azami on yıl için onaylanacaktır. Onayın yenilenmesini sağlamak 

için, ilgilenen kuruluş, ilgili yeni veriler dahil olmak üzere BPR Madde 13 uyarınca 

başvuruda bulunmalıdır.  Aktif bir maddenin onayının yenilenmesini takiben eşit 

muameleyi sağlamak için, ECHA, yenileme prosedüründe başvuru sahibi olmayan 

veya ilgili tüm yeni verileri veya verilere dair bir LoA'yı yenilemeden sonraki 12 ay 

içinde ECHA'ya sunmayan herhangi bir kuruluşu listeden çıkaracaktır (BPR Madde 

95 (7)) . 
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2.2.4 Sürece genel bakış 

Listenin oluşturulması için Madde 95 kapsamındaki sürecin ana adımları aşağıda 

açıklanmış ve Şekil 1'de sunulmuştur: 

a) Madde 95 (1), birinci bentte belirtildiği üzere, ECHA, BPD veya BPR kapsamında 

sağlanan bir prosedürdeki bir Üye Devlet tarafından eksiksiz bir madde dosyası 

sunulmuş ve kabul edilmiş veya validasyondan geçmiş olan ilgili madde PT 

kombinasyonlarının bir listesini yayınlar. Liste ayrıca bu ibrazda bulunan 

kuruluşların (Gözden Geçirme Programındaki katılımcılar, yeni aktif maddelerin 

destekçileri ve validasyon adımı geçtikten sonra üçüncü taraf bir dosya sunanlar) 

adlarını da içerecek ve bunların madde tedarikçisi mi yoksa ürün tedarikçisi mi 

olduğunu belirtecektir; 

b) alternatif madde tedarikçileri veya ürün tedarikçileri, listeye dahil edilmek üzere 

ECHA'ya bir ibrazda bulunabilirler. Bu tür başvuru sahipleri, Madde 95 (1) 'in 

ikinci bendinde belirtildiği gibi belirli bilgileri ECHA'ya sunmalıdır: eksiksiz bir 

madde dosyası, bir LoA veya tüm veri koruma sürelerinin sona erdiği (veya 

kombinasyonunun) bir dosyaya referans; 

c) ibraz, Uygulama Ek III'te belirtilen ücrete tabidir. 
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Başvuru sahibi, Madde 
95 başvurusunu R4BP 
aracılığıyla ECHA'ya 

sunar 

ECHA kararı 
olumlu ise, Madde 
95 listesine dahil 

edilir 

 
Başvuru sahibinin 
başvurusu ile ilgili 
yorum yapma / 

güncelleme 
imkanı vardır 

 
 

ECHA nihai 
kararı verir 

 
ECHA, R4BP 

aracılığıyla başvuru 
sahibinin yorumları için 
karar taslağı gönderir 

 
ECHA uygunluk 

kontrolünü 
gerçekleştirir 

Madde 95 
ücreti R4BP'de 
belirlenir ve 

başvuru sahibi 
tarafından 

ödenir 

 

(EU) 564/201310 sayılı Yönetmelik; 

d) ECHA, alternatif tedarikçiler tarafından sunulan bilgiler üzerinde bir uygunluk 

kontrolü yapar ve başvurunun Madde 95'in gereksinimlerine uygun olup 

olmadığına karar verir; 

e) alternatif tedarikçinin başvurusu uygunluk kontrolünü geçerse ve uygulama 

onaylanırsa, ECHA alternatif tedarikçiyi listeye dahil edecek ve madde 

tedarikçileri mi yoksa ürün tedarikçileri mi olduklarını belirtecektir. 

Yasal sonuçlar 1 Eylül 2015'ten itibaren geçerli olduğundan ve ECHA'nın 

değerlendirmeyi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu süre önemli ölçüde 

değişebileceğinden (kısa bir süre içinde çok sayıda başvurunun sunulmasıyla ilgili 

öngörülebilir iş yükü pikleri ile ilgili olarak), alternatif tedarikçilerin başvurularını 

yeterli zamanda ve tercihen mümkün olan en kısa sürede sunmaları önerilir. 

Başvuru sahipleri, ayrıca, taslak kararın olumsuz olması halinde olası ek veri 

sağlama ihtiyacını karşılamak için veya ibrazları ile ilgili nihai karar olumsuz ise yeni 

bir ibrazda bulunmak için yeterli zaman ayırmayı düşünmelidirler. İbrazların 

uygunluk kontrolü ve karar verme ile ilgili daha fazla ayrıntı 4. bölümde 

verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: 95. Madde kapsamındaki sürecin ana adımları 

10 (EU) 528/2012 Sayılı Yönetmelik  uyarınca Avrupa Kimyasallar Ajansına ödenecek ücretler ve 

harçlar hakkında (EU) 564/2013 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği  
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3. Madde 95 kapsamında yapılan ibrazlar  

3.1 Genel hükümler  

3.1.1 İbraz türleri 

 

Madde 95 (1), ikinci bent uyarınca, Madde 95 kapsamındaki bir ibraz 

aşağıdakilerden oluşmalıdır: 

a) eksiksiz bir madde dosyası.  Böyle bir dosya, Madde 95 (1), alt paragraf 1'de 

BPR Ek II veya Ek IIA veya BPD Ek IVA ve ilgili olduğu durumlarda, BPD Ek 

IIIA ("eksiksiz bir madde dosyası"); gereksinimlerine uygun olarak 

tanımlanmıştır; veya 

b) BPR Madde 95 (1) uyarınca BPR, BPD veya ECHA tarafından sağlanan bir 

prosedürde bir Üye Devlet tarafından kabul edilmiş veya validasyondan 

geçmiş, (a) maddesinde atıfta bulunulduğu üzere eksiksiz bir madde 

dosyasına erişim mektubu (LoA); veya  

c) BPR Madde 95 (1) uyarınca ve tüm veri koruma sürelerinin dolmuş olduğu 

BPR, BPD veya ECHA tarafından sağlanan bir prosedürde bir Üye Devlet 

tarafından kabul edilmiş veya validasyondan geçmiş, (a) maddesinde atıfta 

bulunulduğu üzere eksiksiz bir madde dosyasına referans. 

İbrazlar ayrıca bir LoA'dan, LoA'nın kapsamına girmeyen sonlanma noktalarına 

ilişkin verilerden ve ilgili durumlarda veri koruma süresinin dolduğu verilere ilişkin 

referanstan oluşabilir. 

İlgili durumlarda, ECHA'nın BPR Madde 63 (3) uyarınca istenen verilere ibraz izni 

verdiğine dair bir karar sunulmalıdır (ayrıca aşağıdaki bölüm 3.3'e bakınız). 

NOT: Madde 95 altındaki ibrazın gerekli bilgileri, madde tedarikçileri ve ürün 

tedarikçileri için aynıdır. Tedarikçinin rolü ne olursa olsun, verilen bilgiler aktif 

madde onayı gereksinimlerine uygun olmalıdır. 
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3.1.2 Ücretler 

 

Madde 95 (1) kapsamındaki bir ibraz, (EU) 564/2013 Sayılı Uygulama Yönetmeliği   

Ek III'te belirtildiği üzere ECHA'ya ödenecek bir ücrete tabidir. Ücret, gönderimin 

ibrazın içeriğine bağlıdır: 

 Ajans veya değerlendirmeyi yapan bir Yetkili Makam (CA) tarafından halihazırda 

eksiksiz bulunan bir dosyaya erişim mektubunun ibraz ücreti: 2000 AVRO;

 ECHA veya değerlendirmeyi yapan CA tarafından tamamlanmış bulunan bir 

dosyanın bir kısmına erişim mektubunun tamamlayıcı verilerle birlikte ibraz 

ücreti: 20000 AVRO;

 Yeni dosya ibraz ücreti: 40000 AVRO.
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3.1.3 Aktif maddenin kimliği 

 

Eksiksiz madde dosyalarına veya bir bilgi ve LoA (lar) kombinasyonuna dayalı 

ibrazlar için BPR Ek II'de (veya BPD Ek IIA'da) tanımlanan etkin maddenin kimliğine 

ilişkin bilgiler sağlanmalıdır. Diğer bir deyişle, IUCLID 5 dosyasının 2.1, 2.8 ve 2.9 

bölümleri, spektrum verileri (IUCLID 5 bölüm 3.6) ve bu uygulama tarafından 

desteklenmesi gereken kaynakla ilgili 5 toplu analiz (IUCLID 5 bölüm 2.9 ve 5) ile 

doldurulmalı ve onaylanmalıdır 
11

. Bu bilgiler, yalnızca başvurunun Madde 95 (1) 

'de belirtilen gerekli bilgilere uygunluğunu değerlendirmek için kullanılacaktır. 

NOT: Madde 95, BPR Madde 54 uyarınca ECHA'ya yapılan bir başvuru yoluyla 

önceden teknik eşdeğerlik tesis edilmesini gerektirmez
12

. 

 

 

 

11 IUCLID bölümleri için BPR Ek II'deki ilgili bölümler şu şekildedir: Ek II'deki IUCLID bölüm 2.1 = 

2.2, 2.4-7 ve 2.12; Ek II'deki IUCLID bölüm 2.8 = 2.8; Ek II'deki IUCLID bölüm 2.9 = 2.9-10; 

Ek II'deki IUCLID bölüm 3.6 = 3.6; Ek II'deki IUCLID bölüm 5 = 2.11 ve 5.1. 

12 Aktif madde onaylanmışsa ve teknik eşdeğerlik oluşturulmuşsa, bu bilgiler bilgilendirme için 

Madde 95 ibrazına dahil edilebilir. Onaylanmamış aktif maddeler için, ECHA tarafından 

gerçekleştirilen kimyasal benzerlik kontrolü yapılabilir ve sonuçlar, bilgi için Madde 95 ibrazında 

yer alabilir.  
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3.1.4 Yerinde aktif madde üreten veya salan maddeler için gerekli bilgiler 

 

Yerinde üretilen veya salınan maddeler durumunda, LoA veya eksiksiz madde 

dosyası, hem yerinde üretilen veya salınan maddeyi hem de referans dosyada 

desteklenen prekürsörü/prekürsörleri kapsamalıdır. 

 

3.1.5 İbraz 

 

Alternatif tedarikçilerin gerekli bilgileri Biyosidal Ürünler Sicili (R4BP 3) aracılığıyla 

sunması gereklidir. Lütfen aşağıdaki bağlantıda yer alan "Biyosidal Ürünler İbraz 

Kılavuzu 3: Aktif Maddeler Bölüm A: İlk ibrazlar"  kılavuzuna bakın: 

http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-

%20tools/r4bp/- biocides-submission-manuals 

Ek olarak, tüm Madde 95 ibrazları için destekleyici bir belge doldurulmalıdır. Bu 

belge aşağıdaki bağlantıda mevcuttur: 

http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission- 

tools/r4bp/supporting-documents 

Tüm veriler IUCLID 5'te ibraz edilmelidir. Bununla birlikte, ibraz eksiksiz bir madde 

dosyası için bir LoA ise, LoA R4BP'ye eklenmelidir. Böyle bir durumda IUCLID 

dosyasına gerek yoktur. 

 

3.1.6 Başvuru ne zaman yapılmalı? 

 

Gözden Geçirme Programındaki aktif maddeler (değerlendirme aşamasında olanlar 

veya halihazırda olumlu bir onay kararına tabi olanlar) veya onaylanmış yeni aktif 

maddeler için uygunluğun değerlendirilmesine dair süreyi en üst düzeye çıkarmak 

için, başvuru sahiplerinin mümkün olan en kısa sürede ibrazda bulunmaları önerilir. 

Geç ibraz yapılması durumunda, ECHA uygunluk değerlendirmesinin 1 Eylül 2015 

tarihinden önce tamamlanacağını garanti edemez ve sonuç olarak başvuru sahibinin 

listeye dahil edilmesi bu son tarihten önce gerçekleştirilemeyebilir. 

  

http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-%20tools/r4bp/biocides-submission-manuals
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-%20tools/r4bp/biocides-submission-manuals
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-%20tools/r4bp/biocides-submission-manuals
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/r4bp/supporting-documents
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/r4bp/supporting-documents
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Değerlendirilmekte olan yeni aktif maddeler için, değerlendirmeyi yapan CA dosyayı 

onaylar onaylamaz, Madde 95 ibrazı yapılabilir. 

 

3.1.7 Konsorsiyum ile ibraz 

 

BPR, Madde 95 kapsamında ortak ibrazlara izin vermez. Bu nedenle, ibrazlar ayrı 

ayrı yapılmalıdır ve ibraz başına ücret alınır. Bununla birlikte, kişiler/kuruluşlar, 

örneğin bir konsorsiyumda, eksiksiz bir madde dosyası oluşturmak için işbirliği 

yapmak isterlerse, bir konsorsiyumun üyeleri, bir üyenin ilk adımda eksiksiz madde 

dosyasını sunmasına karar verebilir. İbrazın ECHA tarafından onaylanmasının 

ardından, gönderen konsorsiyum üyesi, konsorsiyumun diğer üyeleri için LoA'lar 

düzenleyebilir ve bu üyeler, LoA'yı kendi Madde 95 ibrazları için kullanabilir. 

 

3.1.8 Gerekli Bilgiler  

3.1.9 Erişim Mektubu (LoA) 

 

Madde 95 listesine dahil edilecek bir ibraz, ECHA'ya bir LoA gönderilerek yapılabilir. 

LoA, bir "eksiksiz bir madde dosyasına" atıfta bulunmalıdır, örneğin, BPR Madde 95 

(1), ikinci alt paragrafa uygun olarak BPR veya BPD veya ECHA tarafından sağlanan 

bir prosedürde bir Üye Devlet tarafından kabul edilmiş veya validasyondan geçmiş 

bir dosya.  

Bu, Gözden Geçirme Programında sunulan bir dosya veya BPD ya da BPR 

kapsamında sunulan yeni bir aktif madde için bir dosya veya bir üçüncü taraf 

dosyası (biyosidal ürün ruhsatının bir parçası olarak sunulmuş olan) veya alternatif 

bir tedarikçi tarafından sunulan bir dosya olabilir. 

Bu nedenle, Madde 95 ibrazı için gerekli olan LoA, "eksiksiz madde dosyasını" sunan 

kişi tarafından verilmelidir. 

Eksiksiz madde dosyasını ibraz eden kişi verilerin sahibi değilse, yürürlükteki 

sözleşmeye dayalı düzenlemeye bağlı olarak, alternatif tedarikçiye Madde 95 

amacıyla LoA'yı vermek için veri sahibinin rızasını istemek gerekebilir. 
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Madde 95 (4) 'e göre, Madde 95 listesinde yer alan ve bir LoA'nın verildiği  madde 

ve ürün tedarikçilerinin, bir biyosidal ürün ruhsatı için başvuru sahiplerinin BPR 

Madde 20 (1) kapsamında söz konusu LoA'ya atıfta bulunmalarına izin verme 

hakkına sahip olduğu belirtilmelidir. Bu, bir LoA'nın verildiği tedarikçinin kendisi 

biyosidal ürün ruhsatı için başvuruyorsa da geçerlidir.
13

 

BPR'ye (Madde 61) göre, bir LoA en azından şunları içermelidir: 

a) veri sahibinin ve yararlanıcının adı ve iletişim bilgileri; 

b) verilerine erişime izin verilen aktif madde veya biyosidal ürünün adı; 

c) erişim mektubunun yürürlüğe girdiği tarih; 

d) erişim mektubunun atıf hakları verdiği ibraz edilen verilerin bir listesi. 

Bir Madde 95 başvurusunun amaçları için, eğer LoA bütünüyle bir "eksiksiz madde 

dosyasına" atıfta bulunuyorsa, ibraz edilen verilerin bir listesi gerekli değildir. 

İbrazın ilgili olduğu PT'yi/PT'leri belirten bilgiler LoA'da verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

13 Ayrıca, ECHA'nın BPR Madde 63 (3) kapsamında atıfta bulunma izni verdiği durumlarda da bu 

geçerlidir.  Bu karar, BPR Madde 20 (1) kapsamında bir biyosidal ürün ruhsat başvurusunu 

desteklemek için kullanılabilir. 
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3.1.10 Eksiksiz madde dosyası  

 

3.2.2.1 Dosya BPR veya BPD ile uyumlu olmalı mı?  

Madde 95 "eksiksiz bir madde dosyasını"  "BPR Ek II veya BPD Ek IIA veya IVA ve 

ilgili olduğu durumlarda Ek IIIA" ile uyumlu bir dosya olarak tanımlar. 

Bu ifade, BPD (1 Eylül 2013 tarihine kadar) veya BPR (Madde 95 alternatif dosyalar 

dahil) kapsamında sunulan ve validasyondan geçen (onay için veya bir ürün 

ruhsatının parçası olarak) aktif maddeye ilişkin dosyaları kapsayacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

BPD artık geçerli olmadığından, Madde 95 kapsamındaki bir başvuruyu destekleyen 

eksiksiz bir madde dosyası BPR Ek II ile uyumlu olmalıdır.  Bununla birlikte, ECHA, 

aktif maddenin onayına yönelik dosyanın BPD kapsamında sunulduğu ve 

onaylandığı BPD uyumlu bir dosyayı da kabul etmeyi amaçlamaktadır.  

 

3.2.2.2 Genel gerekli bilgiler 

ECHA’nın Biyosidal ürünlerle ilgili gerekli bilgilere ilişkin Kılavuzu, bir aktif madde 

için nasıl dosya hazırlanacağına dair ayrıntılı bilgi verir. 
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Bilgiler, IUCLID 5'te ilgili başlıklar altında ibraz edilmelidir. Sağlanan her çalışma için 

orijinal çalışma raporunun dahil edilmesi gerektiğine dikkat edilmesi önemlidir. 

Belirli sonlanma noktaları için LoA (lar) sunuluyorsa, ilgili IUCLID bölümlerinde 

LoA'ya bir referansın dahil edilmesi gerekir. 

BPR Ek II ve Ek III'ün 5 Nolu Maddesine göre, genel bir ilke olarak, testler (EC) 

440/2008 sayılı Komisyon Yönetmeliği'nde açıklanan yöntemlere göre yapılmalıdır. 

Bu yöntemler ("EC yöntemleri") uluslararası kuruluşlar, özellikle OECD tarafından 

tanınan ve tavsiye edilen yöntemlere dayanmaktadır. Bir yöntemin uygunsuz olması 

veya açıklanmaması durumunda, bilimsel olarak uygun olan diğer yöntemler 

kullanılmalıdır. Kullanımlarının gerekçelendirilmesi gerekir. Tavsiye edilen test 

yöntemleri, Gerekli Bilgiler Kılavuzunun son bölümlerinde listelenmiştir. 

Madde 95'te açıkça belirtilmemesine rağmen, alternatif tedarikçiler tarafından 

sunulan yeni çalışmaların yetkili makamlar tarafından ürün ruhsatı bağlamında risk 

değerlendirme amacıyla kullanılabileceği de belirtilmelidir. 
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3.2.2.3 Temel verilere karşı ek veri kümeleri 

Eşit muamele ilkesine uygun olarak, alternatif bir dosya, Gözden Geçirme 

Programına sunulan bir dosyayla veya yeni bir aktif maddenin onaylanmasıyla aynı 

gerekli bilgilere tabi olmalıdır. Bu şu anlama gelmektedir: 

 özet, değerlendirme ve taslak risk değerlendirmesi dahil olmak üzere, tüm temel 

veri kümelerinin sunulması gerekir (BPR Bölüm 13, Ek II); 

 PT'ye özgü ek veri kümeleri, Biyosidal ürünlerle ilgili gerekli bilgiler hakkındaki 

Kılavuzun V. Bölümüne göre gerekli olacaktır.  Bu, ECHA biyosidal ürün kılavuz 

internet sayfasında bulunan Biyosidal Ürünler Rehber Dokümanı, Cilt IV Çevre, 

Bölüm A Gerekli Bilgilerde mevcuttur (http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-

documents/guidance-on-biocides- legislation). 

PT'ye özgü ek veri kümeleri dışındaki ek veri kümeleri, örneğin maddenin tehlikeli 

profilinden dolayı gerekli olabilir. In vivo genotoksisite çalışmalarını ele alan BPR Ek 

II Bölüm 8.6'daki gereksinimler buna bir örnektir. Temel veri testinin sonucuna 

bağlı olarak, genotoksisite potansiyelini değerlendirmek için ek testler gerekebilir.   

 

Bu, başvuru sahibi tarafından risk değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır. 

Not: Sunulan her çalışma için tam çalışma raporu sağlanmalıdır. 

 

3.2.2.4 Veriden feragat 

Bir başvuru sahibi, verileri BPR Madde 6 (2) 'de açıklandığı gibi uyarlamayı 

önerebilir.  Veriden feragat edilirse bir gerekçe verilmelidir. 

Verilerden feragat etmeye yönelik ayrıntılı kılavuz, ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu 

internet sayfasında (http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-

documents/guidance-on-biocides- legislation) yer alan ECHA'nın Biyosidal Ürünler 

için Gerekli Bilgiler Kılavuzu'nda, yeni BPR Kılavuz yapısının dört cildinin Gerekli 

Bilgiler hakkındaki Bölüm A belgelerinde mevcuttur. 

 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation


BPR Kılavuzu: Cilt V  

Aktif Maddeler ve Tedarikçilere İlişkin Kılavuz (Madde 95 Listesi) 

Sürüm 2.1 Mart 2017 34 

 

 

 

3.1.11 Tüm veri koruma dönemlerinin sona ermiş olduğu bir dosyaya 

referans 

 

Veri koruma dönemleri, Gözden Geçirme Programındaki ilk dosyalar için 2017 

civarında sona erecektir. ECHA, bu Rehber Dokümanını gözden geçirmeyi ve bu 

tarihten önce güncellenmiş ilgili bilgileri sağlamayı planlamaktadır. 

 

BPR Madde 60'a istisna olarak, (EC) 1451/2007 Sayılı Yönetmelik (Gözden Geçirme) 

Ek II'de listelenen etkin madde PT kombinasyonları için tüm veri koruma dönemleri, 

1 Eylül 2013 tarihinden önce Ek I'in BPD'ye dahil edilmesine ilişkin bir karar 

alınmamışsa, 31 Aralık 2025'te sona erecektir. 

 

3.1.12 LoA (Erişim Mektubu) kapsamına girmeyen sonlanma noktaları için  

LoA  ve verilerin kombinasyonu 

 

Bu tür bir ibraz için, lütfen bu Kılavuzun 3.2.1 ve 3.2.2 bölümlerinde verilen 

yönlendirmeyi uygun şekilde izleyin. 

 

3.2 Veri paylaşımı ve ilgili anlaşmazlıklar 

BPR Gerekçe (57) ve Madde 62 (1) 'de açıklandığı gibi, başvuru sahipleri için bir 

veri paylaşım yükümlülüğü vardır: "Başvuru sahipleri, omurgalı hayvanlarla ilgili 

çalışmaları adil tazminat karşılığında paylaşmalı ve çoğaltmamalıdır." Ve "... bu 

Yönetmelik kapsamında omurgalı hayvanlar üzerinde testler yalnızca son çare 

olarak yapılmalıdır".  BPR Bölüm XIV'deki veri paylaşım hükümleri Madde 95 (1) 

kapsamındaki ibrazlar bağlamında geçerlidir. 
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Omurgalı ve omurgalı olmayan hayvan testleri söz konusu olduğunda, testleri 

gerçekleştirmek isteyen herhangi bir alternatif tedarikçi bu gereksinimleri 

karşılamak için, bu tür çalışmaların BPD veya BPR kapsamında herhangi bir CA'ya 

veya Ajansa zaten sunulmuş olup olmadığını belirlemek için Ajanstan bilgi almalıdır 

(Madde 62 (2)). Ajans daha sonra veri gönderenlerin adını ve iletişim bilgilerini 

iletir. Bu çalışmalar hala Madde 60'a göre korunuyorsa, müstakbel başvuru 

sahibinin ( Maddeye 62 (2)'ye göre) veri sahiplerinden / veriyi sağlayanlardan, 

omurgalı hayvanlarla ilgili çalışmaları ve omurgalı hayvanlar üzerinde test 

yapılmasını içermeyen verilerin paylaşılmasını talep etme ve bunlara atıfta bulunma 

izni alma seçeneğine sahiptir. 

Daha sonra, veri sahibi / sahipleri / veri sunanlar ve alternatif sağlayıcı, Madde 63 

(1) uyarınca, adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan koşullar altında verilerin paylaşımı 

konusunda bir anlaşmaya varmak için her türlü çabayı göstermelidir. Böyle bir 

anlaşmaya varmamaları halinde ve yalnızca son çare olarak, alternatif tedarikçi 

Madde 63 (3) uyarınca ECHA'ya bir veri paylaşım anlaşmazlığı iddiasını sunmalıdır. 

ECHA'nın taraflar arasındaki veri paylaşım müzakerelerinde rolü yoktur; ECHA'nın 

görevi, tarafların adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan koşullar altında verilerin paylaşımı 

konusunda bir anlaşmaya varmak için her türlü çabayı gösterip göstermediğini 

değerlendirmektir. Talebi desteklemek için, alternatif tedarikçinin (i) belgesel kanıt 

sunarak ve (ii) veri sahibinin yaptığı masrafların bir kısmını ödediğini göstererek, 

her türlü çabayı gösterdiğini kanıtlaması gerekecektir.  ECHA, talebin ibrazından 

bağımsız olarak taraflara müzakereye devam etmelerini tavsiye etmektedir. 

Ayrıca, Madde 95 (1) bağlamında, Madde 63 (3) hükümleri, sadece omurgalı 

hayvanları içeren testler için değil, aynı zamanda omurgalı hayvanları içermeyen 

toksikolojik, ekotoksikolojik ve çevresel akıbet ve davranış testleri (BPR Ek II Bölüm 

8, 9 ve 10'da açıklandığı gibi) için de geçerlidir.  Madde 95 (1) uyarınca Madde 63 

(3) 'ün genişletilmiş uygulaması, yalnızca Gözden Geçirme Programındaki aktif 

maddelerle ilgilidir ve yeni aktif maddeler için geçerli değildir. 
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BPR kapsamındaki veri paylaşım hükümleri REACH Yönetmeliği kapsamındakilere 

benzer olduğundan, ECHA internet sitesinde bulunan REACH kapsamında veri 

paylaşımına ilişkin Kılavuza atıfta bulunulmaktadır (Veri paylaşımı kılavuzu 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides- 

legislation). 

 

4. İbrazların uygunluk kontrolü ve karar verme 

Bir ibraz faturası ödendiğinde, ECHA, sunulan bilgilerin, bu Kılavuzun 3. Bölümünde 

daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Madde 95 (1) 'in gereksinimlerine uygun olup 

olmadığını kontrol eder. 

Başvuruların değerlendirilmesi, aşağıda açıklandığı gibi aşamalı bir prosedürle 

yapılır (ayrıca bkz. Şekil 1). İbrazda bulunanla gerçekleştirilen tüm yazışmalar R4BP 

3 aracılığıyla yapılır. 

 

4.1 Uygunluk kontrolü 

Bu adımda ECHA, aktif maddenin kimliğinin ibrazı destekleyip desteklemediğini 

kontrol eder. 

a) Dosyalar için: ECHA, başvuru sahibi tarafından sunulan tüm bilgileri gözden 

geçirir ve tüm ilgili sonlanma noktalarının yeterli kalitede bilgilerle kapsanıp 

kapsanmadığını kontrol eder. Uygunluk kontrolü ayrıca feragatlerin 

değerlendirilmesini de içerir. 

b) LoA (Erişim Mektubu) için: ECHA, LoA'nın doğruluğunu kontrol eder. Bu, 

LoA'nın ilgili bir aktif madde PT kombinasyonuna atıfta bulunup bulunmadığını ve 

uygun bir kuruluş tarafından verilip verilmediğinin kontrolünü de içerir. 

c) Sona eren veri koruma sürelerine dayalı bir ibraz için: ECHA, atıfta bulunulan 

bilgiler için tüm veri koruma sürelerinin sona erdiğini kontrol eder. 

Uygunluk kontrolünde belirlenen herhangi bir bilgi boşluğu veya tutarsızlığı açıklanır 

(ibraz çalışmaları içeriyorsa sonlanma noktasından sonlanma noktasına göre) ve bir 

taslak kararda derlenir. 

  

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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4.2 Taslak karar 

Taslak karar, bir aylık geri bildirim süresi içinde yanıtlanması talebiyle birlikte ibraz 

edene gönderilir.  Bu geri bildirim süresi, talep üzerine iki ay daha uzatılabilir. 

Ek bilgi ibrazı sadece bu geri bildirim döneminde mümkündür. ECHA, kararını geri 

bildirim döneminin sonunda mevcut olan bilgilere dayandırır. 

 

4.3 Nihai karar 

Taslak karara ilişkin geri bildirim için son teslim tarihinden sonra, ECHA, sunulan 

tüm yorumları inceler ve ibraz ile ilgili nihai kararını alırken bunları dikkate alır. 

Taslak karara cevaben ek bilgi alınırsa, ECHA, ibrazın Madde 95 (1) ile uyumlu olup 

olmadığına karar vermek için yeni bilgiler ışığında ibrazı tekrar kontrol eder. 

Nihai karar daha sonra başvuru sahibine gönderilir. 

 

4.4 Madde 95 listesine dahil edilme 

İbraz, Madde 95 (1) ile uyumluysa, alternatif tedarikçi bir sonraki güncellemesinde 

listeye dahil edilecektir. Güncellemenin aylık olarak yapılması öngörülmektedir. 

 

4.5 Yasal çözümlere ilişkin bilgiler 

ECHA'nın Madde 95 kapsamındaki kararları, Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında 

Antlaşma Madde 263 uyarınca iptal başvurusuna tabi olabilir.  Genel Mahkeme'ye 

başvuru prosedürü http://curia.europa.eu adresinde açıklanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/
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5. Madde 95 (1) 'e göre yayınlanan aktif maddelerin ve tedarikçilerin 

listesi 

 

5.1 Listede kimler yer alır?  

BPD veya BPR'de yer alan bir prosedürle, ECHA, bir Üye Devlet tarafından eksiksiz 

bir madde dosyasının sunulduğu ve kabul edildiği veya onaylandığı ilgili maddelerin 

bir listesini, internet sitesi aracılığıyla yayınlama yükümlülüğüne sahiptir. Liste, bu 

ibrazda bulunan kişileri veya Madde 95 (1) 2.bende göre ECHA'ya başarılı bir ibrazı 

içerir. Liste aynı zamanda kişinin madde tedarikçisi mi yoksa ürün tedarikçisi mi 

olduğunu ve ilgili PT'yi de gösterir. 

Kısaca liste şunları içerir: 

 Gözden Geçirme Programında "mevcut" aktif maddeler ve ilgili katılımcı 

şirketler; 

 BPD Madde 11 veya BPR Madde 7'ye göre başvuruları alınmış “yeni” aktif 

maddeler; ve onaylarını destekleyen ilgili şirketler; 

 BPD veya BPR  veri gereksinimlerine  (üçüncü taraf dosyaları) uyan aktif madde 

hakkında bir dosya içeren bir ürün için ruhsat başvurusunda bulunan kuruluşlar; 

 ECHA tarafından Madde 95 (1) 'in şartlarına uygun olduğu tespit edilen bir 

ibrazda bulunarak listeye dahil edilmek üzere başvuranlar (alternatif tedarikçiler). 

 

5.2. Listenin sürdürülmesi 

ECHA, internet sitesinde tedarikçilerin isimlerini içeren listeyi düzenli olarak 

günceller (hali hazırda ve aylık olarak). Yeni etkin maddelerin destekçileri, 

değerlendiren CA dosyayı valide ettikten sonra listeye dahil edilirler. Madde 95 (1) 

kapsamında başvuruda bulunan ve uygunluk kontrolünü geçen tedarikçiler kademeli 

olarak listeye eklenecektir. 
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6. Referanslar 

Veri paylaşımı kılavuzu [http://echa.europa.eu/web/guest/guidance- 

documents/guidance-on-biocides-legislation] 

BPR kapsamında Veri Paylaşımına ilişkin Sorular ve Cevaplar 

[http://www.echa.europa.eu/qa- display/-

/qadisplay/5s1R/view/biocidalproductsregulation/datasharing] 

BPR kapsamında Veri Paylaşım Yükümlülüklerine ilişkin yol gösterici mesajlar 

[http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17158508/key_messages_ds_bpr_

en.pdf] 

Biyosidal ürünler için gerekli bilgilere dair kılavuz (BPR Kılavuzu Cilt Dört Bölüm A 

belgelerine bakınız): [http://echa.europa.eu/web/guest/guidance- 

documents/guidance-on-biocides-legislation] 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://www.echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/biocidalproductsregulation/datasharing
http://www.echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/biocidalproductsregulation/datasharing
http://www.echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/biocidalproductsregulation/datasharing
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17158508/key_messages_ds_bpr_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17158508/key_messages_ds_bpr_en.pdf
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17158508/key_messages_ds_bpr_en.pdf
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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Ek 1. BPR Madde 95 Metni 

((EU) 528/2012 Sayılı Yönetmeliği tadil eden Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 

11 Mart 2014 tarih ve (EU) 334/2014 sayılı Yönetmeliği). 

Madde 95: Aktif madde dosyasına erişime ilişkin geçici önlemler 

1. 1 Eylül 2013 itibarıyla, Ajans, bu Yönetmeliğin II nolu Eki veya  98/8/EC sayılı 

Yönetmeliğin  IIA veya IVA  nolu Ekleri ve ilgili olduğu hallerde söz konusu 

Yönetmelik ("eksiksiz madde dosyası") Ek IIIA'ya uygun bir dosya ile ibraz 

edilmiş olup bir Üye Devlet tarafından bu Yönetmelik veya Direktifte ("ilgili 

maddeler") belirlenmiş olan bir prosedür ile kabul edilmiş veya onaylanmış olan 

tüm aktif maddelerin ve bir aktif maddeyi oluşturan tüm maddelerin bir listesini 

halka açık hale getirecek ve düzenli olarak güncelleyecektir.   İlgili her bir 

madde için, liste aynı zamanda böyle bir ibrazda bulunan ya da bu paragrafın 

ikinci alt paragrafı uyarınca Ajansa bir ibrazda bulunan tüm kişileri içerecek ve 

bu alt paragrafta belirtilen rollerini, ibrazda bulundukları ürün tipini/tiplerini ve  

maddenin listeye dahil edildiği tarihi gösterecektir. 

Birlik içinde kurulu olup ilgili bir maddeyi kendi başına veya biyosidal ürünlerde 

üreten veya ithal eden ("madde tedarikçisi") veya ilgili maddeyi içeren veya 

üreten bir biyosidal ürün üreten veya piyasaya arz eden bir kişi ( "Ürün 

tedarikçisi"), herhangi bir zamanda Ajansa, ilgili madde için eksiksiz bir madde 

dosyası, eksiksiz bir madde dosyasına erişim mektubu veya tüm veri koruma 

sürelerinin sona erdiği eksiksiz bir madde dosyası için bir referans ibraz edebilir. 

Bir aktif maddenin onayının yenilenmesini takiben, herhangi bir madde 

tedarikçisi veya ürün tedarikçisi, Ajansa, değerlendirmeyi yapan yetkili makam 

tarafından yenileme amacı ile ilgili olduğu düşünülen ve bununla ilgili olarak 

değerlendirilen koruma süresi henüz sona ermemiş olan ("ilgili veriler") tüm 

veriler için bir erişim mektubu gönderebilir. 

Ajans, Madde 80 (1) kapsamında ödenmesi gereken ücretler konusunda, ibrazda 

bulunan tedarikçiyi bilgilendirecektir. İbrazda bulunan tedarikçinin bu ücretleri 

30 gün içinde ödememesi halinde, başvuruyu reddedecek ve tedarikçiyi buna 

göre bilgilendirecektir. 
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Madde 80 (1) uyarınca ödenmesi gereken ücretlerin alınmasının ardından, Ajans 

ibrazın bu paragrafın ikinci bendine uyup uymadığını doğrulayacak ve ibrazda 

bulunan tedarikçiyi buna göre bilgilendirecektir. 

2. 1 Eylül 2015 itibariyle, Madde tedarikçisi veya ürün tedarikçisi, ürünün ait 

olduğu ürün tipi/tipleri için Paragraf 1'de atıfta bulunulan listeye dahil 

edilmedikçe, Paragraf 1'de atıfta bulunulan listeye dahil olan ilgili bir maddeden 

oluşan, bunları içeren veya üreten bir biyosidal ürün piyasaya arz 

edilemeyecektir.  

3. Bu maddenin 1. fıkrasının ikinci bendine göre ibrazda bulunulması amacıyla, bu 

Yönetmeliğin 63 (3) Maddesi, omurgalılar üzerinde yapılan testleri içermeyen bu 

tür çalışmalar dahil olmak üzere, (EC) 1451/2007 Sayılı Yönetmeliğin II nolu 

Ekinde listelenen maddelerle ilgili tüm toksikolojik, ekotoksikolojik ve çevresel 

akıbet ve davranış çalışmaları için geçerli olacaktır. 

4. Bu Maddenin amacı doğrultusunda, paragraf 1’de atıfta bulunulan listeye dahil 

edilip kendisine bir erişim mektubu (LoA) veya Paragrafa 3'e uygun olarak bir 

çalışmaya atıfta bulunma hakkı verilmiş olan bir madde tedarikçisi veya ürün 

tedarikçisi, bir biyosidal ürün ruhsatı için başvuru sahiplerinin bu erişim 

mektubuna veya Madde 20 (1) 'in amaçları doğrultusunda o çalışmaya atıfta 

bulunmalarına izin verme hakkına sahip olacaktır. 

5. Madde 60'a istisna olarak, (EC) 1451/2007 sayılı Yönetmeliğin II nolu Ekinde 

listelenmiş aktif madde / ürün tipi kombinasyonları için tüm veri koruma 

dönemleri, 1 Eylül 2013'ten önce  98/8/EC sayılı Direktifin I nolu Ekine dahil 

edilmeye ilişkin bir karar alınmayanlar hariç olmak üzere,  31 Aralık 2025'te 

sona erecektir. 

6. Paragraf 1 ila 5, Ek I kategori 1 ila 5 ve kategori 7'de listelenen maddelere 

veya sadece bu tür maddeleri içeren biyosidal ürünlere uygulanmaz. 
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7. Ajans, bu Maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan listeyi düzenli olarak 

güncelleyecektir. Bir aktif maddenin onayının yenilenmesini takiben, Ajans, 

yenilemeden sonraki 12 ay içinde ya bu Maddenin 1. paragrafının ikinci bendi 

uyarınca ya da 13. Madde uyarınca bir başvuru ile tüm ilgili verileri veya tüm 

ilgili verilerle ilgili bir erişim mektubunu göndermemiş olan herhangi bir madde 

veya ürün tedarikçisini listeden çıkaracaktır.  
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