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düzenlenen Ctgb “Bitki korumada kullanılan 

mikroorganizmalar için toksikolojik risk 

değerlendirmesinin uyumlaştırılması üzerine çalıştay” 

'da ulaşılan sonuçları ele almak için kılavuzun tam 
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- Bölüm 1 ve 3'ün yeni giriş 1 bölümünde 
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mutabık kalınan ikincil metabolitlere ilişkin 

hususların dahil edilmesi ve kılavuzun birincil ve 

ikincil metabolitleri ayrı ayrı ele almadığının 

göstergesi. Yöntemleri doğrulamak için önerinin 

vurgulanması. 

- Bölüm 2: “Aktif madde” ve “Şüpheli madde” nin 

yasal tanımlarının mikroorganizmalar (MO'lar) 

için uygulanabilirliğine ilişkin daha fazla 

açıklama. "Patojenite" tanımının netleştirilmesi. 
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- Bölüm 3: MO'ların yerel/yerel olmayan 

statüsüne ilişkin referansın silinmesi; Biyosidal 

etkiyi karakterize etmek için potansiyel olarak 

yararlı olarak biyopotans referansının dahil 

edilmesi; risk değerlendirme amaçları için 

gerekli olması halinde, TGAI'daki maksimum 

MO içeriğini belirtme ihtiyacına ilişkin açıklama; 

yöntemlerin geçerli kılınması ihtiyacı hakkında 

açıklama; sonlanma noktalarının rengi, kokusu 

ve ışığın etkilerinin gerçek sınırlı ilgisini açıklığa 

kavuşturmak için sonlanma noktası 3.2'nin 

revizyonu; CIPAC Yöntemlerine referansların 

güncellenmesi; bilimsel kanıt yokluğunda 

varsayılması gereken duyarlılık potansiyeli 

hakkında açıklama; Riskin duruma göre 

değerlendirilmesi gereken hassas hedef gruplar 

hakkında açıklama. 

- Bölüm 4: Hedef olmayan organizma testine 

duyulan ihtiyacın duruma göre 

değerlendirilmesi gerektiğine dair gösterge; 7.7 

“uygulamaların sayısı ve zamanlaması ve 

koruma süresi” sonlanma noktasının 

güncellenmesi. 

- Bölüm 5: duruma göre değerlendirilecek hassas 

grup hakkında açıklama; duruma göre dikkate 

alınması gereken sporlar hakkında açıklama; 

hassaslaştırma potansiyeli hakkında açıklama; 

otomatik olarak zararlı etkilerle hayvanlar 

üzerinde test yapılmasından mümkün 

olduğunca kaçınılması gerektiğinin 

vurgulanması; 
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Sürüm Yorum Tarih 

 çok sınırlı uygulanabilirlik ve kalitatif veya yarı kantitatif 

yaklaşımlar üzerindeki stres nedeniyle kimyasal 

modellerin MO'larda kullanılabileceğine dair göstergenin 

kaldırılması; Bölüm 5.2.2.2.5 için eksik metnin dahil 

edilmesi; PPE preskripsiyonuna ilişkin uyumun 

bulunmadığına dair açıklama. 

- Bölüm 6: ilgili birimlerin kullanımına ilişkin 

açıklamaların dahil edilmesi; Değerlendirmenin 

kantitatif olmaktan çok kalitatif veya yarı kantitatif 

olmasının daha muhtemel olduğunun açıklığa 

kavuşturulması. 

Metabolitlerin / toksinlerin yalnızca ilgili olduğunda 

dikkate alınması gerektiğine dair belge genelinde 

açıklama. 

 

Sürüm 

2.1 

"Kılavuzun Uygulanabilirliği" üzerine metin ve bağlantı ekleme 

için düzeltme 

Metin aşağıdaki şekilde revize edilmiştir: 

 Önsöz: “Kılavuzun Uygulanabilirliği” üzerine metin ve 

bağlantılar eklenmiştir 

Mart 

2017 
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Önsöz 

Bu Kılavuz, (EU) No 528/2012 sayılı Biyosidal Ürün Yönetmeliği  (BPR) kapsamında 

sunulan etkin madde onayı ve ürün ruhsatı başvurularına uygulanacaktır. Bu belge, 

BPR yükümlülüklerini ve bunların nasıl yerine getirileceğini açıklamaktadır. 

Bu Kılavuz, Direktif 98/8/EC'yi (Biyosidal Ürün Direktifi - BPD) destekleyen Veri 

Gereksinimleriyle ilgili Kılavuzluk Teknik Notlarına (TNsG) (AB, 2008a) eklenen 

“Virüsler ve mantarlar da dahil olmak üzere mikro organizmalar için veri 

gereksinimleri hakkında Kılavuz için Teknik Notlar (AB, 2005)” ekinin yerini 

almaktadır. 

 

Kılavuzun Uygulanabilirliği 

Aktif madde onayı için yeni kılavuz veya kılavuzla ilgili belgelerin uygulanabilirliğine 

dair kılavuz BPC'de yayınlanmış olan "Etkin madde onayında yeni kılavuz ve kılavuz 

ilgili belgelerin uygulanabilirlik süresi" belgesinde verilmektedir. Web sayfası
1  

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

ürün ruhsatına yönelik kılavuzun uygulanabilirliği için, lütfen ECHA Kılavuz 

sayfasında bulunan CA-july2012-doc6.2d (final) belgesine bakınız 

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

doc_6_2d_final_en.pdf]. 

 

 

 

1 İlgili bağlantı, Çalışma Prosedürleri (sağ sütun) 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/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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KISALTMALAR LİSTESİ 

 

Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

ADI Günlük alınmasına izin verilen miktar 

ADS Ek veri seti 

BPR Biyosidal ürünlerin piyasada bulunması ve kullanımına ilişkin 

528/2012 sayılı Yönetmelik (AB) (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği) 

CDS Temel veri seti 

CFU Koloni oluşturan birim 

CIPAC Uluslararası Ortak Pestisit Analiz Konseyi 

CLP Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 

Ambalajlanması hakkında 1272/2008 Sayılı (EC - Avrupa 

Komisyonu) Yönetmelik 

CTGB Bitki Koruma Ürünleri ve Biyosidal Ürünler Ruhsatlandırma Kurulu 

DNA Deoksiribonükleik asit 

ECHA Avrupa Kimyasallar Ajansı 

EED Beklenen çevresel yoğunluk 

EFSA Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu 

ENED Beklenen etkisiz yoğunluk 

EPPO Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı 

FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

HACCP Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları 

ISO Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu 

IU Uluslararası Birim 

ITU Uluslararası Toksik Birim 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı  



BPR Kılavuzu: Cilt V    

       Aktif Mikroorganizmalar ve Biyosidal Ürünler Kılavuzu 
Sürüm 2.1 Mart 2017 14 

 

PEC Beklenen maruziyet konsantrasyonu 

PNEC Beklenen etkisiz konsantrasyon 

PNED Beklenen etkisiz yoğunluk 

PPE Kişisel koruyucu ekipman 

rRNA Ribozomal ribonükleik asit 

REACH Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına  

ilişkin (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmelik (REACH) 

TGAI Aktif bileşenin teknik derecesi 

TGD Teknik Rehber Doküman 

TNsG Kılavuz ile ilgili Teknik Notlar 

US EPA Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı 

UVCB Bilinmeyen veya Değişken kompozisyona sahip maddeler, Karmaşık 

reaksiyon ürünleri veya Biyolojik materyaller 

VBNC Canlı ama kültürlenemeyen bakteriler 

YOPI Genç, yaşlı, hamile ve bağışıklığı zayıf kişiler 
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1. Giriş 

1.1 Kılavuzun kapsamı 

Bu kılavuzun amacı, suş düzeyinde aktif mikroorganizmaların dosyalarının 

hazırlanması ve değerlendirilmesi için BPR Ek II Başlık 2 (Aktif Maddeler, 

Mikroorganizmalar için Gerekli Bilgiler) ve Ek III Başlık 2 (Biyosidal Ürünler, 

Mikroorganizmalar için Gerekli Bilgiler)  gereksinimlerini doğrulamaktır. 

Biyosidal Ürünler için Yetkili Makamlar tarafından değerlendirme ve karar verme 

sürecinde verilen kararlar, tercihen uluslararası düzeyde tanınan bilimsel ilkelere 

dayanması gerektiğinden, ilgili uzmanların mikro organizmalarla ilgili tavsiyeleri 

gerekli olabilir. 

Mikro organizmaların kendi biyolojileri ve çevreye tepkileri vardır. Bu nedenle, aktif 

mikroorganizmanın biyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. 

Mikroorganizmaların çoğalma kabiliyetinden dolayı, biyosidal ürünler olarak 

kullanılan kimyasallar ve mikroorganizmalar arasında belirgin bir fark vardır. Ortaya 

çıkan tehlikeler, özellikle mikroorganizmaların farklı ortamlarda kalma ve çoğalma 

kapasitesi ile ilgili olarak, kimyasallar tarafından sunulanlarla aynı nitelikte 

olmayabilir. Mikroorganizmalar ve kimyasallar arasındaki bu farklılıklar 

değerlendirmede dikkate alınmalıdır. Dahası, mikroorganizmalar, çoğu zaman 

çevreden izole edilmiş, kendine özgü özellikleri, farklı ortamlardaki davranış 

biçimleri ve hareket tarzları olan çok çeşitli farklı organizmalardan oluşur. 

Biyosidal üründeki aktif mikroorganizma ideal olarak bir hücre fabrikası olarak işlev 

görmeli ve doğrudan hedef organizmanın zararlı olduğu noktada çalışmalıdır. Bu 

nedenle, eylem tarzını anlamak, değerlendirme sürecinde çok önemli bir adımdır. 

Mikroorganizmalar, toksikolojik önemi olabilen bir dizi farklı metabolit ve toksin 

(örn. bakteriyel toksinler veya mikotoksinler) üretebilir. Bu metabolitlerin insanlarla 

ve hedef olmayan organizmalarla ilgisi, aşağıdaki kaynaklardan alınan bilgiler 

kullanılarak değerlendirilmelidir: toksisite ve ekotoksisite çalışmaları; 

mikroorganizmanın biyolojik özellikleri; mikro organizmanın bilinen bitki, hayvan 

veya insan patojenleri ile ilişkisi; ve eylem modu. Bu bilgilere dayanılarak 

metabolitlerin ilgili olduğu kabul edilirse, risklerine karar vermek için bu ilgili 

metabolitlere potansiyel maruziyet değerlendirilmelidir.
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2
 Kasım 2015'te düzenlenen Ctgb çalıştayı sırasında ikincil metabolitler özel olarak 

ele alınmıştır. Normal büyüme ve yaşama kabiliyetine zorunlu olarak dahil olmayan 

ikincil metabolitler oluşabilir. İkincil metabolitler arasında toksinler, antibiyotikler ve 

rekabetçi bir ortamda mikroorganizmaların büyümesini veya hayatta kalmasını 

artırabilen diğer bileşikler bulunur. Literatür bir (ilgili) türe ilişkin bilgilere dayanarak 

ilgili bir metabolitin oluşturulabileceğini gösteriyorsa, bu metabolitler bir endişe 

kaynağı olarak kabul edilmelidir
3
. Bu metabolitlerin üründe mevcut olup olmadığı ve 

/ veya kullanım sırasında oluşup oluşmadığı dikkate alınmalıdır. Sınırlı bilgi mevcut 

olduğunda, bir akut toksisite testi yapmak, üretim sırasında metabolitlerin varlığı 

hakkında bilgi sağlamak ve mevcut herhangi bir literatürü araştırmak gerekebilir. 

 

Bu metabolitler. Bilginin yeterli olmaması durumunda tekrarlanan bir doz toksisitesi 

çalışmasına ihtiyaç duyulabilir.  Belirli metabolitlerin (örneğin fitotoksinler) üretimi, 

fermantasyon sırasında kasıtlı olarak artırılabilir, bu durumda ikincil metabolit daha 

fazla araştırma gerektirecektir. 

Bu Kılavuzda ikincil ve birincil metabolitler ayrı ayrı ele alınmamaktadır. 

 

 

 

 

2 Mikroorganizmalar kullanılarak pestisitlerin toksikolojik risk değerlendirmesi üzerine çalıştay, 13 

Kasım 2015. Bitki Koruma Ürünleri ve Biyosidal Ürünler Ruhsatlandırma Kurulu 

3 Örn. mikotoksin üreten mantarlar, ikincil metabolitlerin üretilmesiyle ilgili bir grup olarak kabul 

edilir. 
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Mikroorganizmalar için standartlaştırılmış test metodolojisi genel olarak nadirdir; 

ABD EPA Önleme Ofisi tarafından "Pestisitler ve Zehirli Maddeler Kimyasal Güvenlik 

ve Kirlilik Önleme, OPPTS 885 serisi" başlıklı bir dizi özel test yönergesi mevcuttur. 

Diğer uluslararası kabul görmüş yöntemler mevcut olabilir, örneğin uygulanabilir 

ISO yöntemleri mevcuttur. Standartlaştırılmamış testlerin mevcut olması 

durumunda, yöntemlerin kalitesinin, örneğin uygunluk, temsil edilebilirlik, duyarlılık, 

özgüllük, tekrarlanabilirlik, laboratuarlar arası doğrulama ve öngörülebilirlik 

açısından ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Kimyasal 

yöntemlerin validasyonu için bir OECD kılavuzu (OECD No34; ENV / JM / MONO 

(2005) 14.) mevcuttur ve mikrobiyal yöntemler doğrulanabilir (bu kalitatif 

tanımlama için mümkündür, kantitatif doğrulama kimyasallardan daha zor ve daha 

değişkendir). Bu analiz yöntemleri (Teknik Materyal ve Hazırlıklar; SANCO / 

3030/99 rev.4; 11/07/00) için OECD (kimyasal) Rehber Dokümanı doğrudan 

uygulanabilir olmasa da, bazı ilkeler mikrobiyaller için de kullanılabilir. Standart 

laboratuvarlar arası ve içi testler (örn. aynı sonucu veren aynı protokolü uygulayan 

farklı laboratuvarlar ve aynı laboratuvarda aynı sonucu veren protokolün birden 

fazla kopyası, uygulanan ve uygun analiz yöntemi sınırları içinde) dahil olmak üzere 

yöntemlerin validasyonu şiddetle tavsiye edilir. 

Bir mikrobiyal biyosidal ürün, en verimli olması için farklı şekillerde formüle 

edilebilir. Maruziyet ve olası risk değerlendirilirken maruziyetle ilgili biyolojik 

özellikler, formülasyon ve uygulama yöntemi dikkate alınmalıdır. Üye Devletler, 

herhangi bir yardımcı formülanlar ve biyosidal ürünün pazarlandığı formun, aktif 

mikroorganizmaya kıyasla biyosidal ürünün özellikleri üzerinde bir etkiye sahip 

olabileceğini dikkate almalıdır.  
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Bir mikrobiyal biyosidal ürün, mikroorganizmalar ve cansız mikrobiyolojik varlıklar 

ve yardımcı formülanlar içerebilir. Büyüme sırasında üretilen ilgili metabolitleri / 

toksinleri, büyüme ortamından kalıntıları ve mikrobiyal kontaminantları da içerebilir. 

Mikroorganizma, ilgili metabolitler / toksinler ve artık büyüme ortamı ve mikrobiyal 

kontaminantlar içeren biyosidal ürün gibi test koşulları hakkında bilgi değerlendirme 

için gereklidir. Biyosidal üründe bulunan aktif mikroorganizma (lar), ilgili 

metabolitler / toksinler, artık büyüme ortamı, yardımcı formülanlar ve mikrobiyal 

kontaminantlar üzerinde bir risk değerlendirmesi her zaman yapılmalıdır. Risk 

değerlendirmesi, biyosidal ürünün önerilen normal kullanımı ile birlikte ilgili üretim 

ve imha konuları dahil olmak üzere gerçekçi bir en kötü durum senaryosunu 

içermelidir. Başvuruları değerlendirirken ve ruhsat verirken, önerilen pratik kullanım 

koşulları ve özellikle kullanım amacı, uygulamaların dozu, şekli, sıklığı ve 

zamanlaması, maruziyetle ilgili uygulama tipi ve biyosidal ürünün yapısı ve 

kompozisyonunu dikkate almak gerekir: 

Biyosidal ürünün kompozisyonu hakkında, aktif mikroorganizma ile ilgili olanlar 

(yukarıya bakınız), ilgili metabolitler / toksinler, artık büyüme ortamı, yardımcı 

formülanlar ve mevcut mikrobiyal kontaminantlar gibi ayrıntılı kantitatif ve kalitatif 

bilgilerin sağlanması gerekmektedir. 

Aktif mikroorganizmalara, ilgili metabolitlere / toksinlere, artık büyüme ortamına, 

yardımcı formülasyonlara ve mikrobiyal kontaminantlara maruziyetin 

değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlar, biyosidal ürün için genel bir risk 

değerlendirmesi oluşturmak üzere entegre edilmelidir. Kantitatif sonuçların mevcut 

olmadığı durumlarda, kalitatif değerlendirmelerin sonuçları benzer şekilde entegre 

edilmelidir. Nihayetinde, yapılacak değerlendirme türüne (kantitatif, yarı kantitatif 

veya kantitatif) ilişkin karar, mevcut bilgi ve araçları hesaba katan duruma göre 

değerlendirmelere bağlıdır. 
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Risk değerlendirmesi şunları belirlemelidir: 

a) mikroorganizmanın biyolojik özelliklerinden kaynaklanan tehlikeler ve aynı 

zamanda yardımcı formülanlar dahil formülasyonun fiziko-kimyasal özellikleri; 

b) insanların, hayvanların ve çevrenin maruziyeti; 

c) insanlara ve hayvanlara yönelik risk; 

d) çevreye yönelik risk; ve 

e) Hem biyosidal ürünün önerilen normal kullanımı sırasında hem de gerçekçi bir en 

kötü durumda insanları, hayvanları ve çevreyi maruziyetten korumak için gerekli 

önlemler. 

İnsan ve hayvan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin 

tanımlanması ve değerlendirilmesi, bilimsel olarak temellendirilmeli ve daha fazla 

deneyime ulaşılıncaya kadar durum bazında gerçekleştirilmelidir. 

Birden fazla aktif mikroorganizma veya şüpheli maddeler içeren bir biyosidal ürün 

için, biyosidal ürünün kendisi için genel bir değerlendirme oluşturmak amacıyla 

herhangi bir olumsuz etki birlikte ele alınmalıdır. 

Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar için, 12 Mart 2001 tarihli genetiği 

değiştirilmiş organizmaların çevreye kasıtlı olarak salınmasına ilişkin Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 2001/18/EC
4
 dikkate alınmalı ve Direktif 

2001/18/EC Madde 19'da belirtildiği üzere, yazılı onay olmadıkça ruhsat 

verilmemelidir.  Bu Direktif çerçevesinde tamamlanan değerlendirme sağlanmalı ve 

dikkate alınmalıdır. 

 

1.2 Kılavuzun yapısı 

Bu belge, aşağıda listelenen farklı deneyimlere dayanmaktadır: 

 Virüsler ve mantarlar da dahil olmak üzere mikro organizmalar için veri 

gereksinimleri hakkında Rehberlik için Teknik Notlar [Avrupa Komisyonu 2005, 

(2013-12-10)] 

 

 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_addendum-tnsg_data_requirements_microorganisms_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_addendum-tnsg_data_requirements_microorganisms_en.pdf
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 Bacillus thuringiensis alt türü israelensis içeren mikrobiyal biyosidal ürünlerin 

ve ayrıca mikrobiyal bitki koruma ürünlerinin ürün ruhsatlandırma deneyimleri. 

 Bitki koruma ürünlerine ilişkin 546/2011
5 sayılı Komisyon Tüzüğünün 

mikroorganizmalar için Tekdüzen İlkeleri
6
. 

 Haziran 2013'te düzenlenen OECD / EU / KemI çalıştayında 

mikroorganizmalar üzerine  tartışmalar. 

 Kasım 2015'te düzenlenen CTGB çalıştayında mikroorganizmalar kullanılarak 

pestisitlerin toksikolojik risk değerlendirmesi üzerine tartışmalar
7
. 

 

 

4 Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların çevreye kasıtlı olarak salınması ve 

Konsey Direktifi 90/220/EEC'yi yürürlükten kaldırmaya ilişkin 12 Mart 2001 tarihli 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2001/18 / EC. 

5 Bitki koruma ürünlerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin standart 

ilkelere ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1107/2009 sayılı 

Yönetmeliğini (EC) uygulayan 10 Haziran 2011 tarih ve 546/2011 sayılı Komisyon 

Yönetmeliği (AB). 

6 PPP'deki mikroorganizmalar için Tekdüzen Prensiplerin revizyon altında olduğuna 

ve dikkatle kullanılması gerektiğine dikkat ediniz. 

7 Nihai rapor şu adreste mevcuttur: http://www.ctgb.nl/en/news/news-

items/2015/11/13/workshop-on-the-toxicological- risk-assessment-of-pesticides-

using-microorganisms-succesful. 

http://www.ctgb.nl/en/news/news-items/2015/11/13/workshop-on-the-toxicological-risk-assessment-of-pesticides-using-microorganisms-succesful
http://www.ctgb.nl/en/news/news-items/2015/11/13/workshop-on-the-toxicological-risk-assessment-of-pesticides-using-microorganisms-succesful
http://www.ctgb.nl/en/news/news-items/2015/11/13/workshop-on-the-toxicological-risk-assessment-of-pesticides-using-microorganisms-succesful
http://www.ctgb.nl/en/news/news-items/2015/11/13/workshop-on-the-toxicological-risk-assessment-of-pesticides-using-microorganisms-succesful
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 Kılavuz dört ana bölümden oluşmaktadır: 

(i) Kimlik, biyolojik ve teknik özellikler / analizler; 

(ii) Hedef organizmaya karşı etkililik; 

(iii) İnsan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkiler; 

(iv) Hedef olmayan organizmalar üzerindeki etkiler ve çevre üzerindeki etkiler.  Bu 

bölümlerin her biri üç kısma ayrılmıştır: 

Bölüm A: Gerekli Bilgiler 

Bölüm B: Tehlike ve risk değerlendirmesi; ve 

BÖLÜM C: Değerlendirme / sonuç / karar kriterleri. 

Gerekli bilgiler ile ilgili bölümlerin yapısı BPR Ek yapısını izler: 

a. Temel veri seti (CDS) ve ek veri seti (ADS) aynı kısımda listelenmiştir. 

b. Standart gerekli bilgilere (BPR Ek II ve III sütun 3'te verilenler dahil) uyum için 

özel kurallar, mevcut olduğu durumlarda ilgili sonlanma noktası kısımlarına dahil 

edilmiştir. 

Gerekli Bilgilerle ilgili bölümlerdeki gereksinimlerin başlıkları ve numaralandırması, 

BPR Ek II ve III'teki numaralandırmanın yasal metnine karşılık gelir. 

III. Bu başlıklar, Rehber dokümanın bölüm numaralarından ayrılabilmeleri için italik 

yeşil yazı tipiyle yazılmıştır. Bunu vurgulamak için, bu bölümlerde  " okuyucuya 

NOT" ibaresi mevcuttur. 

Bu kılavuz esas olarak bakteri, mantar veya virüsten oluşan mikroorganizmalarla 

ilgilidir, ancak başka herhangi bir mikroorganizma  için değerlendirilebilir. Kılavuz, 

Mikroorganizmalar için Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) Ek VI'daki ilkelerin ilk 

uygulaması olarak görülmelidir. Kılavuz, UVCB maddelerine uygulanmaz. Kazanılan 

daha fazla pratik deneyimle birlikte, belgenin en son bilimsel bilgiler dikkate 

alınarak revize edilmesi gerekecektir. 
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1.3 Kılavuzun kitlesi 

Bu kılavuz, hem aktif mikroorganizmalar hakkında bir dosya hazırlamak isteyen 

muhtemel başvuru sahiplerine hem de dosyayı değerlendirmesi gereken yetkili 

makamlara yöneliktir. 

Okuyucular, her bölümün A kısmında, BPR Ek II ve Ek III uyarınca sonlanma 

noktasına göre listelenen gerekli bilgilerin bir açıklamasını bulacaklardır. Sonlanım 

noktaları, dört ana bölümle (yukarıda (i) ile (iv) arasında listelenmiştir) ilgilerine 

göre dört kısma ayrılmıştır. 

Her bölümün B ve C kısımları hem başvuran hem de değerlendiren yetkili makama, 

her bölümde listelenen bilgilerin nasıl değerlendirildiği ve tespit edildiği ve 

sonuçların nasıl çıkarıldığı konusunda bilgi sağlar. 

 

Okuyucu için NOTLAR: 

1. İtalik olarak yazılan metinler BPR veya Eklerinden alınmıştır. 

2. ECHA Rehber dokümanları yayınlanmış isimlerle ve italik olarak verilir, örn. Güvenlik bilgi 

formlarının derlenmesine ilişkin kılavuz. 

3. Biyosidal Ürünler internet sayfasındaki ECHA Rehber dokümanlarına bağlantı:  

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

4. REACH internet sayfasındaki ECHA Rehber dokümanlarına bağlantı:  

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

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-reach
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach
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2. Terimler ve Tanımlar 

BPR Madde 3'teki bazı tanımlar, mikroorganizmalarla uğraşırken bazı karışıklıklara 

yol açabilir ve bu nedenle aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Tablo 1 Madde 3 Tanımlar  

 

BPR'deki tanım Mikroorganizmalar için uygulanabilirlik 

açıklaması: 

Madde 3 1 (b) Mikro-

organizma, alt mantarlar, 

virüsler, bakteriler, mayalar, 

küfler, algler, protozoa ve 

mikroskobik parazitik 

helmintler dahil olmak üzere, 

hücresel veya hücresel 

olmayan, replikasyon 

yapabilen veya genetik 

materyali aktarabilen 

herhangi bir mikrobiyolojik 

varlık anlamına gelir.  

Mikroorganizma Madde 3 1 (b) 'de tanımlanmıştır. Bu 

tanıma göre, yalnızca "yaşayabilir mikrobiyolojik 

varlıklar", yani genetik materyali kopyalayabilen 

veya aktarabilen mikrobiyolojik varlıklar, BPR Madde 

3 1 (b) bağlamında "mikro organizmalar" olarak 

kabul edilir. 

Mevcut kılavuz, "cansız mikrobiyolojik varlıkları", 

yani kopyalanamayan veya genetik materyali 

aktaramayan mikrobiyolojik varlıkları kapsamaz, bu 

nedenle BPR kapsamındaki "mikro organizma" 

tanımını karşılamaz. 

Madde 3 1 (c) Etkin madde, 

zararlı organizmalar üzerinde 

veya bunlara karşı etkisi olan 

bir madde veya 

mikroorganizma anlamına 

gelir. 

Aktif mikroorganizma 

Mikroorganizma Madde 3 1 (b) 'de tanımlanmıştır 

(yukarıya bakınız). Kimyasalları ve mikro 

organizmaları ayırt etmek için aktif maddeden ziyade 

aktif mikro organizma terimi tercih edilir. 

Aktif mikroorganizma terimi ayrıca mikrobiyolojik 

varlıkların aktif maddenin ayrılmaz bir parçası 

olduğu, ancak biyosidal etkinin aslında hücre dışı 

maddeler yoluyla uygulandığı durumlarda da 

kullanılır, örn. bu mikrobiyolojik varlıklar tarafından 

üretilen proteinli toksinler. 
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Madde 3 1 (f) Söz konusu 

madde, aktif madde dışında, 

insanlar, özellikle de hassas 

gruplar, hayvanlar veya çevre 

üzerinde hemen veya daha 

uzak gelecekte olumsuz bir 

etkiye neden olma özelliğine 

sahip ve  böyle bir etkinin 

risklerini ortaya çıkarmak için 

yeterli konsantrasyonda bir 

biyosidal üründe bulunan veya 

üretilen herhangi bir madde 

anlamına gelir. 

Söz konusu madde, Madde 3 1 (f)'de tanımlananla 

aynı anlama sahiptir. Bu, aktif mikroorganizmayı 

ilgilendirmez, ancak formülasyondaki diğer 

maddelerle ilgilidir. İlgili bir metabolit / toksin, söz 

konusu madde tanımına girebilir. Ancak aktif 

mikroorganizma ile metabolitleri / toksinleri 

arasındaki ilişki nedeniyle bu tür maddeler aktif 

mikroorganizmanın özelliği / ürünü veya ayrı bir SoC 

olarak kabul edilebilir. 
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BPR'deki tanım Mikroorganizmalar için uygulanabilirlik 

açıklaması: 

Madde 3 1 (g) Zararlı 

organizma, insanlar, 

faaliyetleri veya kullandıkları 

veya ürettikleri ürünler 

üzerinde, hayvanlar veya 

çevre üzerinde istenmeyen 

bir varlığı veya zararlı bir 

etkisi olan patojenik ajanlar 

da dahil olmak üzere bir 

organizma anlamına gelir. 

Zararlı organizma Madde 3 1 (g)'de tanımlananla 

aynı anlama sahiptir. Patojenik ajanlar bu tanıma 

dahildir.  Patojenik bir ajan, giriş ve kolonizasyon için 

spesifik etki modları ile virülans faktörlerini 

kullanarak potansiyel sağlık etkileri üretme 

potansiyeline sahiptir. Aktif mikroorganizma, insanlar 

veya hayvanlar için patojen olmamalıdır, ancak 

patojenite, zararlı organizmalara karşı bir etki modu 

olabilir. 

Madde 3 1 (h)  Kalıntı, bitki 

veya hayvan kökenli ürünler, 

su kaynakları, içme suyu, 

gıda, yem veya çevrenin 

başka bir yerinde bulunan ve 

bu tür bir maddenin 

metabolitleri, parçalanması 

veya reaksiyon ürünleri dahil 

olmak üzere bir biyosidal 

ürünün kullanımından 

kaynaklanan bir madde 

anlamına gelir. 

Kalıntı Madde 3 1 (h)'de tanımlananla aynı anlama 

sahiptir. Mikroorganizma içeren biyosidal ürünler için 

kalıntılar, canlı mikroorganizmalar, bu 

mikroorganizmalar tarafından önemli miktarlarda 

üretilen maddeler veya mikroorganizmaların yok 

olmasından sonra da devam eden ve insan veya 

hayvan ve / veya çevre sağlığı için endişe kaynağı 

olan kültür kalıntıları anlamına gelir. 
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Tablo 2 Mikrobiyolojik terimlerin tanımları ve açıklamaları 

 

Terim Tanım 

Antibiyoz Bir türün aktif olarak zarar gördüğü iki veya daha fazla 

tür arasındaki ilişki (zarar veren türler tarafından 

toksinlerin üretilmesiyle olduğu gibi). Antibiyoz ayrıca bir 

organizma ile bir başkası tarafından üretilen metabolik 

maddeler arasındaki antagonistik bir ilişki olabilir.  

Antibiyoz örnekleri, antibiyotikler ve bakteriler arasındaki 

ilişkiyi içerir. 

Antijenik Uygun hücrelerle temasa geçmenin bir sonucu olarak, 

gizli bir dönemden (günler ila haftalar) sonra bir 

duyarlılık ve / veya bağışıklık tepkisi durumuna neden 

olan ve duyarlı hale getirilmiş deneğin antikorları ve / 

veya bağışıklık hücreleri ile in vivo veya in vitro 

gösterilebilir bir şekilde reaksiyona giren herhangi bir 

madde. 
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Terim Tanım 

Antimikrobiyal Antimikrobiyal maddeler veya antimikrobiyal(ler), 

antimikrobiyal aktivite (mikroorganizmaları öldürür veya 

büyümelerini inhibe eden, örn. mikrobiyosidal veya 

mikrobiyostatik olabilir) gösteren ve doğal olarak oluşan, 

yarı sentetik veya sentetik maddeleri ifade eder.  

"Antimikrobiyal(ler)" terimi şunları içerir: 

 bakterilere karşı aktif olan maddeleri ifade eden 

antibakteriyeller / antibiyotikler; 

 koksidiye, tek hücreli protozoan parazitlere karşı aktif 

olan maddeleri ifade eden antikoksidiyaller; 

 mantarlara karşı aktif olan maddeleri ifade eden 

antifungaller; 

 mikroorganizmalara karşı aktif olan maddeleri ifade 

eden antimikrobiyal; 

 virüslere karşı aktif olan maddelere atıfta bulunan 

antiviraller ve 

 Ek V'te belirtildiği gibi ürün tipleri 1, 2, 3, 4 ve 5 

tanımları dahilindeki maddelere atıfta bulunan 

dezenfektanlar. 

Biyopotans Bir materyalin belirli bir biyokimyasal işleve sahip olma 

yeteneğinin ölçüsü. 

CFU Koloni oluşturan birim; tek bir görünür koloni oluşturmak 

için büyüyen bir veya daha fazla hücre. 

Klerens Enfekte dokuların patojenleri tarafından kolonizasyonun 

ortadan kaldırılması dahil olmak üzere bir insandan veya 

bir hayvandan mikroorganizmaların ortadan kaldırılması. 

Yardımcı formülan Biyosidal bir ürüne kasıtlı olarak eklenen aktif bileşen 

dışında herhangi bir madde. 
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Kolonizasyon Doku istilası veya hasarı olmaksızın dış (deri) veya vücut 

iç yüzeyleri (bağırsak, akciğerler) gibi bir ortamda bir 

mikroorganizmanın oluşumu, çoğalması ve kalıcılığı. 

Kolonizasyon için, mikroorganizma en azından belirli bir 

organda beklenenden daha uzun süre devam etmelidir. 

Mikroorganizma popülasyonu azalabilir, ancak bu normal 

klerensten daha yavaş bir hızda gerçekleşir; sabit veya 

artan bir nüfus olabilir.  Kolonizasyon, zararsız ve 

işlevsel mikro organizmalarla olduğu kadar patojenik 

mikroorganizmalarla da ilişkili olabilir.  Olası etkilerin 

oluşumu belirtilmemiştir. 

Kontaminant İstenmeyen bir mikro organizma. 

Ekolojik niş Topluluk veya ekosistem içinde işgal edilen fiili fiziksel 

alan ve gerçekleştirilen işlev açısından algılanan, belirli 

bir tür tarafından işgal edilen özgün çevresel konum. 
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Terim Tanım 

Ekstra kromozomal 

genetik elementler 

Prokaryotlarda ve ökaryotlarda kromozomal DNA'nın yanı sıra 

herhangi bir ek genetik unsur. Prokaryotlarda kromozom dışı 

genetik elementler örneğin plazmitler, yer değiştirebilir 

elementler veya bakteriyofaj DNA'dır. Ökaryotlarda 

mitokondri ve kloroplastlar gibi organellerin DNA'sı, 

mayaların plazmidleri, transpoze edilebilir elementler veya 

virüs DNA'sı kromozom dışı genetik elementleri temsil eder. 

Ekstra kromozomal genetik elementler normalde taşıyıcısı için 

yararlı, zararlı veya nötr olabilen ek genetik bilgiler taşır. 

Konak Başka bir organizmayı (parazit) barındıran veya besleyen bir 

hayvan (insanlar dahil) bitki veya organizma. 

Konak belirliliği Bir mikrobiyal tür veya suş tarafından kolonize edilebilen 

farklı konakçı türlerinin aralığı. Bir konağa özgü 

mikroorganizma kolonileşmesi veya bir veya yalnızca az 

sayıda farklı konak türü üzerinde olumsuz etkilere sahip 

olması. Konağa özgü olmayan bir mikroorganizma 

kolonileşebilir veya çok çeşitli farklı konak türleri üzerinde 

olumsuz etkilere sahip olabilir. 

Kirlilik REACH ve CLP kapsamındaki maddelerin tanımlanması ve 

isimlendirilmesine ilişkin Rehberdeki tanım, BPR kapsamında 

kimyasallar için de geçerlidir: “Kirlilik, üretildiği gibi bir 

kimyasal maddede bulunan istenmeyen bir bileşendir.  

Başlangıç materyallerinden kaynaklanabilir veya üretim 

sürecinin bir sonucu olabilir. Nihai maddede mevcut olmasına 

rağmen kasıtlı olarak eklenmemiştir. 
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Enfeksiyon Patojenik bir mikroorganizmanın, patolojik etkilere veya 

hastalığa yol açıp açmadığına bakılmaksızın duyarlı bir 

konağa girişi veya dahil olması. Organizma, genellikle 

hücreler olmak üzere konağın vücuduna girmeli ve yeni 

enfektif birimler oluşturmak üzere büyüyebilmelidir. Sadece 

bir patojeni yutmak, mutlaka enfeksiyon anlamına gelmez. 

Enfektif Enfeksiyon iletme / enfeksiyona neden olma özelliği. 

Bulaşıcılık Bir mikro organizmanın hassas bir konağa bulaşmasına izin 

veren özellikleri.  

Uluslararası Birim 

(IU) 

Uluslararası kabul görmüş biyolojik bir prosedüre göre test 

edildiğinde belirli bir etki üreten bir maddenin miktarı. Örn. 

vitaminler, hormonlar ve benzeri biyolojik olarak aktif 

maddeler için kullanılır.  

Uluslararası Toksik 

Birim (ITU) 

Uluslararası kabul görmüş biyolojik bir prosedüre göre test 

edildiğinde belirli bir etki üreten bir toskinin miktarı. 

İstila Bir mikro organizmanın konak gövdeye girişi (örn. 

bütünleşmenin, bağırsak epitel hücrelerinin ve benzerlerinin 

fiili penetrasyonu). "Birincil istila", patojen mikro 

organizmaların bir özelliğidir. 
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Terim Tanım 

 Metabolitler Mikroorganizma içinde meydana gelen bozunma ve 

biyosentetik reaksiyonlardan kaynaklanan ürünler. 

 Birincil metabolitler: bir mikroorganizmanın normal 

büyümesi, gelişimi ve çoğalmasıyla doğrudan ilgilidir. Bu 

metabolitler genellikle normal büyüme koşullarında 

hayatta kalmak için gereklidir. 

 İkincil metabolitler:  normal büyüme ve yaşama 

kabiliyetine mutlaka dahil değildirler. İkincil metabolitler 

arasında toksinler, antibiyotikler ve rekabetçi bir 

ortamda mikroorganizmaların büyümesini veya hayatta 

kalmasını artırabilen diğer bileşikler bulunur. 

Çoğalma Bir mikroorganizmanın enfeksiyon sırasında bölünme ve 

büyüme yeteneği. 

Mikotoksin Mantar toksini. 

Canlı olmayan mikro 

organizma 

Genetik materyali kopyalayamayan veya aktaramayan 

bir mikro organizma. 

Cansız kalıntı Genetik materyali kopyalayamayan veya aktaramayan 

bir kalıntı. 
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Parazitlik En az bir organizmanın diğer organizmalardan en az 

birine zarar vererek fayda sağladığı iki veya daha fazla 

organizma arasındaki ilişki. 

Patojenite Bir mikroorganizmanın hastalığa neden olma ve / veya 

enfeksiyondan sonra konakta hasara yol açma yeteneği, 

konağın direncine veya yatkınlığına bağlıdır. Birçok 

patojen, (i) toksisite ve invazite kombinasyonu ile 

hastalığa neden olur veya 

(ii) toksisite ve kolonileştirme yeteneği. Bununla birlikte, 

bazı invaziv patojenler, konağın savunma sisteminin 

anormal bir reaksiyonundan kaynaklanan hastalığa 

neden olur. Fırsatçı patojenler, genellikle sadece 

bağışıklığı baskılanmış kişiler gibi duyarlı kişilerde 

patojenite sergiler. İstemci patojenler, sağlıklı 

konakçılarda patojeniktir, ancak hayatta kalabilir ve / 

veya konakçı hücrelerinin dışında büyüyebilirler. Zorunlu 

patojenler, konakçılarının dışında hayatta kalamaz ve 

çoğalamaz. 

Performans Bir mikrobiyal biyosidal ürünün performansı, etkililik, 

tesir, alıcı ortamda kalıcılık, toksisite, biyotik ve abiyotik 

streslere direnci içeren aktif madde ve yardımcı 

formülasyonlarla ilgili faaliyetler bileşkesidir. Ürün 

değerlendirmesi için TNsG'deki (BPD TNsG; Bölüm 

7.4….) 'performans standardı' terimi, belirli bir kullanım 

için bir biyosidal ürün ruhsatı ile ilgili olarak 

Ruhsatlandırma Makamları tarafından gerekli görülen 

önceden belirlenmiş etkinliği ifade eder. Terim, 'başarılı / 

başarısız' kriterleri ve 'kabul edilebilirlik kriterleri' ile eş 

anlamlıdır. 

Kalıcılık Bir mikro organizmanın belirli bir ortamda kalma 

yeteneği, örn. konağa girdikten sonra bir süre için. 
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Terim Tanım 

Çoğalma Bir mikro organizmanın çoğalma ve sayıca artma yeteneği. 

İlgili kirlilik Gerekli Bilgilere ilişkin BPR Kılavuzundaki tanım (Cilt I-IV, Bölüm A) 

geçerlidir: “Bir kirlilik toksikolojik ve / veya ekotoksikolojik açıdan 

ilgili olarak kabul edilebilir. Bir safsızlık <1 g/kg miktarında meydana 

gelse bile alakalı olabilir (örn. dioksin gibi çok toksik maddeler). İlgili 

kirlilikler, 1272/2008 (CLP) Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak 

sınıflandırılma kriterlerini karşılayan ancak bunlarla sınırlı olmayan 

bileşenler olarak tanımlanabilir veya mevcut bilgiler (örn. (Q) 

SAR'lardan), (eko)toksikolojik tehlikeye sahiptir. İlgili kirlilikler, 

BPR'nin 19(1)(b) nolu maddesi kapsamında kabul edilemez etkilere 

neden olma kapasitesine sahiptir. İlgili kirlilikler, aktif maddelere 

kıyasla ilave (veya daha ciddi) toksik özellikler (yukarıdaki tanım 

açısından) gösterir. 

İlgili  

metaboliti 

oluşturur 

Etki tarzının büyük bir bölümünü oluşturan ve / veya önemli 

miktarlarda bulunan ve / veya pratik kullanım koşulları altında 

insanlar veya çevre üzerinde olumsuz bir etki yaratan metabolitler. 

İlgili kalıntı Maksimum kalıntı seviyesi (MRL) veya bekleme veya yeniden giriş 

güvenlik süresi veya bu tür başka bir önlem gerekiyorsa kalıntılar 

ilgili kabul edilir. 

Simbiyoz Bir organizmanın diğeriyle yakın ilişki içinde yaşadığı ve her iki 

organizma için de uygun olan, organizmalar arasındaki bir etkileşim 

türüdür. 

TGAI Teknik Sınıf Aktif Bileşen - aktif bir mikroorganizma ve ilgili 

metabolitler / toksinler, fermantasyon artıkları ve üretildiği şekliyle 

kontaminantlar. 
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Değerlendiriniz Toksisite Mikroorganizma tarafından enfeksiyonun ve / veya 

replikasyonunun veya yaşayabilirliğinin zorunlu olarak gerekli 

olmadığı bir zehir veya toksinin konakta neden olduğu yaralanma 

veya hasar (Pestisitler üzerine OECD Serisi 67). 

Toksinler Mikroorganizmalar tarafından üretilen zararlı maddeler, endo- veya 

ekzotoksinler. Mikrobiyal toksinler, konak immün tepkisinin 

patojenitesinden ve / veya kaçışından sorumlu olan önemli virülans 

belirleyicileridir. Etabolitleri, özellikle yukarıdaki ikincil metabolitleri 

karşılaştırın. 

UVCB Bilinmeyen veya Değişken kompozisyona sahip maddeler, Karmaşık 

reaksiyon ürünleri veya Biyolojik materyaller. 

Canlı 

mikroorganizma 

Genetik materyali kopyalayabilen veya aktarabilen bir 

mikroorganizma. 

Canlı kalıntı Genetik materyali kopyalayabilen ve / veya aktarabilen bir kalıntı. 
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Terim Tanım 

Viroid Herhangi bir protein ile ilişkili olmayan küçük bir RNA ipliğinden oluşan 

bulaşıcı ajan sınıfından herhangi biri. RNA, proteinleri kodlamaz ve 

çevrilemez; konakçı hücre enzimleri tarafından kopyalanır. Viroidlerin 

ciddi bitki hastalıklarına neden olduğu bilinmektedir. 

Virülans Üretilen hastalığın ciddiyeti ile gösterildiği gibi, bir mikro organizmanın 

hastalık üretme kabiliyetinin derecesinin ölçülmesi. Belirli bir patojenite 

derecesine neden olmak için gereken dozajın (inokülum boyutu) ölçüsü. 

Genellikle CFU'da verilen uygun bir birimde ortalama öldürücü doz 

(LD50) veya ortalama enfektif doz (ID50) ile deneysel olarak ölçülür. 
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3. Kimlik, biyolojik ve teknik özellikler / analizler 

3.1 Bölüm A: Gerekli Bilgiler 

3.1.1 Aktif Mikroorganizma 

 

 Okuyucu için NOT: Aşağıda açıklanan sonlanma noktaları, BPR, Ek II 

Aktif Maddeler için Gerekli Bilgiler, Başlık 2 Mikro-organizmalar, Temel 

veri seti ve aktif maddeler için ek veri setine göre numaralandırılmıştır. 

Bu başlıklar, Rehber dokümanın genel bölüm numaralarından 

ayrılabilmeleri için italik yeşil yazı tipiyle yazılmıştır. 

1. Başvuru Sahibi 

1.1. Ad soyad ve adres 

 Başvuru sahibinin gerçek veya tüzel kişiliğinin adı ve adresi. 

1.2. İrtibat kişisi 

 Başvuru sahibinin isimleri, adresi, telefon ve faks numaraları, e-postası ve diğer 

iletişim bilgileri. 

1.3. Üretici (üretim tesisinin adı, adresi ve yeri) 

 Üreticinin / üreticilerin adı ve adresi; 

 Üretim tesisinin/tesislerinin adı, adresi ve yeri. 

Başvuru sahibi birkaç üretici namına hareket ediyorsa, hepsinin listelenmesi ve her 

üreticinin kimlik verilerinin sağlanması gerekir. 

2. Aktif mikroorganizmanın kimliği 

Bir mikro organizmanın taksonomik olarak tanımlanması, herhangi bir risk 

değerlendirmesinde anahtar unsurlardan biridir. 

Karakterizasyon verilerini oluşturma yöntemleri, geleneksel kültür tabanlı fenotipik 

ve biyokimyasal testlerden moleküler tekniklere kadar uzanır. 
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2.1. Mikro organizmanın genel adı (alternatif ve yerini alan adlar dahil). 

Geliştirme sırasında kullanılan ortak ad veya alternatif ve yerini alan adlar ve varsa 

kod adları sağlanmalıdır. 

2.2. Taksonomik ad ve tür 

Başvuru konusu olan her mikroorganizma suş düzeyinde tanımlanmalı ve 

adlandırılmalıdır. Bilimsel ad ve taksonomik gruplandırma (yani, aile, cins, nesil, 

tür, serotip, patovar veya mikroorganizma ile ilgili diğer herhangi bir ad) 

belirtilmelidir. Bakteriler için Mikroorganizmaların Risk Değerlendirmesinde 

Taksonominin Kullanımına İlişkin Rehber Doküman geçerlidir: Bakteriler, OECD 

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yayınları, Biyoteknolojide Düzenleyici Gözetimin 

Uyumlaştırılması Serisi, No. 29, Paris 2003. 

Mikro organizmayla ilgili olarak aşağıdakiler belirtilmelidir: 

 vahşi tip olup olmadığı; 

 spontane veya indüklenmiş bir mutant olup olmadığı; 

 Direktif 2001/18/EC Ek I, Kısım 2 ve Ek IB'de açıklanan teknikler kullanılarak 

değiştirilmiş olup olmadığı. 

Son iki noktada (yukarıdaki), değiştirilmiş mikroorganizma ile ana yabani tür 

arasındaki bilinen tüm farklılıklar belirtilmelidir. Mutant suşların genetik 

modifikasyonu, üretimi ve izolasyonu hakkında detaylı bilgi / protokoller 

sağlanmalıdır. 

2.3. Kültürün saklandığı koleksiyon ve kültür referans numarası. 

Mikro-organizma, uluslararası kabul görmüş bir kültür koleksiyonunda 

saklanmalıdır.  Verilen erişim numarası ve diğer ayrıntılar, ülke ve izolasyon 

kaynağı ayrıntıları da dahil olmak üzere sunulmalıdır. 
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2.4. Mikro organizmanın varlığını ve kimliğini belirlemek için kullanılan 

yöntemler, prosedürler ve kriterler. 

Mikro organizmayı suş düzeyinde tanımlamak ve karakterize etmek için en uygun 

gerekçelendirilmiş teknoloji kullanılmalıdır.  Tanımlama için kullanılan uygun test 

prosedürleri ve kriterleri (örn. morfoloji, biyokimya, seroloji ve moleküler 

tanımlama) sağlanmalıdır. Bakteriler için iki Rehber Dokümanı geçerlidir: 

1. Çevreye Giren Mikroorganizmaların Tespit Yöntemlerine İlişkin Rehber Doküman: 

Biyoteknolojide Düzenleyici Denetimin Uyumlaştırılmasına ilişkin  Bakteriler, OECD 

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yayınları Serisi No. 30, Paris 2004; 

2. Mikroorganizmaların Risk Değerlendirmesinde Taksonominin Kullanımına İlişkin 

Rehber Doküman: Bakteriler, OECD Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yayınları, 

Biyoteknolojide Düzenleyici Gözetimin Uyumlaştırılması Serisi, No. 29, Paris 2003. 

Mikroorganizmanın kimliği hakkında bilgi sağlamak için çeşitli yöntemler 

kullanılabilir. Tercihen hem fenotipik hem de genotipik yöntemlerin bir 

kombinasyonu kullanılmalıdır. Genotipik yöntemler kullanılmadığında bilimsel 

gerekçelendirme sağlanmalıdır. 

1. Fenotipik yöntemler: 

 morfolojik yöntemler (örn. koloni şekli, hücre boyası, ışık ve elektron 

mikroskobu); 

 fizyolojik yöntemler (örn. büyüme sıcaklığı, büyüme aralığının pH'ı, oksijen ve 

karbondioksit toleransı, tuz toleransı); 

 metabolik yöntemler (örn. kullanıma ve / veya bozunmaya dayalı beslenme 

profilleri, enzimatik aktivite). 

2. Kemotaksonomik yöntemler: 

 Tipleme (örn. protein, lipopolisakkarit ve yağ asidi profilleri ve özellikle serolojik 

profillemede serotipleme). 
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3. Genotipik yöntemler: 

 Tam genom dizileme; 

 Bölgelerin sıralanması genel olarak tür / tür kimliği için kabul edilebilir, örn. 

bakteriler için 16s rDNA; Mantarlar için ITS bölgesi; temizlik genleri (özellikle 

taksona özgü DNA / RNA dizileri); 

 genotipik yöntemler (örn. gen araştırması); 

 DNA baz oranları ve DNA hibridizasyonu; 

 DNA tabanlı tipleme yöntemleri (örn. DNA parmak izi); 

 RNA tabanlı tipleme yöntemleri (örneğin, RNA parmak izi). 

 

Tanımlama için yapılacak analizlerin miktarı, söz konusu mikro organizmaya bağlı 

olarak değişecektir. Bir örnek olarak, Bacillus suşlarının tanımlanması, bu cins 

içerisindeki türlerin sıkı ilişkisinden dolayı diğer mikro organizmalara göre daha 

zahmetli olabilir. 

Büyük olasılıkla, yukarıda bahsedilen tekniklerin bireysel olarak uyarlanmış bir alt 

kümesi, söz konusu mikro organizmanın kimliğini güvenli ve verimli bir şekilde ele 

almanın en iyi yolu olacaktır. Bu nedenle, gerekli deneysel prosedürler, durumla 

ilgili bilimsel, hakemli literatüre dayalı olarak dikkatlice tasarlanmalıdır Örneğin, 

fenotipik profilleme yöntemleri, belirli mikroorganizmaların tanımlanması için yararlı 

olabilir, ancak diğer durumlarda örneğin düşük çözünürlük nedeniyle başarısız 

olabilir.  Filogenetik soy ağaçlarını çıkarmak için yeterli genetik veri de üretilmelidir. 

Bazı mikro organizmaların sistematiğini ele almak için tek başına bir 16s rRNA dizisi 

yeterli olabilirken, yalnızca 16s rRNA dizisine dayalı olarak ayırt edilemeyen 

diğerlerinin filogenetik farklılaşması için çoklu genlerin dizilenmesi gerekli olabilir. 

2.5. Teknik sınıf aktif bileşenin özellikleri 

Bu bölüm, teknik sınıf aktif maddenin (TGAI) referans spesifikasyonunu içermelidir. 

Aktif mikroorganizmanın kimliği, biyosidal etki ile ilgili metabolitler / toksinler ve 

diğer kimyasal bileşenler veya katkı maddeleri gibi üretilen kirleticiler hakkındaki 

bilgiler 2.6-2.9'da sağlanmalıdır. 
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2.6. Üretim yöntemi ve kalite kontrol 

Mikro organizmanın toplu olarak nasıl üretildiğine dair tam bilgi sağlanmalıdır. 

Üretim yöntemi / süreci, üretici tarafından sürekli bir kalite kontrolüne tabi 

tutulmalıdır. Özellikle, mikroorganizmanın temel özelliklerinin kendiliğinden 

değişmesi ve kirletici maddelerin yokluğu / varlığı izlenmelidir. Üretim için kalite 

güvence kriterleri sunulmalıdır. 

Tek tip bir ürün sağlamak için kullanılan teknikler ve mikroorganizmanın 

standardizasyonu, bakımı ve saflığı için test yöntemleri tanımlanmalı ve 

belirtilmelidir (örn. HACCP). 

Etki tarzından metabolitler / toksinler sorumluysa, bu metabolitlerin / toksinlerin 

tanımlanması ve miktarının belirlenmesi için kullanılan yöntem(ler) belirtilmelidir 

(örn. SDS-PAGE, ELISA, Bradford testi, Western Blot). Biyosidal etkiyi karakterize 

etmek için biyopotensin kullanıldığı durumlarda,  standart (kaynak, saklama 

koşulları, tip), test organizması (tip, yoğunluk, geliştirme aşaması) ve test koşulları 

(sıcaklık, besin kaynağı, ışık) hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere, uygulanan 

biyoanaliz ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Biyopotans, örneğin ITU'da (International 

Toxic Units) ifade edilebilir. 

Sağlanan bilgilerin bir pilot tesis üretim sistemi ile ilgili olduğu durumlarda, 

endüstriyel ölçekte üretim yöntemleri ve prosedürleri stabilize edildikten sonra 

gerekli bilgi tekrar sağlanmalıdır. 

2.7. Mikro organizmanın içeriği 

Teknik sınıf aktif bileşendeki (TGAI) aktif mikroorganizmanın/mikroorganizmaların 

minimum içeriği sunulmalıdır. Mikroplara maruziyet nedeniyle insan sağlığı veya 

çevre için bir risk endişesi olduğunda veya ikincil toksinler / metabolitler 

üretildiğinde maksimum içeriğin bildirilmesi gerekir.  İçerikler, bu hüküm dahilindeki 

tehlike profili ve eylem modu (hacim ve ağırlık başına canlı aktif birimlerin sayısı 

(örn. Cfu) ve ayrıca aktif mikroorganizma ile ilgili diğer herhangi bir yöntem) (örn. 

uluslararası toksik birimler ITU veya uluslararası birimlerde biyopotens IU) dikkate 

alınarak uygun terimlerle ifade edilmelidir. 
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Üretim biçimi bir pilot tesis üretim sisteminden endüstriyel bir ölçeğe değiştiğinde, 

teknik eşdeğerlik değerlendirmesi için ECHA'ya başvuruda bulunulmalıdır. 

Aktif mikroorganizmaların kantifikasyon yöntemleri, tanınmış uluslararası 

standartları veya doğrulanmış dahili yöntemleri takip etmelidir. Yöntem 

validasyonu, uygun pozitif ve negatif kontroller 8 ile özgüllük ve beş bağımsız ölçüm 

gerçekleştirerek tekrarlanabilirlik göstermeyi içermelidir. 

2.8. Kirliliklerin, katkı maddelerinin, kirletici mikroorganizmaların 

kimliği ve içeriği 

Mikro organizmaları kontamine etmeden bir TGAI'ye sahip olunması arzu edilir. 

Kabul edilebilir kontamine mikroorganizmaların seviyesi ve doğası, bir risk 

değerlendirme bakış açısından değerlendirilmelidir.  

Mikro organizma tarafından oluşturulduğu bilinen ilgili metabolitler / toksinler (aktif 

mikro organizma için sonlanma noktası 3.5'e bakınız) 

3.5 TGAI'da tanımlanmalı ve karakterize edilmelidir. Devam eden bir işlemle 

üretilen ürünler için bu, TGAI için mümkün olmayabilir ve bunun yerine ürün 

hakkındaki veriler kullanılabilir. 

İlgili olduğu durumlarda, yoğuşma suyu, kültür ortamı ve benzeri tüm bileşenlere 

ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlanmalıdır. İnsan ve hayvan sağlığı ve / veya çevre ile ilgili 

kimyasal kirlilik veya katkı maddeleri söz konusu olduğunda kimlik ve maksimum 

içerik sağlanmalıdır. Katkı maddeleri gibi kimyasal bileşenlerin kimliği hakkındaki 

bilgiler, BPR Ek II Başlık I, sonlanma noktası 2.10'da belirtildiği gibi sağlanmalıdır. 

Kimyasal bileşenlerin içerikleri, CLP Yönetmeliği Ek VI'da
9  sağlanan terimlerle ifade 

edilmelidir ve mikroorganizmalar için uygun terimler kullanılmalıdır  (hacim veya 

ağırlık başına aktif birimlerin sayısı veya mikroorganizma ile ilgili diğer herhangi bir 

şekilde).  

 

8  Pozitif kontrol: belirlenecek mikro organizma kültürü; negatif kontrol(ler): mikroorganizma 

içermeyen boş örnekler. 

9  Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması, Direktif 67/548/EEC 

ve Direktif 1999/45/EC'nin değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması ve 1907/2006 (EC) No'lu 

Yönetmeliğin tadili hakkındaki 1272/2008 sayılı Yönetmelik. 
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2.9. Kümelerin profil analizi 

Temsili 5-küme TGAI (teknik sınıf aktif bileşen), örneğin tercihen 5 tam ölçekli 

üretim serisi, uygun şekilde aktif mikroorganizmaların, kirliliklerin, katkı 

maddelerinin ve kontamine edici mikroorganizmaların içeriği açısından analiz 

edilmelidir. Analitik sonuçlar, uygun terimlerle nicel verileri içermelidir (örn. 

kimyasal bileşenler için g / kg ve ağırlık (g) veya hacim (L) başına koloni oluşturan 

birimler veya biyosidal etki için uygunsa mikroorganizmalar ve / veya metabolitler / 

toksinler için uygun başka bir terim). Henüz tam ölçekli üretim serileri mevcut 

değilse, laboratuvar ölçekli veya pilot üretim sistemlerinden kümeler sağlanabilir. 

Üretim bir pilot tesis üretim sisteminden endüstriyel bir ölçeğe değiştiğinde, teknik 

eşdeğerlik değerlendirmesi için ECHA'ya başvuruda bulunulmalıdır. 

TGAI'nin, entegre bir süreçte üretilip formüle edildiği için stabil olmaması 

durumunda, son kullanım ürünü ile 5-küme analizi yapılmalıdır. Ayrıca, üretim 

sürecinin bir adımında alternatif işleme kullanılıyorsa, eşdeğerliği göstermek için her 

farklı işleme yöntemi için 5 küme analiz edilmelidir. Sürekli bir işlemde, ürünün bir 

profil analizi gerekirken, kesintili bir işlemde profilin TGAI üzerinde 

gerçekleştirilmesi gerekir. 

3. Aktif mikro-organizmanın biyolojik özellikleri 

Metabolik çok yönlülüğü nedeniyle, mikro organizmalar dünyanın biyosferinin her 

yerinde bulunur ve çevrede birçok hayati işlevi yerine getirir. Mikroorganizmalar, 

yerel ortama girer veya burada çoğalırlar. Mikroorganizmaların biyolojik özellikleri, 

risk değerlendirmesinde dikkate alınması gereken temel unsurlardır. 
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3.1. Mikro organizma hakkında genel bilgiler 

Mikro organizmayla ilgili bilginin mevcudiyeti olarak yorumlanan aşinalık 

sunulmalıdır. Mümkünse, uygun literatüre atıfta bulunulmalıdır.  Bununla birlikte, 

açık literatürde bulunan verilere atıfta bulunulurken, verilerin değerlendirme için 

güvenilirliği ve uygunluğu tartışılmalıdır. Ayrıca, tam bir referans listesi (yazarlar, 

başlık, dergi, yıl, sayı ve sayfalar dahil olmak üzere) yetkili makam raporuna 

eklenmelidir. Bu aslında mevcut rehberin hemen hemen her bölümü için geçerli olsa 

da, burada vurgulanmaktadır çünkü BPR Ek II Başlık 2'nin 3. bölümünde 

raporlanacak bilgiler deneysel verilere değil, çoğunlukla hatta tamamen literatüre 

dayanacaktır. 

3.1.1. Tarihsel geçmiş 

Yabani tip mikroorganizmanın tarihsel geçmişine ilişkin bilgiler sunulmalıdır. 

3.1.2. Tarihsel kullanımlar 

Tarihsel kullanımlarla ilgili bilgiler (testler / araştırma projeleri veya ticari 

kullanımlar) sunulmalıdır. 

3.1.3. Menşei, doğal oluşum ve coğrafi dağılım 

Ekosistemdeki mikro organizmanın ilk izole edildiği coğrafi bölge ve yer  (örn. ev 

sahibi bitki, konakçı organizma veya toprak) belirtilmelidir. Mikro organizmanın 

izolasyon yöntemi rapor edilmelidir. Mikro organizmanın doğal bolluk seviyesi, 

doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan tüm kompartmanlar için tür düzeyinde 

gereklidir. 

Bir mutant veya genetik olarak modifiye edilmiş bir mikroorganizma (Direktif 

2001/18/EC / Ek IA ve Direktif 2001/18/EC / Ek IB'de tanımlandığı gibi) 

durumunda, bunun üretimi ve izolasyonu ve ana yabani suştan açıkça ayırt 

edilebilmesi için araçlar hakkında ayrıntılı bilgi sağlanmalıdır. 
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3.2. Mikro organizmanın gelişim aşamaları / yaşam döngüsü 

Virüs vektörlerinin yanı sıra konak organizmalar da dahil olmak üzere mikro 

organizmanın yaşam döngüsü, simbiyoz, parazitizm, rakipler, yırtıcılar vb. hakkında 

bilgi sunulmalıdır. Nihayetinde, ortak yaşam, parazitlik, virülans ve diğer konular 

genellikle insan, hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili bölümlerde ele alınır.  Durum 

böyleyse ve gereksiz bilgilerden kaçınmak için, bu bölümlere atıfta bulunmak 

yeterlidir. Mikroorganizmanın üreme türü belirtilmelidir. 

Bekleme aşamalarının oluşumu ve hayatta kalma süreleri, bunların virülan 

aşamalara dönüşme potansiyelleri ve enfeksiyon potansiyelleri hakkındaki bilgiler, 

ilgili ortamdaki (örn. toprak, su) biyolojik döngü hakkındaki bilgilerle birlikte 

sağlanmalıdır. 

Bu bilgi, ilgili olduğu yerlerde, belirli bir bekleme aşamasının çevresel koşullara (ısı, 

kuraklık, tuz, UV-radyasyonu vb.) ve ayrıca filizlenmeye neden olan veya teşvik 

eden koşullara / koşullara karşı direnci hakkında bir tartışma içermelidir; (ayrıca 

3.7'ye (aşağıda) bakın ve çakışan bilgilere çapraz referanslar verin). 

Yaşam döngüsü ile ilgili bilgilerin esas olarak bilimsel literatürden alındığı ve / veya 

özel derinlemesine literatüre atıf yapılabildiği durumlarda, uygun alıntılar istenir. 

Rekabetçiler ve predatörler, biyosidal mikroorganizmanın saha uygulamalarına 

olumsuz bir şekilde müdahale edebilir ve bu açıdan dikkat edilmelidir. 

3.3. Bilinen bitki veya hayvan veya insan patojenleri ile ilişkiler 

Aktif ve / veya ilgili olduğu hallerde insanlara, hayvanlara, bitkilere veya diğer 

hedef olmayan türlere patojen olduğu bilinen kontamine edici mikroorganizmaların 

bir veya daha fazla türünün olası varlığı ve bunların neden olduğu hastalık türü, 

belirtilmelidir. Aktif mikro organizmanın patojenik türlerden net bir şekilde ayırt 

edilmesinin mümkün olup olmadığı ve mümkünse bunun ne şekilde yapılacağı 

belirtilmelidir.  Uygun olduğunda, özellikle tespit teknikleri ile ilgili olarak, 

tanımlama ve kalite kontrol ile ilgili bölümlere atıfta bulunulabilir. Uygun olduğunda, 

özellikle tespit teknikleri ile ilgili olarak, tanımlama ve kalite kontrol bölümlerine 

atıfta bulunulabilir. 
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3.4. Genetik istikrar ve bunu etkileyen faktörler 

Eğer mikroorganizma, plazmitler veya biyosidal aktivite, patojenite, toksisite, direnç 

vb. ile ilgili olduğu bilinen diğer mobil genetik elementler içeriyorsa, bunlar 

tanımlanmalıdır. Genetik sürüklenmeyi en aza indirmek için alınan önlemler, 

örneğin fermantasyon sürecinin uzunluğu, in vitro veya in vivo çoğaltma, orijinal 

kaynaktan inokülasyon olarak tanımlanmalıdır. 

3.5. Metabolitlerin (özellikle toksinler) üretimi hakkında bilgiler 

Bazı mikroorganizmalar, kendi büyümelerini düzenlemek, rakiplerini kontrol etmek 

veya kendileri için yararlı olan diğer organizmaları beslemek için büyümenin bir 

sonucu olarak veya çevresel koşullara bir yanıt olarak çoğunlukla ikincil 

metabolizma ürünleri olmak üzere çok çeşitli metabolitler salgılarlar. Toksinler de 

dahil olmak üzere bu metabolitler, uygulama sonrasında yerinde üretilebilirler ve 

ürün tipine ve kullanım şekline bağlı olarak,  gıda veya hayvan yemine girerlerse 

insanlar bunlara maruz kalabilir. Bu metabolitlerin yapısı değişebilir, bazıları 

mantarlar tarafından üretilen antimikrobiyal ajanlar gibi basit organik moleküllerdir 

ve bazıları ise peptidler veya proteinlerdir. 

Mikroorganizmalar tarafından farklı (çevresel) koşullar altında üretilen tüm 

metabolitlerin tam olarak tanımlanması ve karakterizasyonu şu anda teknik 

nedenlerden ötürü mümkün değildir. Bununla birlikte, mikro organizmanın insanlara 

ve / veya çevreye zararlı olabilecek metabolitleri üretme potansiyeli etki şekli, ilgili 

türler ve suşların ilgili metabolitleri / toksinleri üretme potansiyeli hakkında bilgi, 

(eko)toksisite testlerinde gözlenen yan etkiler, ve yayınlanmış bilimsel literatürdeki 

diğer tüm ilgili bilgiler kullanılarak değerlendirilmelidir. 

Mikroorganizmayı içeren bir veya daha fazla biyosidal ürün için sağlanan bilgilerle 

birlikte alınan bilgiler, mikroorganizma ve metabolitlere (toksinler) potansiyel 

maruziyetten kaynaklanan insan ve / veya çevre riskine ilişkin bir değerlendirmenin 

yapılmasına izin vermek için yeterli olmalıdır.  
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3.6 Üretim ve antibiyotiklere ve diğer anti-mikrobiyal ajanlara direnç 

Birçok mikroorganizma, bazı antimikrobiyal metabolitler üretir.  Mikrobiyal biyosidal 

bir ürünün geliştirilmesinin herhangi bir aşamasında bu metabolitlerin tıp veya 

veterinerlikte kullanımına müdahale edilmesinden kaçınılmalıdır. Tıp veya 

veterinerlikte kullanılan herhangi bir bilinen antibiyotiğin, mikroorganizma 

tarafından üretim seviyesi belirtilmelidir. 

Mikroorganizmanın antibiyotiklere veya diğer antimikrobiyal ajanlara karşı direnci 

veya duyarlılığı hakkında bilgi sağlanmalıdır. Genetik transfer açısından stabilite 

hakkındaki bilgiler, bu genler mobil genetik elementler üzerinde taşınırsa, özellikle 

ilgi çekicidir, çünkü bu, tıbbi açıdan önemli olabilir. 

 

3.7. Çevresel faktörlere karşı dayanıklılık 

Mikro organizmanın ve onun yaşam evrelerinin, mikroorganizmanın hayatta kalması 

ve büyümesi için belirli çevresel koşullara (örn. UV ışığı, sıcaklık, pH, nem, 

beslenme gereksinimleri vb.) karşı herhangi bir özel hassasiyeti belirtilmelidir. 

Mikro organizmanın büyüdüğü sıcaklık aralığı, minimum, maksimum ve optimum 

sıcaklıklar dahil olmak üzere belirlenmelidir. Bu bilgi, insanlar dahil hedef olmayan 

organizmalar üzerindeki etkilerin araştırılmasında tetikleyici olarak ve aynı zamanda 

aktif mikroorganizmaların etkililiği için özellikle değerlidir. 

3.8. Mikro organizma hakkında ilave bilgiler 

Mikroorganizmalarla ilgili her türlü ek bilgi sağlanmalıdır, örneğin hedef olmayan 

materyaller, maddeler veya ürünler üzerinde istenmeyen etkilere dair kanıt varsa, 

bilgi sunulmalıdır. 

4. Tespit ve tanımlama yöntemleri Giriş 

Tüm risk değerlendirmesi alanları için onay sonrası izleme düşünülebilir. İzleme için 

analiz yöntemleri, uygun bir kalıntı tanımı türetilse ve maksimum kalıntı seviyeleri 

(MRL'ler) veya diğer eylem seviyeleri belirlense de gereklidir. Bununla birlikte, 

yalnızca ilgili türü tespit edebilmek adına, organizmanın onu diğer tüm 

mikroorganizmalardan ayırmak için kullanılabilecek en az bir özelliğe sahip olması 

önemlidir. 
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Bu nedenle, yerli olmayan bir suş, uygulama alanında zaten mevcut olan bir suştan 

daha kolay tespit edilebilir. Çevreye giren Mikroorganizmaların Tespit Yöntemlerine 

ilişkin Rehber Dokümana atıfta bulunulur:  Bakteriler, OECD Ortamı, 

(Biyoteknolojide Düzenleyici Gözetimin uyumlaştırılmasına ilişkin Sağlık ve Güvenlik 

Yayınları Serisi No. 30, Paris 2004) ve Haşere Kontrolü İçin Mikrobiyallerin 

Değerlendirilmesine İlişkin Çalışma Dokümanı, bölüm 1 (ENV / JM / MONO (2008) 

36). 

Başvuru sahibi, BRP'de gerekli olduğu üzere veya diğer amaçlar için veri üretimi için 

kullanılan analiz yöntemi için bir gerekçe sunmalıdır. 

Yöntemlerin açıklamaları sağlanmalı ve kullanılan ekipman, materyal ve koşulların 

ayrıntılarını içermelidir. Uluslararası kabul görmüş herhangi bir yöntemin 

uygulanabilirliği rapor edilmelidir. Uygulanabilir olduğu ölçüde, bu yöntemler en 

basit yaklaşımı kullanmalı, minimum maliyeti içermeli ve yaygın olarak bulunan 

ekipmanı gerektirmelidir. 

Talep üzerine aşağıdaki numuneler sağlanmalıdır: 

 imal edildiği haliyle mikro organizma örnekleri; TGAI, biyosidal ürünün üretim 

sürecinde teorik bir adım olabilir ve bu durumda bunun yerine biyosidal ürünün bir 

numunesi sağlanabilir 

 ilgili metabolitlerin (özellikle toksinler) ve kalıntı tanımına dahil edilen diğer 

tüm bileşenlerin analiz standartları; 

 Varsa, ilgili kirlilikler için referans madde örnekleri. 

4.1. Üretildiği şekliyle mikro organizmanın analizi için analiz yöntemleri 

Üretildiği haliyle mikroorganizmanın analizi için yöntemler ve katkı maddeleri gibi 

kimyasal bileşenlere ilişkin bilgiler, örneğin aktif mikroorganizma için 2.4, 2.7 ve 

2.8 sonlanma noktaları altında verilmektedir. 
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4.2. Kalıntıları belirlemek ve ölçmek için izleme amacıyla kullanılan 

yöntemler (canlı veya cansız) 

Ürünlerde ve / veya mahsullerde,  gıda maddelerinde ve yemlerde,  hayvan ve 

insan vücut doku ve sıvılarında,  toprakta,  suda (içme suyu, yer altı suyu ve yüzey 

suyu dahil olmak üzere) ve tortu ile havadaki mikroorganizmanın kalıntılarını (canlı 

veya cansız) ve ilgili metabolitleri / toksinleri belirlemek ve ölçmek için tescil sonrası 

izleme yöntemleri ilgili yerlerde sunulmalıdır. 

Proteinli ürünlerin miktarı veya aktivitesi için analiz yöntemleri de, örneğin, bir 

hayvan hücresi biyoanalizinde üstel kültürler ve kültür üst fazları test edilerek dahil 

edilmelidir. 

Karakterizasyon ve kimliğe ilişkin bilgiler, aktif mikroorganizma için insanları, 

hayvanları ve çevreyi korumak için gerekli önlemler bölüm 10'da verilmektedir (Ek 

II, Başlık 2, sonlanma noktası 10). 

10. İnsanları, hayvanları ve çevreyi korumak için gerekli önlemler 

10.1. Taşıma, kullanım, saklama, nakliye veya yangınla ilgili önerilen 

yöntemler ve önlemler 

REACH Tüzüğündeki kimyasal aktif maddeler için gerekli olana benzer bir güvenlik 

veri sayfası, uygulanabilir olduğunda TGAI için sağlanmalıdır. 

Daha fazla kılavuzlık için BRP Kılavuzu, Cilt I, Böülm A, Kısım 12.6'ya bakınız. 

10.2. Kaza durumunda acil önlemler 

İlgili ise, mikro organizmayı çevreye (örn. su veya toprak) zararsız hale getirmek 

için kullanılan prosedürler ve yöntemler hakkında bilgi sağlanmalıdır. 

10.3. İmha veya arıtma prosedürleri 

Mikro organizmayı güvenli bir şekilde imha etme yöntemleri veya gerekli olduğu 

durumlarda imha edilmeden önce öldürme yöntemleri ve kontamine ambalaj ve 

kontamine materyalleri bertaraf etme yöntemleri tam olarak açıklanmalıdır. Bu tür 

yöntemlerin etkililiklerini ve güvenliğini sağlamak için veriler sağlanmalıdır. 

Yöntemler, aktif mikro organizma için sonlanma noktası 4 kapsamında sunulan 

bilgileri hesaba katmalıdır. 
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10.4. Atık yönetimi prosedürleri 

Hem küçük miktarlar (kullanıcı seviyesi) hem de büyük miktarlar (depo seviyesi) 

için imha ve arındırma prosedürleri geliştirilmelidir. Prosedürler, atıkların ve toksik 

atıkların bertarafına ilişkin yürürlükteki hükümlerle tutarlı olmalıdır (en son 

1882/2003 sayılı Yönetmelik (EC) ile değiştirildiği şekliyle Direktif 2008/98/EC). 

Önerilen bertaraf yöntemleri, çevre üzerinde kabul edilemez bir etkiye sahip 

olmamalı ve mümkün olan en uygun maliyetli ve pratik bertaraf yöntemi olmalıdır. 

Atıktaki mikro organizmaların varlığının atığı Direktif 2008/98/EC Ek III uyarınca 

tehlikeli hale getirip getirmediğine ilişkin bilgiler sunulmalıdır;  özellikle de bu Ekte 

listelenen tehlike özelliklerinden birini, özellikle bulaşıcılığı (H9) gösteriyorsa. 

10.5. Taşıma, saklama, nakliye ve kullanım dahil olmak üzere aktif 

mikroorganizma için kullanılacak izleme planı 

İnsanlar, hedef olmayan organizmalar veya çevre üzerinde olumsuz etkileri olan bir 

mikroorganizma için, mikro organizmayı içeren bir biyosidal ürünün aktif maddeler 

olarak piyasaya sürülmesinden sonra bir izleme planı düşünülebilir. 

Bir izleme planının amacı, belirlenen herhangi bir referans değerin veya önerilen 

risk azaltma önlemlerinin olumsuz etkilerden koruduğunu doğrulamaktır. 

İzleme yoluyla toplanan verilerin yorumlanması, diğer mevcut çevresel koşullar ve 

faaliyetler ışığında değerlendirilmelidir. Ortamdaki değişikliklerin gözlemlendiği 

yerde, değişikliklerin salınan mikroorganizmadan mı yoksa kullanımından mı 

kaynaklandığını veya bu tür değişikliklerin ürünün piyasaya sürülmesi dışındaki 

çevresel faktörlerin bir sonucu olup olmadığını belirlemek için daha fazla 

değerlendirme düşünülmelidir. 

Mikroorganizmanın deneysel salımlarının izlenmesiyle elde edilen deneyim ve 

veriler, mikroorganizma içeren biyosidal ürünlerin aktif maddeler olarak piyasaya 

sürülmesi için gerekli pazarlama sonrası izleme rejiminin tasarlanmasına yardımcı 

olabilir. 
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İzleme planının tasarımı, risk değerlendirmesinin sonucu ve aynı zamanda 

mikroorganizmanın özellikleri, amaçlanan kullanımının özellikleri ile ölçeği ve 

mikroorganizmanın salınmasının beklendiği ilgili çevresel koşulların aralığı da 

dikkate alınarak durum bazında detaylandırılmalıdır.  Mikroorganizmaların çoğunun, 

esas olarak yerel mikroorganizmalarla rekabet nedeniyle, uygulamadan sonra 

nispeten kısa bir süre içinde yok olmasına dikkat edilebilir. 

11. Sınıflandırma ve Etiketleme 

11.1. Direktif 2000/54/EC Madde 2'de belirtilen ilgili risk grubu 

Mikroorganizmanın Direktif 2000/54/EC
10

 Madde 2'de belirtilen risk gruplarından 

birine tahsisi için bir teklif sunulmalıdır. 

CLP Yönetmeliğinin hükümleri mikroorganizmalara uygulanamaz ve bu nedenle 

mevcut sınıflandırma ve etiketleme sistemi altında sınıflandırılamaz veya 

etiketlenemez. Bununla birlikte, mikroorganizmaları içeren biyosidal bir üründeki 

kimyasal bileşenler, CLP Yönetmeliğine göre sınıflandırma ve etiketlemeyi 

tetikleyebilir ve diğer özel etiketleme gereksinimleri geçerli olabilir (lütfen bu 

kılavuz bölüm 3.1.2'ye bakın, sonlanma noktası 12). Aktif mikroorganizmanın 

hassaslaştırma potansiyeline sahip olmadığına dair bilimsel kanıtlar olmadığı sürece, 

"Mikro organizmalar hassaslaştırıcı reaksiyonları tetikleme potansiyeline sahip 

olabilir" uyarı ibaresi her zaman aktif maddeye (mikroorganizma) ve biyosidal 

ürünlere uygulanmalıdır
11 . 

 

 

10 İşçilerin işyerinde biyolojik ajanlara maruziyet ile ilgili risklerden korunmasına ilişkin Direktif 

2000/54/EC. 

11 Bitki korumada kullanılan mikroorganizmalar için toksikolojik risk değerlendirmesinin 

uyumlaştırılması CTGB atölye çalışması  (Kasım 2015).   
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3.1.2 Biyosidal Ürün 

 

  Okuyucu için NOT: Aşağıda açıklanan sonlanma noktaları, BPR, Ek III 

Biyosidal Ürünler için Gerekli Bilgiler, Başlık 2 Mikroorganizmalar, Temel 

veri seti ve aktif maddeler için ek veri setine göre numaralandırılmıştır. 

Bu başlıklar, Rehber dokümanın genel bölüm numaralarından 

ayrılabilmeleri için italik yeşil yazı tipiyle yazılmıştır. 

1. Başvuru Sahibi 

1.1. Ad soyad ve adres 

 Başvuru sahibinin gerçek veya tüzel kişiliğinin adı ve adresi ve eğer farklıysa 

muhtemel ruhsat sahibinin adı ve adresi 

 

 

1.2. İrtibat kişisi 

 Başvuru sahibinin ve muhtemel ruhsat sahibinin isimleri, adresi, telefon ve faks 

numaraları, e-postası ve diğer iletişim bilgileri. 

 Ruhsat sahibinin, Avrupa Birliği sınırları içinde yasal olarak sorumlu bir 

temsilciye sahip daimi bir ofisi olması gerekir. 

1.3. Biyosidal ürünün ve aktif maddenin / maddelerin üreticisi ve 

formülatörü (isimler, adresler, tesis/tesislerin yeri/yerleri dahil olmak 

üzere) 

 Üretim tesisinin/tesislerinin adı, adresi ve yeri. 

2. Biyosidal ürünün kimliği 

2.1. Ticari unvan veya önerilen ticari unvan 

 Farklı Üye Devletlerde farklı ticari isimler kullanılıyorsa, bunların hepsinin 

belirtilmesi gerekir. 

2.2 Üreticinin geliştirme kodu ve mevcutsa ürünün numarası 

 Şirketin/şirketlerin kod numarası/numaraları) veya dahili adı/adları. 
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Okuyucu için Not: BPR'den alıntılanan sonlanma noktasının başlığı yanlıştır çünkü esas 

olarak kimyasallara odaklanmaktadır, örneğin TGAI için mikroorganizmalar için uygun birimler 
olarak g/kg kullanılması gerekir. 

 

2.3 Biyosidal ürünün yapısı, kompozisyonu ve işlevi hakkında ayrıntılı 

kantitatif (g/kg, g/l or % w/w (v/v)) ve kalitatif bilgiler, ör. 

mikroorganizma, aktif madde(ler) ve ürün yardımcı formülanları ve diğer 

ilgili bileşenler. 

Ek III, Başlık 2, 2.3 Sütun 1'de şu şekilde belirtilmektedir: Biyosidal ürünün 

bileşenleri ve nihai kompozisyonu hakkındaki tüm ilgili münferit bilgiler verilecektir. 

Aktif ve kontamine edici mikroorganizmalar ve toksinler ile ilgili bilgiler de dahil 

olmak üzere, münferit bileşenler ve biyosidal ürünün nihai kompozisyonu 

hakkındaki tüm ilgili bilgiler, etki şekline uygunsa uygun birimler kullanılarak 

verilmelidir. 

Başvurunun konusu olan her bir mikroorganizma, BPR Ek II, Başlık 2, Bölüm 2'de 

belirtildiği gibi suş düzeyinde tanımlanmalı ve adlandırılmalıdır.   

 

 

 

Ayrıca, pazarlanan üründeki mikro organizmanın (örneğin sporlar, miselyum) 

gelişme aşaması da belirtilmelidir.  Ürünün sterilizasyon nedeniyle sadece cansız 

hücreler içermesi durumunda, uygulanan sterilizasyon prosedürü hakkında bilgi 

verilmelidir. 

Biyosidal ürünler için aşağıdaki bilgiler sunulmalıdır: 

 biyosidal üründeki TGAI içeriği. Mikroorganizmaya maruziyet yoluyla insan 

sağlığı / çevre için risk oluşması muhtemelse veya ikincil toksinler / metabolitler 

üretiliyorsa maksimum içerik gereklidir. 

 etki şekline ilişkin toksinlerin veya diğer metabolitlerin içeriği; 

 biyosidal üründeki diğer formüllerin içeriği, 

 üretim sürecinden türetilen diğer tüm ilgili bileşenlerin ve kontamine edici 

mikroorganizmaların içeriği. 
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İçerikler, kimyasallar için CLP Yönetmeliğinde belirtilen terimlerle ifade edilmeli ve 

mikroorganizmalar için uygun terimler kullanılmalıdır (hacim veya ağırlık başına 

aktif birim sayısı veya mikroorganizma ile ilgili başka herhangi bir birim). 

 

Uygun birimde ifade edilen mikro organizmaları kontamine eden anahtar 

göstergenin kimliği ve maksimum içeriği rapor edilmelidir. Kirleticilerle ilgili bazı 

kılavuzlar Pestisitler üzerine OECD Serisi No 65'te mevcuttur; bununla birlikte, 

mikrobiyal haşere kontrol ürünleri için kontaminant sınır değerlerinin, BPR Ek III, 

Başlık 2, Bölüm 2'de belirtildiği gibi doğrudan biyosidal ürünlere 

uygulanamayacağına dikkat edilmelidir. 

Mikroorganizmaların saptanması ve miktarının belirlenmesi için kullanılan 

yöntemler, uluslararası kabul görmüş standart yöntemler (örn. ISO yöntemi) veya 

doğrulanmış dahili yöntemler olmalıdır. Yöntemin geçerliliği için özgüllük, uygun 

pozitif ve negatif kontrollerle
12

 ve beş numuneyi bağımsız olarak analiz ederek 

tekrarlanabilirlik gösterilmelidir. 

 

 

 

 

12 Pozitif kontrol: belirlenecek bir mikroorganizma kültürü (diğer formülasyonlar olmadan); negatif 

kontrol(ler): diğer formülanları içerebilen, ancak ilgili hücreler olmadan boş örnekler. 
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Kimyasallar (inert bileşenler, yan ürünler, vb.) BPR Ek III, Başlık 1, Bölüm 2, 

sonlanma noktası 2.3'te belirtildiği gibi tanımlanmalıdır. 

Sağlanan bilgilerin yoğuşma suyu, kültür ortamı ve benzeri bir bileşeni tam olarak 

tanımlamadığı durumlarda, bu tür her bileşen için kompozisyon hakkında ayrıntılı 

bilgi sağlanmalıdır. 

2.4. Biyosidal ürünün formülasyon tipi ve yapısı 

Biyosidal ürün tipinin uygun bir açıklaması ve tanımı ürünün fiziksel yapısının ve 

durumunun tam bir açıklaması için bir teklifle birlikte sağlanmalıdır; örn. emülsifiye 

edilebilir konsantre, ıslatılabilir toz, çözelti vb. 

Daha fazla bilgi: 

 Pestisitler için FAO ve WHO spesifikasyonlarının geliştirilmesi ve kullanımına 

ilişkin el kitabı, ikinci revizyon (FAO, 2010). 

3. Biyosidal ürünün biyolojik, fiziksel, kimyasal ve teknik özellikleri 

Bilgi biyolojik, fiziksel, kimyasal ve teknik tehlikelerin değerlendirilmesi için 

doğrudan girdi parametreleri, performans için ön koşullar ve diğer testleri optimize 

etmek için bilgi sağlamalıdır. 

3.1. Biyosidal üründeki mikro organizmanın biyolojik özellikleri 

Biyosidal üründeki mikro organizmanın biyolojik özellikleri, kendi başına 

mikroorganizmalar olan aktif maddeden başka biyolojik özellikler gösterebilir. 

Formülasyonun ifade edilen biyolojik özellikler üzerinde etkisi olduğu durumlarda 

bilgi verilmelidir. 

3.2. Görünüm (20 ° C ve 101,3 kPa'da) 

3.2.1. Renk (20 ° C ve 101,3 kPa'da) 

Mevcutsa, renk (aralık) ve biyosidal ürünün fiziksel durumunun bir açıklaması 

sağlanmalıdır.  Mikrobiyal ürünler için beklenebileceği gibi rengin küçük sıcaklık 

veya basınç değişikliklerinden etkilenme olasılığı düşükse, rengin belirlenmesi test 

tesisinin ortam koşullarında gerçekleştirilebilir. 
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3.2.2. Koku (20 ° C ve 101,3 kPa'da) 

Mevcutsa kokunun bir açıklaması sağlanabilir. 

"Koku" testi, günümüzde çoğu laboratuvarda QHSE prosedürleriyle uyumlu değildir, 

çünkü aktif olarak "kimyasal buhar"ın inhale edilmesini gerektirir. Bu nedenle, bu 

testin çıkarılması önerilir.  

3.3. Asitlik, alkalinite ve pH değeri 

Bu tür çalışmaların yapılmasının teknik veya bilimsel olarak gerekli olmadığı 

gerekçelendirilmedikçe asitlik, alkalinite ve pH belirlenecektir. Biyosidal ürünlerdeki 

kimyasallar için veri gereksinimlerine uygun olarak, %1 dilusyon veya dağılımda 

biyosidal ürünün pH'ı <4 veya> 10 olduğunda asitlik / alkalilik belirlenmelidir.  

Asitlik / alkalilik, CIPAC yöntemi MT 31 kullanılarak belirlenmelidir. Alternatif olarak, 

CIPAC yöntemi MT 191'e göre test edin. 

Hali hazırda geliştirilmekte olan OECD Test Yönergesi "pH, Asitlik ve Alkalinitenin 

Belirlenmesi" ne göre test edin. 

3.4. Bağıl yoğunluk 

Sıvılar ve katılar için; Ekim 2012'de revize edilen OECD Test Yönergesi 109'a 

(Sıvıların ve Katıların Yoğunluğu) göre AT yöntemi A.3'e (Göreceli Yoğunluk) göre 

test edin. 

Daha fazla bilgi: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair kılavuz doküman 

Bölüm R.7a
13

: Sonlanım noktasına özel kılavuz, R.7.1.4 Bağıl Yoğunluk, 

3.5. Saklama stabilitesi, stabilite ve raf ömrü 

Yüksek sıcaklıklarda standart saklama stabilite testi uygun olmayabilir14, ancak 

ürünün bütünlüğüne ilişkin değerlendirme, verilerle desteklendiği şekilde etikete 

yansıtılmalıdır.  Raf ömrü belirlenirken aşağıdaki genel tavsiyeler dikkate 

alınmalıdır: 

13 REACH kapsamındaki Gerekli Bilgiler ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesine ilişkin Kılavuzun 

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

requirements- and-chemical-safety-assessmentadresinde mevcuttur. 

14 284/2013 sayılı Komisyon Yönetmeliğinde (AB) özetlenmiştir. 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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 saklama stabilitesi testinin süresi, ürün etiketinde belirtilen saklama süresini 

kapsamalıdır; 

 saklama stabilitesi testinden önce ve sonra mikrobiyal aktif bileşen / 

biyopotensi içeriği verilen minimum içeriğin altında olmamalıdır; 

 Ürün etiketinde bir saklama sıcaklığı belirtilmişse (örn. 5C'de soğutulmuş 

olarak saklayın), bu durumda saklama stabilitesi testi genel olarak bu sıcaklıkta 

gerçekleştirilmelidir; Ürün etiketinde saklama sıcaklığı belirtilmemişse, bitki koruma 

ürününün ortam sıcaklığında raf ömrü belirlenmelidir. 

 saklama stabilitesi testi normal olarak önerilen ürün ambalajında yapılmalıdır 

(belirli durumlarda farklı ambalaj boyutu veya materyali gerekçelendirilebilir). 

Daha fazla bilgi: 

 BioPesticide Steering Group (BPSG) dahilinde, mikroorganizma içeren ürünler 

için saklama stabilitesine ilişkin bir makale geliştirilmektedir. 

 Mikrobiyal kontaminantların belirlenmesi hakkında Pestisitler hakkında OECD 

Serisi No 65 (veya SANCO / 12116/2012 rev.0).  Bununla birlikte, mikrobiyal 

haşere kontrol ürünleri için kontaminant sınır değerlerinin, biyosidal ürünlere olduğu 

gibi doğrudan uygulanamayacağına dikkat edilmelidir. 

 

 Depolamadan önce ve sonra belirlenmesi gereken özelliklerle ilgili yönergeler 

için “Pestisitler için FAO ve WHO Spesifikasyonlarının Geliştirilmesi ve Kullanımı 

Kılavuzu”. 

3.5.1. Işığın etkileri 

Biyosidal ürünün ışığa duyarlı olduğu biliniyorsa, aşağıdakiler bildirilmelidir: 

- hangi etkilerin ortaya çıkması muhtemeldir (örneğin, MPCA'nın hızlandırılmış 

bozunması); 

- istenmeyen bir etkiyi önlemek için hangi ölçümlerin seçildiği (örneğin, ışığa 

dayanıklı ambalaj materyali kullanımı). 
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3.5.2. Sıcaklık ve nemin etkileri 

Kirletici mikroorganizmaların büyümesi hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere, 

Biyosidal ürünün önerilen saklama sıcaklığında fiziksel ve biyolojik stabilitesi 

belirlenmeli ve raporlanmalıdır. Testin yapıldığı koşullar gerekçelendirilmelidir. 

Formülasyonun tipinin ve kompozisyonunun önerilen saklama koşullarında 

potansiyel olarak mevcut mikrobiyal kirletici maddelerin büyümesine veya 

çoğalmasına izin vermesi durumunda, bu konuya değinilmelidir. 

Soğuk saklamanın formülasyonun fiziksel stabilitesini olumsuz etkileyebileceği 

durumlarda soğuk stabilite testi düşünülmelidir. 0° C civarında saklandığında 

mikrobiyal formülasyonlardaki mikroorganizmaların biyolojik aktivitesi için herhangi 

bir olumsuz etki beklenmemektedir. Raf ömrü için saklama stabilitesi düşük 

sıcaklıkta gösterildiğinde, örn. soğutma ile, 0° C'de ek soğuk stabilite testi 

gerekmez. 

Biyosidal ürünün önerilen saklama sıcaklığında raf ömrü bildirilmelidir.  Raf 

ömrünün iki yıldan az olduğu durumlarda, uygun sıcaklık spesifikasyonları ile ay 

cinsinden raf ömrü rapor edilmelidir.  GIFAP Monograf No 17'de yararlı bilgiler 

bulunabilir. 
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3.5.3. Konteynere reaktivite 

Mikroorganizmaların veya metabolik ürünlerinin kabın materyali üzerindeki olası 

etkileri hakkında bilgi sağlanmalıdır. Kabın materyali ve depolanması için öneriler 

verilmelidir. 

3.5.4. Stabiliteyi etkileyen diğer faktörler 

Bu sonlanma noktası gereksizdir Kararlılık konusu zaten 3.5.1 ila 3.5.3 veri 

noktasında yeterince ele alınmıştır.  Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmadığı 

düşünülmektedir. 

3.6. Biyosidal ürünün teknik özellikleri 

Fiziksel özelliklerin test edilmesi, kimyasal formülasyonlar için tanımlanan 

gereksinimleri ve test yöntemlerini takip etmelidir.  Fiziksel testlerin mikrobiyal 

formülasyonlara uygulanamadığı durumlarda, bu gerekçelendirilebilir. 

Cilt I Kısım A'daki Gerekli Bilgilere Dair Kılavuza başvurulabilir, ancak 

mikroorganizma içeren ürünler için testlerin mikroorganizmanın hayatta kalmasıyla 

uyumlu sıcaklıklarda yapılması çok önemlidir. 

Diğer ilgili bilgiler: 

 

* BioPesticide Steering Group (BPSG) dahilinde, mikroorganizma içeren ürünler için 

saklama stabilitesine ilişkin bir makale geliştirilmektedir (2016'nın 2. yarısında 

yayınlanması beklenmektedir). 

 Mikrobiyal kontaminantların belirlenmesi için OECD 65 (veya SANCO / 

12116/2012 rev.0). 

 Pestisitler için FAO ve WHO spesifikasyonlarının geliştirilmesi ve kullanımına 

ilişkin el kitabı (WHO, 2010). 
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3.6.1. Islanabilirlik 

Kullanım için seyreltilmiş katı biyosidal ürünlerin (örneğin ıslatılabilir tozlar ve suda 

dağılabilir granüller) ıslatılabilirliği CIPAC Metodu MT 53.3'e göre belirlenmeli ve 

rapor edilmelidir. 

3.6.2. Süspansiyon kabiliyeti ve süspansiyon stabilitesi 

Suda dağılabilir ürünlerin (örn. ıslatılabilir tozlar, suda dağılabilir granüller, 

süspansiyon konsantreleri) süspansiyon kabiliyeti CIPAC Metodu MT 184'e göre 

belirlenmeli ve rapor edilmelidir. 

Suda dağılabilir ürünlerin (örn. süspansiyon konsantreleri ve suda dağılabilir 

granüller) kendiliğinden dağılması, uygun şekilde CIPAC Yöntemleri MT 160 veya MT 

174'e göre belirlenmeli ve rapor edilmelidir. 

3.6.3. Islak elek analizi ve kuru elek testi 

Serpilebilir tozların uygulama kolaylığı açısından uygun bir partikül boyutu 

dağılımına sahip olmasını sağlamak için, bir kuru elek testi yapılmalı ve CIPAC 

Metodu MT 59.1 veya MT 170'e göre raporlanmalıdır. Suda dağılabilir ürünler söz 

konusu olduğunda, bir ıslak elek testi yapılmalı ve CIPAC Metodu MT 185'e göre 

rapor edilmelidir. 

3.6.4. Emülsifiye edilebilirlik, yeniden emülsifiye edilebilirlik ve 

emülsiyon stabilitesi 

Emülsiyon oluşturan biyosidal ürünlerin emülsifiye edilebilirliği, emülsiyon stabilitesi 

ve yeniden emülsifiye edilebilirliği, CIPAC Metodu MT 36.3'e göre belirlenmeli ve 

raporlanmalıdır. 

Seyreltik emülsiyonların ve emülsiyon olan preparatların stabilitesi, CIPAC Metodu 

MT 20 veya MT 173'e göre belirlenmeli ve rapor edilmelidir. 
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3.6.5. Toz / ince tanelerin partikül boyutu dağılım içeriği, aşınma ve 

ufalanabilirlik 

Tozlar söz konusu olduğunda partiküllerin boyut dağılımı OECD Metodu 110'a göre 

belirlenmeli ve rapor edilmelidir. Doğrudan uygulama için nominal granül boyutu 

aralığı, CIPAC MT 170'e göre suda dağılabilir granüller için CIPAC MT 58.3'e göre 

belirlenmeli ve bildirilmelidir. 

Granül biyosidal ürünlerin toz içeriği CIPAC Metodu MT 171'e göre belirlenmeli ve 

raporlanmalıdır. Kullanıcının maruziyetiyle ilgili ise, tozun partikül boyutu OECD 

Metodu 110'a göre belirlenmeli ve rapor edilmelidir. 

Granüllerin ufalanabilirlik ve aşınma özellikleri, uluslararası kabul görmüş yöntemler 

mevcut olduğunda belirlenmeli ve rapor edilmelidir. Halihazırda verilerin mevcut 

olduğu durumlarda, kullanılan yöntemle birlikte rapor edilmelidir. 

3.6.6. Kalıcı köpüklenme 

Su ile seyreltilecek preparatların köpüklenmesinin kalıcılığı, örneğin CIPAC yöntemi 

MT 184'e göre belirlenmeli ve rapor edilmelidir. 

3.6.7. Akışkanlık / Akabilirlik / Tozlanabilirlik 

 Granül preparatların akışkanlığı, örneğin CIPAC yöntemi MT 172.1'e göre 

belirlenmeli ve rapor edilmelidir. 

 Süspansiyonların dökülebilirliği, örneğin CIPAC metodu MT 148'e göre 

belirlenmeli ve rapor edilmelidir. 

*Serpilebilir tozların serpilebilirliği belirlenmeli örneğin CIPAC yöntemi MT 34'e göre 

rapor edilmelidir. 
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3.6.8. Yanma oranı - duman üreteçleri 

Mikroorganizma içeren ürünler için geçerli değildir. 

3.6.9. Yanma tamlığı - duman üreteçleri 

Mikroorganizma içeren ürünler için geçerli değildir. 

3.6.10. Dumanın kompozisyonu - duman üreteçleri 

Mikroorganizma içeren ürünler için geçerli değildir. 

3.6.11. Püskürtme modeli - aerosoller 

Biyosidal ürünün püskürtme şekli ve kullanımı sırasında aerosol oluşumu hakkındaki 

bilgiler, mikroorganizmaların yayılma yolları ve patojenitesi bağlamında 

bildirilmelidir. 

3.6.12. Diğer teknik özellikler 

Bu Kılavuzda yer almayan diğer tüm ilgili teknik özellikler burada rapor edilmelidir. 

3.7. Kullanımına ruhsat verilmesi veya tescil edilmesi gereken biyosidal 

ürünler dahil diğer ürünlerle fiziksel, kimyasal ve biyolojik uyumluluk. 

Bu, ürün ile aynı anda kullanılacak olan ürünler ve aktif bileşenlerle ilgilidir. 

3.7.1. Fiziksel uyumluluk 

Herhangi bir ürün veya aktif bileşen ile olası fiziksel uyumsuzluktan bahsedilmelidir. 

3.7.2. Kimyasal uyumluluk 

Herhangi bir ürün veya aktif bileşen ile olası kimyasal uyumsuzluktan 

bahsedilmelidir. 

3.7.3. Biyolojik uyumluluk 

Herhangi bir ürün veya aktif bileşen ile olası biyolojik uyumsuzluktan 

bahsedilmelidir.  
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3.8 Yüzey Gerilimi 

Tüm sıvı biyosidal ürünler için 1 g/l'deki yüzey gerilimi belirlenmelidir. ≥%10 

hidrokarbon içeren ve kinematik viskozitesi 40° C'de 7 x 10-6 m2/sn'den az olan 

sıvı biyosidal ürünler için, formüle edilen biyosidal ürünün yüzey gerilimi 25° C'de 

belirlenmelidir. 

EC yöntemi A.5 (Yüzey Gerilimi) ve OECD Test Yönergesi 115'e (Sulu Çözeltilerin 

Yüzey Gerilimi) göre test edin. Daha fazla kılavuzluk için Biyosidal ürünler için 

Gerekli Bilgilere dair Kılavuz Cilt I Kısım A'ya bakın. Daha fazla bilgi: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair kılavuz doküman 

Ana Bölüm R7a: Sonlanım noktasına özel kılavuz, R.7.1.6 Yüzey Gerilimi. 

3.9. Viskozite 

Bu veriler her zaman sıvı ürünler için gereklidir; ilgili test yöntemi OECD yönergesi 

114'tür (Sıvıların Viskozitesi). 

Daha fazla bilgi: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair kılavuz doküman 

Ana Bölüm R7a: R.7.1.18 Viskozite, 

4. Fiziksel tehlikeler ve ilgili özellikler 

4.1. Patlayıcılar 

Bu tür çalışmaların yapılmasının teknik veya bilimsel olarak gerekli olmadığı 

gerekçelendirilmedikçe, patlayıcılık özelliklerinin belirlenmesi gerekir. 

Patlayıcı özellikler için bir testin yapılmamasının kabul edilebilir bir gerekçesi, 

bileşenlerin hiçbirinin patlayıcı özelliklere sahip olmadığı ve mevcut termodinamik 

bilginin makul şüphenin ötesinde, ürünün ekzotermik reaksiyona sahip olmadığını 

ortaya konmasıdır. 
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4.2. Yanıcı gazlar 

Mikroorganizma içeren ürünler için geçerli değildir. 

4.3. Yanıcı aerosoller 

Aerosol püskürtücülerin tutuşabilirliği, CLP Yönetmeliği Ek I bölüm 2.3'te açıklanan 

sınıflandırma kriterleri ve test yöntemleri ile belirlenmelidir. 

Yanıcılık özellikleri için bir testin yapılmamasının kabul edilebilir bir gerekçesi, 

bileşenlerden hiçbirinin yanıcı olarak sınıflandırılmamasıdır. 

4.4. Oksitleyici gazlar 

Mikroorganizma içeren ürünler için geçerli değildir. 

4.5. Basınç altındaki gazlar 

Mikroorganizma içeren ürünler için geçerli değildir. 

4.6. Yanıcı sıvılar 

Bu tür çalışmaların yapılmasının teknik veya bilimsel olarak gerekli olmadığı 

gerekçelendirilmedikçe parlama noktası ve tutuşabilirlik belirlenmelidir. 

Yanıcılık özellikleri için bir testin yapılmamasının kabul edilebilir bir gerekçesi, 

bileşenlerden hiçbirinin yanıcı olarak sınıflandırılmamasıdır. 

4.7. Yanıcı katılar 

Bu tür çalışmaların yapılmasının teknik veya bilimsel olarak gerekli olmadığı 

gerekçelendirilmedikçe parlama noktası ve tutuşabilirlik belirlenmelidir. 

Yanıcılık özellikleri için bir testin yapılmamasının kabul edilebilir bir gerekçesi, 

bileşenlerden hiçbirinin yanıcı olarak sınıflandırılmamasıdır. 

4.8. Oksitleyici sıvılar 

Bu tür çalışmaların yapılmasının teknik veya bilimsel olarak gerekli olmadığı 

gerekçelendirilmedikçe, oksitleyici özelliklerin belirlenmesi gerekir. 
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4.9. Oksitleyici katılar 

Bu tür çalışmaların yapılmasının teknik veya bilimsel olarak gerekli olmadığı 

gerekçelendirilmedikçe, oksitleyici özelliklerin belirlenmesi gerekir. 

4.10. Organik peroksitler 

Mikroorganizma içeren ürünler için geçerli değildir. 

4.11. Metaller için aşındırıcı 

Metallere yönelik korozyon, anaerobik, hidrojen tüketen mikroorganizmalar 

biyosidal ajanlar olarak kullanıldığında önemli hale gelebilir. 

4.12. Tehlikenin diğer fiziksel göstergeleri 

4.12.1. Ürünlerin kendiliğinden tutuşma sıcaklıkları (sıvılar ve gazlar) 

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı tüm sıvı ürünler için geçerlidir. 

4.12.2. Katılar için nispi kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 

Bağıl kendiliğinden tutuşma sıcaklığı tüm katı ürünler için geçerlidir. 

4.12.3. Toz patlama tehlikesi 

Bir toz patlaması tehlikesi, havada dağıldığında bir tutuşma kaynağına maruz 

kaldığında tutuşabilen veya patlayabilen toz içeren veya üretebilen tüm tozlar ve 

ürünler için geçerlidir (1 mm çapa kadar partiküller için). 

5. Tespit ve tanımlama yöntemleri Giriş 

Bu bölüm, biyosidal ürünün kullanımından sonra tescil sonrası kontrol ve izleme 

amaçları için gerekli analiz yöntemlerini kapsar. Biyosidal ürünün analizi için 

gereksinimler, saklama sırasında biyosidal ürünün mikroorganizması ve kimyasal 

bileşenlerinin belirlenmesini ve tescil sonrası kontrol ve izleme için gerekli bir 

yöntemi kapsar. 

BPR Madde 19(1)(c) 'ye göre bir biyosidal ürün için ruhsat verme koşullarına 

uygunluğu değerlendirmek için analiz yöntemlerine ilişkin bilgiler gereklidir. Analizi 

zor olan ürünler için sorunların bir açıklaması verilmelidir. 
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Hem üretim hem de ürün, üretici tarafından sürekli bir kalite kontrole tabi 

tutulmalıdır. Ürün için kalite kriterleri sunulmalıdır. BPR'de gerekli olduğu üzere veri 

oluşturmak için kullanılan analiz yöntemleri için veya diğer amaçlar için, örneğin 

izleme amaçları için, başvuru sahibi, kullanılan yöntem için bir gerekçe sunmalıdır. 

Yöntemlerin açıklamaları sağlanmalı ve kullanılan ekipman, materyal ve koşulların 

ayrıntılarını içermelidir. 

5.1. Biyosidal üründeki mikro organizma(lar) ve söz konusu maddelerin 

konsantrasyonunu belirlemeye yönelik analiz yöntemi 

Biyosidal üründeki mikroorganizmanın belirlenmesi için analiz yöntemleri ve ilgili 

olduğu durumlarda biyosidal ürün için kullanılan kimyasal bileşikler ve biyosidal 

üründe mevcut olması muhtemel kirleticiler, sunulmalıdır. 

Mikroorganizma ve aynı zamanda yardımcı formülanlar, formülasyon içinde 

bulunduklarında veya formülasyona bağlı olduklarında (tespit edilecek tek bileşik 

olmak yerine), saptanamayabilirler veya daha zor saptanabilirler . Bu nedenle 

başvuru sahibi, biyosidal ürün analiz yöntemlerinin ve kalıntıları belirleme ve 

nicelendirme yöntemlerinin (biyosidal ürün için Ek III Başlık 2 sonlanma noktası 

5.2) farklılık gösterebileceğini ve ilgili farklılıkları vurgulaması gerektiğini dikkate 

almalıdır. 

5.2 Ek II 4.2 kapsamında olmadığı sürece, izleme amaçlı analiz yöntemleri 

(ADS) 

Ek III, Başlık 2, 5.2 Sütun 1 şu şekildedir: Etkin madde ve diğer ürünler için geri 

kazanım oranları ve miktar tayini ve tespit sınır değeri dahil izleme amaçlarına 

yönelik analiz yöntemleri, ilgili olduğu durumlarda, bitki ve hayvan menşeli 

gıdalarda veya yemlerde ve (ne aktif madde ne de onunla işlenen eşya gıda üreten 

hayvanlar, bitki ve hayvan kaynaklı yiyecekler veya yemlerle temas etmezse gerekli 

değildir) 
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BPR Ek II, Başlık 2, sonlanma noktası 4.2'de tanımlandığı gibi kalıntıların 

belirlenmesi için analiz yöntemleri, söz konusu gereksinime veya BPR'nin Ek II, 

Başlık 2, sonlanma noktası 7.7 ve Ek III, Başlık 2, sonlanma noktası 8.9. 

gereklerine göre halihazırda sunulan bilgilerin yeterli olduğu gerekçelendirilmedikçe 

sunulmalıdır. 

11. İnsanları, hayvanları ve çevreyi korumak için gerekli önlemler 

11.1. Taşıma, kullanım, saklama, nakliye veya yangınla ilgili önerilen 

yöntemler ve önlemler 

Lütfen aktif mikroorganizma için Bölüm 10 Ek II Başlık 2 ile ilgili kılavuzu izleyin. 

Aktif mikroorganizma için Bölüm 10 Ek II Başlık 2'de dikkate alınmayan, ancak 

biyosidal ürünün yangınla ilgili özelliklerini önemli ölçüde belirleyebilecek olan, nihai 

formülasyonun belirli yardımcı formülanlarına daha fazla önem verilmelidir, özellikle 

de askıda kalan yağlar veya tozların taşıyıcı maddelerine. 

11.2.  Kaza durumunda alınacak önlemler 

Lütfen aktif mikroorganizma için Bölüm 10 Ek II Başlık 2 ile ilgili kılavuzu izleyin. 

Aktif mikroorganizma için Bölüm 10 Ek II Başlık 2'de dikkate alınmayan, ancak 

biyosidal ürünün yangınla ilgili özelliklerini önemli ölçüde belirleyebilecek olan, nihai 

formülasyonun belirli yardımcı formülanlarına daha fazla önem verilmelidir, özellikle 

de askıda kalan yağlar veya tozların taşıyıcı maddelerine. 

11.3. Biyosidal ürünün ve ambalajının imhası veya dekontaminasyonu 

için prosedürler 

Lütfen aktif mikroorganizma için Bölüm 10 Ek II Başlık 2 ile ilgili kılavuzu izleyin. 

Aktif mikroorganizma için Bölüm 10 Ek II Başlık 2'de dikkate alınmayan, ancak 

biyosidal ürünün yangınla ilgili özelliklerini önemli ölçüde belirleyebilecek olan, nihai 

formülasyonun belirli yardımcı formülanlarına daha fazla önem verilmelidir, özellikle 

de askıda kalan yağlar veya tozların taşıyıcı maddelerine. 

11.3.1. Kontrollü yakma 

Doğrudan yakma mikroorganizma içeren biyosidal ürün için tercih edilen atık 

bertaraf yöntemi olmadığından, bu veri noktasının başlığı kimyasal olarak 

yönlendirilmiştir. 
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Önerilen atık bertaraf yöntemi, biyosidal ürünün otoklav sterilizasyonu, UV 

radyasyonu veya dezenfektan içeren daldırma banyoları ile dekontaminasyonudur 

ve ürün evsel atıklarla birlikte daha sonra kontrollü bir şekilde lisanslı bir yakma 

fırını tarafından yakılabilir. Spor oluşturan mikroorganizma içeren ürünlere dikkat 

edilmelidir.  Bakteri sporlarının inaktivasyonu özel yöntemler gerektirir.  Yardımcı 

formülanlarından elde edilen biyosidal ürünün özellikleri de dikkate alınmalıdır. 

Yakma tercih ediliyorsa, yakma koşulları için tavsiyeler (örn. sıcaklık, reaksiyon 

süresi, oksijen içeriği) ve atığın güvenli bir şekilde yakılması için gerekli diğer 

bilgiler verilmelidir. Ek olarak, yakılarak üretilen bileşikler ve bertarafı hakkında bilgi 

sağlanmalıdır. 

11.3.2. Diğerleri 

Biyosidal ürünleri, ambalajı ve kontamine olmuş materyalleri atmaya yönelik diğer 

yöntemler tam olarak açıklanmalıdır. Bu tür yöntemlerin etkililiklerini ve güvenliğini 

sağlamak için veriler sağlanmalıdır. 

11.4. Biyosidal ürünün ambalajlanması ve önerilen ambalaj materyalleri 

ile uyumluluğu 

Kullanılacak olan ambalaj; kullanılan materyaller, yapım şekli (örn. ekstrüzyon, 

kaynaklı vb.), boyut ve kapasite, açıklık boyutu, kapak türü ve contalar açısından 

tam olarak tanımlanmalı ve belirtilmelidir. FAO "Pestisitlerin Ambalajlanması için 

Yönergeler" 'de belirtilen kriterlere ve yönergelere uygun olarak tasarlanmalıdır. 

Kapaklar da dahil olmak üzere ambalajın mukavemeti, sızdırmazlığı ve normal 

nakliye ve işleme direnci açısından uygunluğu ADR Yöntemleri 3552, 3553, 3560, 

3554, 3555, 3556, 3558'e veya orta büyüklükteki konteynerler için uygun ADR 

Yöntemleri ve biyosidal ürün için çocuk emniyetli kapakların gerekli olduğu 

durumlarda, ISO standardı 8317'ye göre belirlenmeli ve rapor edilmelidir. 
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11.5. İlgili yerlerde uygulama ekipmanının temizlenmesi için 

prosedürler 

Prosedürler, su veya tortularının kazara bulaşma olasılığını en aza indirecek şekilde 

olmalıdır. 

Hem uygulama ekipmanı hem de koruyucu giysi için temizlik prosedürleri ayrıntılı 

olarak açıklanmalıdır. Temizleme prosedürünün etkinliği, örneğin biyotestler 

kullanılarak belirlenmeli ve rapor edilmelidir. 

11.6. Biyosidal üründe bulunan aktif mikroorganizma ve diğer 

mikroorganizma(lar) için kullanım, saklama, taşıma ve kullanım dahil 

olmak üzere kullanılacak izleme planı 

Lütfen aktif mikroorganizmalar için BPR Bölüm 4.2 Ek II Başlık 2 kılavuzunu izleyin. 

12. Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama. Örnek etiketler, kullanım 

talimatları ve güvenlik veri sayfaları sağlanacaktır.  

Ürün bir GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) içeriyorsa, ürün "Biyosidal ürün 

genetiği değiştirilmiş bir organizma içeriyor" cümlesiyle işaretlenmeli veya Genetik 

olarak değiştirilmiş organizmaların çevreye kasıtlı olarak salınması ve Konsey 

Direktifi 90/220/EEC'nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 12 Mart 2001 tarihli 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2001/18/EC Madde 13(2)(f)'ye göre, bu 

gerçeği belirten eşlik eden belgeler sağlanmalıdır. 

Kimyasal eş formüllerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi ayrı olarak işlenmeli ve 

kimyasallar için standart kurallara uyulmalıdır. 
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Genel olarak, tüm mikro organizmaların potansiyel olarak duyarlaştırıcı olduğu 

kabul edilir ve "Mikro organizmalar duyarlaştırıcı reaksiyonları tetikleme 

potansiyeline sahip olabilir" şeklinde etiketlenmelidir. Bilimsel kanıt, bir 

mikroorganizmanın duyarlaştırma potansiyeline sahip olmadığını gösteriyorsa, bu 

uyarı ifadesinden feragat edilebilir
15

. Ürünün duyarlaştırıcılar içermesi durumunda, 

uyarı ifadesi yerine sınıflandırma (ve uygun tehlike ifadesi) gerekebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Mikroorganizmalar kullanılarak pestisitlerin toksikolojik risk değerlendirmesi üzerine CTGB 

Çalıştayında tartışılmıştır (Kasım 2015). 
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12.1. Biyosidal ürünün Direktif 2000/54/EC Ek II'de belirtilen biyolojik 

tehlike işaretini taşıması gereksinimine ilişkin gösterge 

Biyosidal ürünün, çalışanların biyolojik ajanlara maruziyete bağlı risklerden 

korunmasına ilişkin 18 Eylül 2000 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

2000/54/EC
16 Madde 2'de belirtilen risk gruplarından birine tahsisi için öneriler, iş 

yerinde (Direktif 89/391/EEC17  Madde 16 (1) bağlamında yedinci bireysel direktif) 

teklif için gerekçelerle birlikte sağlanmalıdır. Bu sınıflandırmaya göre biyosidal ürün 

etiketlenmeli ve biyolojik tehlike işaretini taşımalıdır. 

12.2. Önleme, müdahale, saklama ve bertaraf dahil olmak üzere ihtiyati 

ifadeler 

CLP Yönetmeliği Madde 17'ye göre, tehlikeli olarak sınıflandırılan bir karışım, 

uygulanabildiği yerlerde Madde 22 uyarınca ilgili önlem ifadelerini içeren bir etiket 

taşımalıdır. 

Ek I ve Ek IV'te ana hatlarıyla belirtildiği üzere, CLP Yönetmeliği beş tür önlem 

ifadesini tanır; bunlar (1) genel bildirimler, (2) önleme bildirimleri, 

(3)  (3) yanıt bildirimleri, (4) saklama bildirimleri ve (5) bertaraf bildirimleridir. 

Önlem ifadeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 1272/200818 sayılı Yönetmeliğe 

(EC) göre Etiketleme ve Ambalajlama Kılavuzuna bakınız
18

. 

Daha fazla bilgi: 

 Biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması için AB Değerlendirme El Kitabı 

v2.0 (ECHA Web Sitesinde mevcuttur) 
19

 

12.3. Uygun olduğu durumlarda, güvenlik veri sayfaları için öneriler 

sağlanmalıdır 

Güvenlik bilgi formları (SDS'ler), AB'deki madde ve karışım alıcılarına bilgi 

sağlanması için kabul görmüş ve etkili bir yöntemdir. TGAI ve biyosidal ürünler için 

SDS'ler, uygulanabilir olduğunda REACH Madde 31 uyarınca hazırlanmalı ve 

kullanıma sunulmalıdır
20

. 

 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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SDS, uluslararası kabul görmüş 16 bölümlü bir formatı takip eder.  ilgili Üye 

Devlet(ler) aksini belirtmedikçe, SDS, madde veya ürün veya işlenmiş eşyanın 

piyasaya sürüldüğü Üye Devletin/Üye Devletlerin resmi dilinde, sağlanmalıdır. 

SDS'nin mikrobiyal aktif madde ve biyosidal ürünler veya işlenmiş eşya için 

sağlanması gerekir. 

Daha fazla bilgi: 

 Güvenlik veri sayfalarının derlenmesine ilişkin kılavuz 

12.4. Paketleme (türü, materyalleri, boyutu vb.), ürünün dahil edilecek 

önerilen ambalaj materyalleriyle uyumluluğu 

 

 

16 18 Eylül 2000 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi 2000/54/EC Direktifi, işçilerin işte 

biyolojik ajanlara maruziyet ile ilgili risklerden korunması (89/391/EEC Direktifi Madde 16(1) 

bağlamında yedinci bireysel direktif). 

17 İşyerinde işçilerin güvenliği ve sağlığında iyileştirmeleri teşvik etmek için önlemlerin getirilmesine 

ilişkin 12 Haziran 1989 tarihli 89/391/EEC Konsey Direktifi 

 18 CLP ile ilgili rehber dokümanlar http://echa.europa.eu/web/guest/guidance- 

documents/guidance-on-clp adresinde mevcuttur. 

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

20 Mikroorganizmaların REACH kapsamındaki bir maddenin tanımı kapsamına girmediği ve bu 

nedenle REACH Tüzüğünün kapsamı dışında olduğu okuyucuya hatırlatılır. 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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Bu sonlanma noktası, halihazırda 11.4 sonlanma noktası altında ele alındığı için 

lüzumsuzdur. 

13. Özet ve değerlendirme 

Her bir alt bölümde (2-12) sonlanma noktalarından tanımlanan temel bilgiler 

özetlenir, değerlendirilir ve taslak bir risk değerlendirmesi yapılır. 

Özet ve değerlendirme, IUCLID dosyasına ekli ayrı değerlendirme belgelerinde 

sunulmalıdır (şablonlar ECHA web sitesinde mevcuttur). 

İlgili ise teknik eşdeğerlik kararı da sağlanmalıdır. 

 

3.2 Bölüm B: Tehlike ve risk değerlendirmesi 

3.2.1 Aktif Mikroorganizma 

 

3.2.1.1 Aktif mikro-organizmanın kimliği 

Diğer mikroorganizmalardan, özellikle patojenik olanlardan ve diğer yollarla 

potansiyel olarak zararlı olanlardan ayırt etmek için, aktif mikro organizmanın 

kimliğini belirlemek önemlidir. Kimliği yeterince belirleme kabiliyeti, örneğin, 

işlenmiş yüzeylerde kalan kalıntıların değerlendirilmesi veya çevrede izleme 

amaçları için de gereklidir. 

Taksonomi şu anda değiştiğinden, mikro organizmaların adları ve türlerin bağlılığı, 

esas olarak sistematikte kullanılmak üzere DNA sekans analizine geçiş nedeniyle 

değişebilir.  Genotipe dayalı taksonomi, bu nedenle, uygulamada mikro organizma 

için orijinal olarak önerilenden bir farklılık getirebilir. Bu tür bir değişiklik, tür veya 

tür düzeyinde bir değişikliği içerebilir ve bu, yakın ilişkili olduğu varsayılan suşlar 

arasında verilerin çapraz okunması kullanıldığında sonuçlara yol açabilir21. 

 

 

 

21 91/414/EC altında değerlendirilen üç Trichoderma suşu için durum buydu. Bu suşlar yeniden 

sınıflandırıldı ve fenotipik olarak özdeş ancak genetik olarak farklı olarak kabul edildi (EFSA PRAPeR 

M05 2012'de tartışılmıştır). 
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Çoğu mikroorganizma, geniş bir yelpazede ikincil metabolitler üretme potansiyeline 

sahiptir ve bunların bazıları zararlı özelliklere sahiptir. Metabolitlerin üretimi 

genellikle geçerli büyüme koşullarına bağlıdır ve örneğin hedef organizmanın 

varlığında, belirli besinlerin varlığında, açlık sırasında, belirli büyüme sıcaklıklarında 

ve pH'da ve benzeri koşullarda indüklenebilirler. Bu metabolitlerin TGAI'da kalıp 

kalmayacağı, üretim sürecinde kullanılan tekniğe bağlıdır. TGAI'nin kimliği, belirli bir 

üretim süreci tarafından üretilen mikroorganizmayı ve bu süreçte oluşan ilgili 

metabolitleri/toksinleri ve ayrıca mevcut herhangi bir fermantasyon kalıntısını ve 

kirletici maddeyi ifade eder. Doğada bulunan mikro organizmadan ayrımı açıklığa 

kavuşturmak için teknik sınıf aktif bileşen (TGAI) terimi kullanılır. 

Potansiyel çevresel ve insan sağlığı risklerini değerlendirmek için, amaçlanan 

kullanımdan kaynaklanan canlı ve / veya cansız kalıntılar dahil TGAI miktarı 

hakkında bilgi gereklidir. Bu, hassas ve güvenilir analiz yöntemleri gerektirir. Bunlar 

mikro organizmaya özgü olabileceğinden, yöntemlerin kabul edilebilirliği uzman 

değerlendirmesine dayanmalıdır. Bununla birlikte, yöntemin hassasiyetinin dikkate 

alınması gerekir, örneğin, yöntemin uygulamadan önce (yani doğal arka plan 

seviyesi) ve sonra mevcut olan kalıntı miktarını ayırt edebilmesi gerekebilir. 

Tam genomun sıralanması her zaman talep edilmemelidir, ancak tür / suş 

seviyesinde sınırlı genetik bilgi yeterli kabul edilecektir. Bununla birlikte, 

günümüzde tam genom dizilemesinin makul bir maliyetle yapılan oldukça basit bir 

analiz olduğu düşünüldüğünde, bu, aktif mikroorganizmanın kimliğini doğrulamak 

için teşvik edilmelidir Bu bilgi aynı zamanda ilgili suşlar tarafından üretildiği bilinen 

toksinleri kodlayan genleri içerip içermediğini kontrol etmek için de kullanılabilir. Bu 

tür genlerin varlığı, genin ifade edileceği anlamına gelmese de, genlerin mevcut 

olmaması, söz konusu toksinin üretilmeyeceğinin kanıtı olarak kullanılabilir. 

TGAI'yi tanımlayan tür veya suşlar hakkında bilinen diğer bilgiler sunulmalıdır. 

Üretim yöntemini bir tanımlayıcı olarak dahil etmek (gizli iş bilgisi (CBI) kuralları 

izin veriyorsa) ayrıca tanımlamaya yardımcı olabilir ve daha sonraki bir aşamada 

mikroorganizma tanımlamasına ilişkin olarak aynı üretim yöntemini kullanarak 

üretim yerinde (ruhsat verilmişse) değişikliklere olanak tanır. 
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Suşun uluslararası kabul görmüş bir kültür koleksiyonunda birikmesi kontrol 

edilmelidir. 

Bölüm 4.1.1'de verilen bilgilerden TGAI'nın biyolojik özelliklerinin bir profili elde 

edilebilir. Bu profil, insan sağlığı ve çevresel tehlike ve risk değerlendirmesinde 

dikkate alınması çok önemlidir Örneğin bölüm 4.1.1'de mikroorganizmanın insan 

veya hayvan vücut sıcaklıklarıyla karşılaştırılabilir sıcaklıklarda büyüyemediği 

sonucuna varılırsa, insanlarda ve hayvanlarda bulaşma potansiyelinin düşük olması 

beklenebilir. Ayrıca, veriler mikro organizmanın toksik metabolitler üretme 

olasılığının bulunduğunu gösteriyorsa, insan sağlığı bölümündeki ek veri 

gereksinimleri geçerli olabilir. Bölüm 4'teki bilgiler, amaçlanan uygulamanın 

çevredeki biyolojik dengeyi bozmasının beklenebileceğini de gösterebilir. Bu 

durumda, başvuru yerindeki mevcut koşullar sırasında süreklilik gibi faktörlerin 

daha fazla dikkate alınması gerekebilir. 

 

3.2.1.2 Aktif mikro-organizmanın biyolojik özellikleri 

 

3.2.1.2.1 Aktif mikro-organizmanın kökeni, doğal oluşumu ve yaşam 

döngüsü 

Suşun kökeni ve ilgili olduğu durumlarda, doğal arka plan seviyesi, yaşam döngüsü 

ve hayatta kalma, kolonizasyon, üreme ve yayılma olasılıkları dahil olmak üzere 

doğal yaşam alanı değerlendirilmelidir. Biyokontrol için uygulanan yerli bir 

mikroorganizmanın çoğalmasının, başlangıçtaki kısa bir büyüme döneminden sonra 

durması ve normal arka plan seviyelerine dönmesi beklenmektedir. 

Aktif mikroorganizmaların çevreye uyum sağlama yeteneği değerlendirilmelidir.  

Özellikle aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır: 

a) uygulama yerindeki mevcut koşullara bağlı olarak (örn. büyüme ve 

metabolizma için substratların mevcudiyeti) mikroorganizmalar farklı genlerin 

ifadesini açabilir veya kapatabilir.  Diğer çevresel faktörlerle kombinasyon halinde 

bu, değişmiş bir fenotip ile sonuçlanabilir; 
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b) Çevreye en çok adapte olan mikrobiyal suşlar hayatta kalabilirler ve 

adapte olamamış suşlardan daha iyi çoğalabilirler. Adapte olan suşların ayırıcı bir 

avantajı vardır ve birkaç nesilden sonra bir popülasyon içinde çoğunluğu 

oluşturabilir; 

c) mikro organizmaların nispeten hızlı çoğalması, daha yüksek bir mutasyon 

sıklığına yol açar. Bir mutasyon çevrede hayatta kalmayı teşvik ediyorsa, mutant 

suş baskın hale gelebilir; 

d) özellikle virüslerin özellikleri, virülansları da dahil olmak üzere hızla 

değişebilir. 

Bu nedenle, uygun olduğu durumlarda, aktif mikroorganizmanın önerilen kullanımın 

çevresel koşulları altında genetik stabilitesine ilişkin bilgilerin yanı sıra, aktif 

mikroorganizmanın genetik materyali transfer etme kapasitesi (örn. plazmitler veya 

antibiyotik sağlayan elementler) hakkında bilgiler ve kodlanmış özelliklerin kararlılığı 

hakkında bilgi de değerlendirilmelidir. Endişe için bir neden varsa, risk düzeyini 

belirlemek için genetik materyalin diğer türlere (birincil endişe genellikle bakteri 

türleri arasındaki plazmidler) transfer potansiyeline ilişkin mevcut tüm bilgiler 

sağlanmalıdır. 

 

3.2.1.2.2 Etki şekli ve metabolit / toksin üretimi. 

Aktif mikroorganizmanın etki şekli, risk değerlendirmesi için uygun olduğu kadarı ile 

detaylı olarak değerlendirilmelidir. Etki modu için ilgili metabolitlerin / toksinlerin 

olası rolü değerlendirilmelidir ve belirlendiğinde, her bir aktif metabolit / toksin için 

minimum etkili konsantrasyona ilişkin bilgiler, mevcutsa dikkate alınabilir. Eylem 

şekline ilişkin bilgiler, potansiyel riskleri belirlemede çok değerli bir araç olabilir ve 

aynı zamanda ilgili risk değerlendirmesinin tasarlanmasına yardımcı olabilir. 

Değerlendirmede dikkate alınması gereken hususlar şunlardır: 
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a) antibiyoz; 

b) tolerans, direnç / çapraz direnç indüksiyonu; 

c) patojenik bir hedef organizmanın virülansına müdahale; 

d) kolonizasyon kabiliyeti; 

e) ekolojik niş rekabeti (örn. besinler, habitatlar); 

f) parazitlik; ve 

g) omurgalı ve omurgasız patojenitesi. 

 

 

3.2.1.2.3 4 Büyüme sıcaklığı 

Büyüme sıcaklığı, insan sağlığı riski açısından büyük önem taşır.  

Mikroorganizmanın büyüme sıcaklığı gereksinimi insan vücut sıcaklığıyla 

karşılaştırılabilirse, bu bir enfeksiyon potansiyeline işaret edebilir. Bunun aksine, 

insan vücut sıcaklığıyla uyumsuz bir büyüme sıcaklığı gereksinimi, enfeksiyon için 

düşük bir endişe sebebi olarak görülebilir. Büyüme sıcaklığı, aynı zamanda, 

homeotermik hayvanlara dair (insan dışında) düşük bir enfektivite endişesini 

destekleyebilir. Bu nedenle, minimum ve maksimum büyüme sıcaklıklarının yanı 

sıra organizmanın 37° C'de yaşayabilirliği de belirlenmelidir. Büyüme sıcaklığı, 

suşlar arasında öngörülemeyen suşa özgü bir parametre olarak kabul edilmiştir. 

Sadece büyüme sıcaklığının bilinmesi toksikolojik çalışmalardan feragat etmek için 

yeterli değildir, ancak bulaşıcılık verilerini okumak için kullanılabilir. Büyüme 

sıcaklığı ile birlikte fenotip benzerliği, bir suştan diğerine bulaşıcılık verilerini 

öngörmek için yeterli olabilir
22

. 

 

 

22 EFSA PRAPeR M05 2012'de tartışılmıştır. 
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3.2.1.2.4 Konak özgüllük aralığı ve patojenite potansiyeli 

Hedef olmayan organizmalar üzerindeki olası etkileri değerlendirmek için, aktif 

mikro organizmanın konak özgüllüğü hakkındaki bilgiler, (a) ve (b)'de tanımlanan 

özellikler ve nitelikler dikkate alınarak değerlendirilmelidir: 

a) Aktif bir mikroorganizmanın hedef olmayan organizmalar (insanlar, hayvanlar ve 

diğer hedef olmayan organizmalar) için patojenik olma yeteneği 

değerlendirilmelidir. Aktif ve / veya kirletici mikroorganizmaların cinsine ait türler 

olan bilinen bitki, hayvan veya insan patojenleri ile herhangi bir ilişki 

değerlendirilmelidir. Bir mikrobiyal tür veya suş için karakteristik bir gen sekansı 

veya birkaç karakteristik gen sekansı, örneğin bir mikro organizmanın bilinen bir 

patojenle ilişkisini kanıtlamak / çürütmek için yeterli olmalıdır. 

 

b) Virülansın yanı sıra patojenite, konak türü (örn. vücut sıcaklığı, fizyolojik ortam 

tarafından belirlenen) ve konak koşulları (örn. sağlık durumu, bağışıklık durumu) ile 

güçlü bir şekilde ilişkilidir. Örneğin, insanlarda çoğalma, aktif mikro organizmanın, 

konağın vücut sıcaklığında büyüme yeteneğine bağlıdır. Psikrofilik bir mikro 

organizmanın insan vücut sıcaklıklarında hayatta kalması veya çoğalması pek olası 

değildir. Bununla birlikte, aktif mikroorganizmanın konağa giriş yolu (oral, soluma, 

deri / yara) da kritik faktör olabilir. Örneğin, bir mikrobiyal tür, deri hasarı yoluyla 

girişi takiben bir hastalığa neden olabilir, ancak oral yoldan gerçekleşmez. 

Çoğu mikroorganizma, mikrobiyal toplulukta normal müdahalelere neden olan 

antimikrobiyal maddeler üretir. Tıp ve veterinerlik için önemli olan antimikrobiyal 

ajanlara direnç değerlendirilmeli ve bu antimikrobiyal ajanlara direnci kodlayan 

genlerin transfer olasılığı değerlendirilmelidir. 
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3.2.1.3 Biyosidal üründe mikroorganizma üretimi kalite kontrolü 

Aktif mikroorganizmanın üretimi için önerilen kalite güvence kriterleri 

değerlendirilmelidir.  Aktif mikroorganizmanın kaliteli olmasını sağlamak için, iyi 

üretim uygulamaları, operasyonel uygulamalar, proses akışları, temizlik 

uygulamaları, mikrobiyal izleme ve hijyen koşulları, proses kontrolü ile ilgili 

değerlendirme kriterlerinde dikkate alınmalıdır. Aktif mikro organizmanın kalitesi, 

kararlılığı, saflığı vb. kalite kontrol sisteminde ele alınmalıdır. 

Üretim yöntemi, üretim süreci ve biyosidal ürünün sürekli kalite kontrolü hakkında 

tam bilgi sağlanmalıdır. Özellikle, aktif mikroorganizmanın temel özelliklerinde 

kendiliğinden değişikliklerin meydana gelmesi ve kontamine edici organizmaların  

varlığı/yokluğu dikkate alınmalıdır.  Üretim için kalite güvence kriterleri ve tek tip 

bir biyosidal ürün sağlamak için kullanılan teknikler, mümkün olduğu ölçüde 

tanımlanmalı ve belirtilmelidir. 

 

Kalite kontrol süreci, öncelikle inokülümün ve kültürün kontaminantlardan 

arındırılmış olduğunu veya küçük kontaminant seviyeleri içermesi gerektiğini 

kesinleştirmelidir. Kirletici sınır kriterleri hakkında bazı kılavuzlar OECD Serisi 

Pestisitler No 65 yayın belgesinde mevcuttur, ancak kriterler ve yöntemlerin 

uygunluğu duruma göre değerlendirilmelidir. Gıda endüstrisinden standart 

yöntemler kullanan, önerilen OECD mikrobiyal kontaminasyon tarama 

gereksinimleri mikrobiyal haşere kontrol ürünleri için pratik mikrobiyolojik 

spesifikasyonlar sağlar ve mikrobiyal haşere kontrol ürünlerinin genel kabul 

edilebilirliğini, başvuru sahipleri / bildirimde bulunanlar üzerinde makul olmayan bir 

yük oluşturmadan değerlendirmek için anlamlı veriler temin eder. Yetkili makamlar, 

bu mikrobiyolojik spesifikasyonları karşılayan ürünlerin insan sağlığı veya çevre için 

risk oluşturacak mikrobiyal kontaminantlar içermediğinden makul ölçüde emin 

olabilirler. 
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3.2.2 Biyosidal Ürün 

 

3.2.2.1 Biyosidal ürünün kimliği 

Mikroorganizma, ilgili metabolitler / toksinler, artık büyüme ortamı, yardımcı 

formülanlar ve mevcut mikrobiyal kontaminantlar gibi biyosidal ürünün 

kompozisyonu hakkında sağlanan ayrıntılı kantitatif ve kalitatif bilgiler tehlike 

değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır. 

 

3.2.2.2 Biyosidal ürünün fiziksel, kimyasal ve teknik özellikleri 

Biyosidal ürünün teknik özellikleri aktif mikroorganizmanın doğasına ve formülasyon 

tipine bağlı olarak değerlendirilmelidir. Örneğin, bir toz formülasyonu için 

tozlanabilirlik hakkında bilgi sunulmalıdır. 
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Formülasyon türü, maruziyet değerlendirmesi için önemlidir. Aynı miktarda aktif 

madde içeren formülasyonlara insani ve çevresel maruziyetin, aktif madde 

kapsüllenir ve yavaşça salınırsa veya bir sprey olarak tatbik edilen çözünür bir 

konsantre içine dahil edilirse, önemli ölçüde farklı olması beklenir. 

Preparatın raf ömrü ve saklama stabilitesi, aktif mikroorganizmanın veya kontamine 

edici mikroorganizmaların büyümesi, ilgili metabolitlerin / toksinlerin üretimi, vb. 

gibi kompozisyondaki olası değişiklikler dikkate alınarak değerlendirilmelidir. 

Önerilen etiket istemleri, preparatın diğer biyosidal ürünlerle veya yardımcı 

maddelerle karışım olarak kullanımına ilişkin gereksinimleri veya önerileri 

içerdiğinde ve / veya önerilen etiket, preparatın diğer biyosidal ürünlerle karışım 

olarak uyumluluğuna ilişkin göstergeleri içerdiğinde, bu biyosidal ürünler veya 

yardımcılar, karışım içinde fiziksel ve kimyasal olarak uyumlu olmalıdır. Karışımlar 

için biyolojik uyumluluk da gösterilmelidir, yani karışımdaki her bir biyosidal ürünün 

beklendiği gibi performans gösterdiği ve hiçbir antagonizmanın oluşmadığı 

gösterilmelidir. 

 

3.2.2.3 Biyosidal ürün kalite kontrolü 

Önerilen kalite güvence kriterleri değerlendirilmelidir. Üretim süreci ile ilgili detaylı 

bilgi verilmelidir. 

 

3.3 Bölüm C: Değerlendirme / Sonuç / Karar Kriterleri 

3.3.1 Aktif Mikroorganizma 

 

3.3.1.1 Kimlik, biyolojik ve teknik özelliklere ilişkin verilerin 

değerlendirilmesi 

Üye Devletler, verilen her ruhsat için ilgili mikroorganizmanın uluslararası kabul 

görmüş bir kültür koleksiyonunda saklanmasını ve bir erişim numarasına sahip 

olmasını sağlamalıdır. Mikro organizma, suş düzeyinde tanımlanmalı ve 

adlandırılmalıdır. Tanımlama ve karakterizasyon tür düzeyinde yapılmalıdır, ancak 

türler hakkındaki veriler gerekçelendirildiklerinde kabul edilebilir.  
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Bu tür gerekçelendirme örnekleri, Basilus cinsi gibi yakından ilişkili türlerin 

mikroorganizma cinsleri olabilir. Bu gibi durumlarda, tek suşları ayırt etmek zor 

olabilir.  Diğer örnekler, patojenik türleri veya insan sağlığı veya çevre ile ilgili 

türleri içermeyen mikroorganizma cinsleri ile temsil edilmektedir. Ek olarak, suşların 

farklılaştırılması için neredeyse hiç deneysel yöntemin bulunmadığı mikro organizma 

türleri de olabilir. 

Mikro organizmanın vahşi tip mi, kendiliğinden veya indüklenmiş bir mutant mı 

yoksa genetiği değiştirilmiş bir organizma mı olduğuna dair bilgi de olmalıdır. 

Aktif mikroorganizmanın etki şekli, risk değerlendirmesi için uygun olduğu kadarı ile 

detaylı olarak değerlendirilmelidir. 

 

3.3.1.2 Analitik yöntemlerin değerlendirilmesi 

Üye Devletler, ilgili spesifik suşu belirlemek için önerilen yöntemleri ve özellikle bu 

suşu yakından ilgili suşlardan ayıran yöntemleri değerlendirmelidir. 

İçme suyu kalitesi için: İçme suyundaki patojenlerin analiz yöntemlerinde 

mikroorganizmanın etkileşim eksikliği (örn. yanlış negatif veya pozitif sonuçlara 

neden olabilir) hakkındaki bilgiler rutin olarak sağlanmalıdır. 

 

3.3.1.3 Karar kriterleri 

Dosyada sağlanan bilgilere dayanılarak mikro organizmanın insanlar için patojen 

olduğu ve / veya hedef olmayan organizmalar için kabul edilemez riskler 

oluşturduğu görülüyorsa, hiçbir ruhsat verilmemelidir. Bununla birlikte, yalnızca 

özellikle hassas hedef gruplar için bir risk belirlendiğinde (örn. bağışıklığı zayıflamış 

kişiler, yaşlılar), karar, örneğin türler için durum raporları, test sonuçları, maruziyet 

olasılığı ve diğer ilgili bilgiler dikkate alınarak duruma özel değerlendirmelere 

dayanmalıdır.  
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3.3.2 Biyosidal Ürün 

 

3.3.2.1 Kimlik, biyolojik ve teknik özelliklere ilişkin verilerin 

değerlendirilmesi 

Biyosidal ürünlerin üretimi için kullanılan materyalin yanı sıra biyosidal üründeki 

aktif mikroorganizmanın minimum içeriğinin değerlendirilmesine izin vermek için 

yeterli bilgi olmalıdır. Mikroorganizmaya maruziyet nedeniyle insan sağlığı veya 

çevreyle ilgili endişeler varsa veya ikincil toksinler / metabolitler üretiliyorsa, 

maksimum içerik bilgisi rapor edilmelidir. Biyosidal üründeki yardımcı formülanların 

ve ilgili metabolitlerin / toksinlerin içeriği ve üretim sürecinden kaynaklanan 

kontamine edici mikroorganizmaların içeriği tanımlanmalıdır. Üye Devletler, kirletici 

organizma seviyesinin kabul edilebilir bir seviyede kontrol edilmesini sağlamalıdır. 

Ek olarak: biyosidal ürünün fiziksel yapısı ve durumu belirtilmelidir. 

 

3.3.2.2 Analitik yöntemlerin değerlendirilmesi 

Üye Devletler, mikroorganizmadan kaynaklanan ve / veya safsızlık veya yardımcı 

formülan (sonuçta ortaya çıkan bozulma ve / veya bunların reaksiyon ürünleri dahil 

olmak üzere) olarak mevcut toksikolojik, ekotoksikolojik veya çevresel olarak ilgili 

canlı ve cansız bileşenleri tanımlamak ve ölçmek için önerilen analiz yöntemlerini 

değerlendirmelidir. 

Tanımlama / tespit ve miktar belirleme için önerilen yöntemler, en uygun 

gerekçelendirilmiş teknolojiyi yansıtmalıdır.  Ruhsatlandırma sonrası izleme 

yöntemleri, yaygın olarak bulunan reaktifler ve ekipmanın kullanımını içermelidir. 

Biyosidal üründeki mikro organizmayı ve cansız bileşenleri (örneğin ilgili 

metabolitler, safsızlıklar ve yardımcı formülanlar) bilinen veya beklenen endişe 

düzeylerinin altında olarak tanımlamak ve ölçmek için yeterli kalitede yeterli bir 

yöntem gereklidir. Aktif bileşen olarak birden fazla mikroorganizma içeren bir 

biyosidal ürün olması durumunda, önerilen yöntemler her birinin içeriğini belirleme 

ve belirleme yeteneğine sahip olmalıdır. 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt V   

       Aktif Mikroorganizmalar ve Biyosidal Ürünler Kılavuzu 
Sürüm 2.1 Mart 2017 84 

 

 

Canlı ve / veya cansız kalıntıların ruhsat kontrolü ve izlenmesi için yeterli yöntemler 

gereklidir. Ruhsat kontrolü, yeterli bir izleme planına dayanmalıdır. Aşağıdakilerin 

analizi için yöntemler mevcut olmalıdır: 

a) toksikolojik olarak ilgili kalıntılar meydana gelirse materyal, gıda 

maddesi ve yem maddeleri. Maksimum kalıntı seviyesi (MRL) veya bekleme
23  veya 

yeniden giriş güvenlik süresi veya bu tür başka bir önlem gerekiyorsa kalıntılar ilgili 

kabul edilir. 

b) toksikolojik, ekotoksikolojik veya çevreyle ilgili kalıntılar oluşursa 

toprak, su, hava ve / veya vücut dokuları. 

 

3.3.2.3 Karar kriterleri 

Dosyada sağlanan bilgilere dayanılarak, ürünün insanlar üzerinde veya hedef dışı 

üzerinde kabul edilemez etkilere sahip olduğu görülürse, hiçbir ruhsat 

verilmeyecektir. 

Önerilen kullanım koşulları altındaki organizmalar. Farklı popülasyonlar arasında 

savunmasız gruplar için risk tespit edilmesi durumunda, duruma göre bir karar 

alınmalıdır (bkz. Bölüm 3.3.1.3). 

 

 

 

 

 

 

23 Bekleme süresinin meydana gelmesi, otomatik olarak kalıntı testi ihtiyacını tetiklememelidir. Sıvı 

formülasyonlar genellikle, ürünün uygulamadan sonra kurumasına izin vermek için kullanım 

önerilerine dahil edilen bir bekleme süresine sahiptir; bu nedenle bu durum, güvenlik sorunlarından 

çok ürün performansı ile ilgilidir. 
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4. Hedef organizmaya karşı etkililik 

4.1 Bölüm A: Gerekli Bilgiler 

4.1.1 Aktif Mikroorganizma 

 

 Okuyucu için NOT: Aşağıda açıklanan sonlanma noktaları, BPR, Ek II 

Aktif Maddeler için Gerekli Bilgiler, Başlık 2 Mikro-organizmalar, Temel 

veri seti ve aktif maddeler için ek veri setine göre numaralandırılmıştır. 

Bu başlıklar, Rehber dokümanın genel bölüm numaralarından 

ayrılabilmeleri için italik yeşil yazı tipiyle yazılmıştır. 

5. Hedef organizmaya karşı etkililik 

5.1. İşlev ve kontrol modu, ör. çekmek, öldürmek, engellemek 

Sağlanan bilgiler, aktif mikroorganizmayı içeren biyosidal ürünlerin hangi amaçlarla 

kullanılacağını açıklamalıdır. 

5.2. Bulaşıcılık, dağılma ve kolonizasyon yeteneği 

Tipik kullanım koşullarının aktif mikroorganizmanın hayatta kalması, büyümesi, 

kolonizasyonu ve etkinliği üzerindeki etkisi belirtilmelidir. 

5.3 Kontrol edilen temsili organizma(lar) ve korunacak ürünler, 

organizmalar veya nesneler 

Kontrol edilecek bir organizma için, mümkün olduğunda hem genel adı hem de 

bilimsel adı ve ayrıca ilgili ve uygun olduğunda cinsiyet, tür ve stadyayı belirtiniz. 

Organizma komplekslerinin dahil olduğu yerlerde, kompleksin çeşitliliğini temsil 

eden jenerik isimler belirtilmelidir.  İnsan ve / veya hayvan patojenlerinin dahil 

olduğu yerlerde, özel ad(lar) sağlanmalıdır. 

Kontrol edilecek organizmaların AB'nin hangi kısımlarında bulunduğunu belirtiniz. 
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5.4 Temsili hedef organizma(lar) üzerindeki etkiler Malzemeler, 

maddeler ve ürünler üzerindeki etkiler 

Temsili hedef organizma / organizmalar üzerindeki etkiler 

İddia edilen etkililik için gereken hedef organizmalar üzerindeki etkiler, farklı 

etkilere sahipse, her kullanım ve uygulama yöntemi için tanımlanmalı ve 

belirtilmelidir. 

Etkinin, ilgili ortamdaki aktif mikroorganizma konsantrasyonu, konak özgüllüğü ve 

yaşam döngüsü üzerindeki bağımlılığı belirtilmelidir. 

Materyaller, maddeler ve ürünler üzerindeki etkiler 

Hedef dışı materyaller, mamüller veya ürünler üzerinde istenmeyen etkilere dair 

kanıt varsa, bilgi sunulmalıdır. 

5.5 Mikro organizmanın kullanılacağı olası konsantrasyon 

Hedef bölgedeki muhtemel kullanım konsantrasyonu, her kullanım ve uygulama 

yöntemi için belirtilmelidir. Kullanım konsantrasyonunun AB'nin farklı bölgelerinde 

farklı olması gerekip gerekmediğini belirtiniz. Aktif mikro organizmanın kullanılacağı 

muhtemel konsantrasyona, uygun olduğu durumlarda, mikro organizma tarafından 

üretilen ilgili biyosidal maddelerin muhtemel konsantrasyonu eşlik etmelidir. 

Kullanım konsantrasyonunun seçimi için gerekçe sağlanmalıdır.  Muhtemel kullanım 

konsantrasyonu, ideal olarak, tümü hesaba katılarak minimum etkili yoğunluk 

olmalıdır. 
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5.6 Eylem modu (zaman gecikmesi dahil olmak üzere) 

Ana eylem şekli, teknik olarak mümkün olduğu kadar ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Etki modunun, parazitizm dahil hedef konağın istilası veya hedef organizmadaki 

enzimler tarafından rekabet, itme veya bozunma yoluyla olup olmadığı 

belirtilmelidir. Etki tarzı ile bağlantılı olarak, mikroorganizmanın (parazitlik) hedef 

organizma üzerinde kalıntı etkisi olan bir toksin üretip üretmediği de belirtilmelidir. 

Etki moduna açıkça dahil olan ilgili bir metabolit / toksin olması durumunda, bu ilgili 

metabolit / toksin tanımlanmalıdır. Uygunsa, enfeksiyon yeri ve hedef organizmaya 

giriş şekli ve duyarlı aşamaları hakkında bilgi verilmelidir. Herhangi bir deneysel 

çalışmanın sonuçları rapor edilmelidir.  Sıcaklık, pH ve etki şekline tesir edebilecek 

diğer faktörler ve özellikle toksik metabolitlerin üretimi gibi çevresel koşullar 

hakkında bilgiler de rapor edilmelidir. 

İlgili ise, mikroorganizmanın veya ilgili metabolitlerinin (özellikle toksinler) (örneğin 

temas, mide, soluma) alım yolu belirtilmelidir.  Mikroorganizmanın veya ilgili 

metabolitlerinin / toksinlerinin başka organizmalarda yer değiştirip değiştirmediği ve 

ilgili olduğu durumlarda bu translokasyonun nasıl gerçekleştiği de belirtilmelidir. 

5.7. Etkinlik verileri 

Aktif mikroorganizmanın etkililiği, hedef organizma üzerinde uyguladığı kontrol 

düzeyine göre belirlenir. Hedef organizmanın yüksek bulaşıcılık oranı ve yüksek 

düzeyde ölüm oranı, aktif mikroorganizmanın etkililiğini artıracaktır. Aktif 

mikroorganizma, diğer hedef organizmalarla rekabet ederek veya hedef 

organizmanın aktivitesini kontrol eden başka biyokimyasal yollarla kontrol edici bir 

etki de uygulayabilir. 
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TGAI'nin etkililiğini değerlendirmek için, kimyasal Biyosidal ürünler
24 için genel 

kılavuza başvurulabilir. Ruhsatlandırmanın talep edildiği Üye Devletin sınırları 

dışında yürütülen saha çalışmaları için etkinlik gösterilebilir. Bu tür verilerin 

uygunluk düzeyine dair bir gerekçelendirme sağlanmalıdır. Gerekli bilgilerin 

kapsamı, ürün tipine ve önerilen kullanım modeline ve iki ülkedeki koşulların 

benzerliğine bağlı olarak değişecektir. Yöntem, işlenmemiş bir kontrol kullanmalıdır 

ve etkililik testi raporları, önerilen hızdan daha düşük doz oranları için doz yanıt 

verilerini içermelidir. Ancak, saha çalışmaları için bu her zaman mümkün 

olmayabilir. 

Ruhsatın talep edildiği Üye Devletin sınırları dışında yürütülen saha çalışmaları için, 

bu tür verilerin uygunluğunun gerekçelendirilmesi gerekir. Gerekli bilgilerin 

kapsamı, ürün tipine, önerilen kullanım modeline ve iki ülkedeki koşulların 

benzerliğine bağlı olarak değişecektir. 

Gerekçelendirme, ilgili ve uygun olduğu şekilde, hedef organizma hakkındaki bilgiler 

(örneğin, cinslerin / türlerin karşılaştırılması ve bunun ruhsatının istendiği Üye 

Devletle ilgisi), meteorolojik parametreler (örneğin ortalama sıcaklıklar ve yağış) ve 

konum ayrıntılarını içerebilir. 

5.8. Etkililik hakkında bilinen sınırlılıklar 

Bu sonlanma noktası için biyosidal ürünler için genel kılavuza başvurulabilir. Bu 

kılavuz, örneğin sıcak, soğuk veya nemli ortamlar veya diğer maddelerin varlığı gibi 

etkinliği azaltabilecek olası faktörlerin nedenleri ile birlikte belirtilmesini tavsiye 

etmektedir. Oluşumu veya olası oluşumu hakkında bilgi çapraz direnç dahil olmak 

üzere direnç gelişimi ve uygun yönetim stratejileri belirtilmelidir. 

 

 

24 Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kılavuzu Cilt II: Etkinlik Bölüm A: Gerekli Bilgiler. Şu adresten 

ulaşılabilir:  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
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Hedef popülasyonda direnç gelişimi olasılığına dair bir gösterge 

sağlayabileceğinden, bu bilgiler, ruhsatın talep edildiği veya yenileneceği 

kullanımlarla doğrudan ilgili olmasa bile (örneğin, farklı zararlı organizma türleri) 

sunulmalıdır. Ayrıca, kılavuz, başka bir yerde kapsanmadığı sürece, örneğin yararlı 

ve diğer hedef olmayan organizmalar üzerindeki istenmeyen veya kasıtsız yan 

etkilere ve materyallere ters reaksiyona ilişkin gözlemlerin sağlanmasını tavsiye 

etmektedir. Hedef omurgalılar için gereksiz ıstırap ve acıya ilişkin bilgiler 

gözlendiğinde, bunlar rapor edilmelidir, ancak özellikle omurgalıların acılarını ve 

acısını değerlendirmek için ek testler yapılmamalıdır. 

5.8.1. Hedef organizmanın/organizmaların direnç gelişiminin oluşumu 

veya olası oluşumu hakkında bilgi ve uygun yönetim stratejileri 

Hedef organizmada/organizmalarda direnç veya çapraz direnç gelişiminin olası 

oluşumu hakkında mevcut bilgiler sağlanmalıdır. Mümkün olduğunda, uygun 

yönetim stratejileri tanımlanmalıdır. 

5.8.2. İstenmeyen veya amaçlanmayan yan etkilere ilişkin gözlemler 

İstenmeyen veya amaçlanmayan yan etkilere ilişkin gözlemleri temin ediniz. Bu tür 

bilgilerin mevcut olduğu yerlerde omurgalılar için gereksiz ıstırap ve acı gibi 

gözlemler sağlayın. Ayrıca, aktif mikro organizmanın, amaçlanan kullanımla 

doğrudan ilişkili olmayan canlı veya cansız substratlar veya matrisler üzerinde 

olumsuz etkilere sahip olmasının beklenmesi halinde de bu durum rapor edilmelidir. 

Bir enfeksiyonun hedef olmayan organizmalara yayılması, istenmeyen bir yan etki 

olarak görülebilir. 

5.8.3. Konak özgüllüğü, aralığı ve hedef organizma dışındaki türler 

üzerindeki etkileri 

Aktif mikroorganizmanın hedef organizmalara ve diğer hedef olmayan 

organizmalara karşı enfektivitesi ve patojenisitesi hakkında bilgi gereklidir. Konak 

etkileşimi hakkında daha fazla ayrıntı, eylem moduyla ilgili bölümün altında 

sunulmalıdır. 
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Hedef organizma üzerinde patojenik etki olması durumunda, önerilen kullanım 

koşulları altında uygulamadan sonra enfektif doz (hedef türler üzerinde amaçlanan 

etkiye sahip enfeksiyona neden olmak için gereken doz) ve bulaşabilirlik (aktif 

mikro organizmanın hedef popülasyonda ve aynı zamanda bir hedef türden diğer 

(hedef) türe yayılma olasılığı) belirtilmelidir. 

Hedef türlerle yakından ilgili olan veya özellikle aktif mikroorganizmanın / 

organizmaların yayılabileceği alan dahilinde özellikle maruz kalan hedef dışı 

organizmalar üzerindeki etkilere ilişkin mevcut bilgiler verilmelidir. 

Hedef olmayan organizmalar üzerindeki etkileri test eden çalışmaların her zaman 

alakalı olmadığı ve bu nedenle her zaman gerekli olmadığı unutulmamalıdır.  Hedef 

dışı testlere duyulan ihtiyaç, duruma göre değerlendirilmelidir. Hedef olmayan 

organizma üzerinde herhangi bir etki beklenmediğinde, testin yapılmaması 

gerekçelendirilebilir. 

5.9. Mikro organizmanın tohum stokunun virülans kaybını önleme 

yöntemleri 

Başlangıç kültürlerinin virülans kaybını önlemek için yöntemler sağlanacaktır. Ek 

olarak, aktif mikro organizmanın hedef türler üzerindeki etkilerini kaybetmesini 

önleyebilecek herhangi bir yöntem varsa, açıklanmalıdır. Mikroorganizmanın tohum 

stoğu (hücreler, sporlar) virülansının hala mevcut olduğunu kanıtlamak için hızlı ve 

güvenilir yöntemler mevcut olmalıdır. 
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6. Kullanım amacı ve maruziyet 

6.1. Öngörülen kullanım alanı/alanları 

Kullanım, saklama, işleme, karıştırma ve uygulama dahil olmak üzere biyosidal bir 

ürünle gerçekleştirilen tüm işlemler anlamına gelmektedir. Birlik dışında 

gerçekleşen kullanımlar göz ardı edilmelidir. Biyosidal ürünün veya işlenmiş eşyanın 

Birlik dışına ihraç edilmesi amacıyla gerçekleştirilen herhangi bir işlem de göz ardı 

edilmelidir. 

Amaçlanan ve muhtemel potansiyel kullanım, kullanım alanları ile birlikte 

belirtilmelidir. Ek olarak, genel kullanım modellerinin ayrıntılı bir tanımını yapın. 

Öngörülen kullanım alanlarına ilişkin bilgiler, aktif mikro organizmaya insani ve 

çevresel maruziyetin yaklaşık ancak gerçekçi bir öngörüsüne izin verecek kadar 

yeterli olmalıdır. 

6.2. Ürün tipi/tipleri 

BPR Ek V'de listelendiği gibi amaçlanan ve olası ürün tipi/ türleri belirtilmelidir. 

6.3. Amaçlanan kullanım modelinin/modellerinin ayrıntılı açıklaması 

Amaçlanan kullanım alanlarına bağlı genel kullanım modelinin/modellerinin ayrıntılı 

bir açıklamasını sağlayın. Bu bilgi, gerçekçi en kötü durum koşulları altında aktif 

maddeye insani ve çevresel maruziyetin yaklaşık ancak gerçekçi bir öngörüsüne izin 

vermek için yeterli olmalıdır. 

6.4. Mikro organizmanın onaylanması gereken kullanıcıların kategorisi 

Aşağıdaki kullanıcı kategorilerinin yardımıyla kullanıcıları belirtin: 

 Endüstriyel kullanıcı: endüstriyel alanlarda aktif maddelerin veya ürünlerin 

imalatında, taşınmasında ve/veya ambalajlanmasında yer alan kullanıcı 

 Eğitimli profesyonel: bir lisans ile endüstri dışında son ürünleri kullanan 

profesyonel kullanıcı
25

; 

25 Birçok ülkede biyosidal ürün kullanıcıları için tanınmış bir sertifikanın henüz bulunmadığına dikkat 

edilmelidir. Bu nedenle, bir profesyonel geçerli bir eğitim almış ancak sertifika almamış olabilir. 



BPR Kılavuzu: Cilt V   

       Aktif Mikroorganizmalar ve Biyosidal Ürünler Kılavuzu 
Sürüm 2.1 Mart 2017 92 

 

 Profesyonel kullanıcı: son ürünleri endüstri dışında kullanan profesyonel kullanıcı; 

 Profesyonel olmayan kullanıcı: bir işyerinde veya evde (tüketici) genel halkın 

üyesi. 

Birlik dışındaki kullanıcılar dikkate alınmamalıdır. 

Aşağıda, kullanım/kullanıcı kategorisine bir örnek verilmiştir: 

 ormanlarda veya parklarda ve hayvan barınağı / profesyonel kullanıcılarda halk 

sağlığı zararlılarına karşı kullanılan sivrisinek larvaları kontrolü. 

6.5. 907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC) Ek I Bölüm 5'de açıklanan 

metodolojileri gerekli şekilde uygulayan maruziyet verileri 

6.5.1. Aktif maddenin kullanım alanları ve bertarafı ile ilişkili insan 

maruziyetine ilişkin bilgiler 

Sağlanan bilgiler, bir aktif maddenin önerilen/beklenen kullanımları ve bertarafı ile 

ilişkili yaklaşık ancak gerçekçi bir insan (mesleki ve tüketici) maruziyet öngörüsüne 

izin verecek derecede yeterli olmalıdır. Maruziyet seviyelerinin öngörüsü, kazara 

maruziyet ve kötüye kullanım hariç, makul bir en kötü durum da tanımlamalıdır. 

6.5.2. Aktif maddenin kullanım alanları ve bertarafı ile ilişkili insan 

maruziyetine ilişkin bilgiler 

Sağlanan bilgiler, bir aktif maddenin önerilen/beklenen kullanımları ve bertarafı ile 

ilişkili yaklaşık ancak gerçekçi bir çevresel maruziyet öngörüsüne izin verecek 

derecede yeterli olmalıdır. Maruziyet seviyelerinin öngörüsü, kazara maruziyet ve 

kötüye kullanım hariç, makul bir en kötü durum da tanımlamalıdır. 

 

 

26http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-

groups/assessment-of- 

residue-transfer-to-food. 

http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/assessment-of-residue-transfer-to-food
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/assessment-of-residue-transfer-to-food
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/assessment-of-residue-transfer-to-food
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6.5.3. Aktif maddenin kullanım alanları ile ilişkili gıda uyumlu 

hayvanların ve gıda ve yemlerin maruziyetine ilişkin bilgiler 

Şu anda ne mikroorganizmalar için özel bir kılavuz ne de Biyosidal ürünler için genel 

bir kılavuz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimyasal maddelerle ilgili olarak 

Gıdada Kalıntı Transferinin Değerlendirilmesine ilişkin BPC Ad hoc Çalışma Grubu
26

 

içinde geliştirilmekte olan rehber dokümanlara, ilgili olduğu düşünüldüğünde 

başvurulabilir. 

 

 

4.1.2 Biyosidal Ürün 

 

  Okuyucu için NOT: Aşağıda açıklanan sonlanma noktaları, BPR, Ek III 

Biyosidal Ürünler için Gerekli Bilgiler, Başlık 2 Mikroorganizmalar, Temel 

veri seti ve aktif maddeler için ek veri setine göre numaralandırılmıştır. 

Bu başlıklar, Rehber dokümanın genel bölüm numaralarından 

ayrılabilmeleri için italik yeşil yazı tipiyle yazılmıştır. 

6. Hedef organizmaya karşı etkililik 

6.1. İşlev ve kontrol modu 

Sağlanan bilgiler, aktif mikroorganizmayı içeren biyosidal ürünün hangi amaçlarla 

kullanılacağını açıklamalıdır. 

6.2. Kontrol edilecek temsili organizma(lar) ve korunacak ürünler, 

organizmalar veya nesneler; 

Lütfen aktif mikroorganizma için bölüm 5.1.1'de belirtilen kılavuzu izleyin. 
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6.3. Temsili hedef organizmalar üzerindeki etkiler 

Hedef organizma(lar) üzerindeki etkilere ilişkin bilgiler tanımlanmalı ve 

belirtilmelidir. Farklı kullanımlar ve farklı uygulama yöntemlerinden dolayı farklı 

etkilerin beklenmesi durumunda, bu, mümkünse belirtilen her bir kullanım ve 

uygulama yöntemi için yapılmalıdır. Ürüne özgü veriler varsa sunulmalıdır, ancak 

aktif mikroorganizma veya TGAI hakkındaki veriler, mikroorganizma / TGAI 

verilerinin ürüne ekstrapole edilebilmesi gerekçelendirilebildiği sürece kullanılabilir. 

Gerekçe, amaçlanan dozları ve ürünün kompozisyonunu dikkate almalıdır. 

Etkinin, ilgili ortamdaki aktif mikroorganizma konsantrasyonu, konak özgüllüğü ve 

yaşam döngüsü üzerindeki bağımlılığı belirtilmelidir. 

6.4. Mikro organizmanın kullanılacağı olası konsantrasyon 

Hedef bölgedeki muhtemel kullanım konsantrasyonları, her kullanım ve uygulama 

yöntemi için belirtilmelidir. Kullanım konsantrasyonlarının AB'nin farklı bölgelerinde 

farklı olması gerekip gerekmediğini belirtiniz. 

Kullanım konsantrasyonlarının seçimi için gerekçe sağlanmalıdır.  Olası kullanım 

konsantrasyonu, ideal olarak, etkililiği etkileyen tüm ilgili parametreleri hesaba 

katarak, ilgili hizmet ömrü için gerçek koşullar altında minimum etkili 

konsantrasyon olmalıdır. 

6.5. Etki şekli 

Yardımcı formülanların varlığında etki tarzının bilinmesi veya farklı olmasının 

beklenmesi durumunda, bu rapor edilmeli ve olası sonuçları tartışılmalıdır. Mümkün 

olduğunda, deneysel çalışmaların sonuçları rapor edilmelidir. 

6.6. Ürün için önerilen etiket beyanları 

"Etiket beyanları" terimi, reklam materyali veya beraberindeki broşürler ve ürün 

etiketinde olanlar gibi ürünün etkililiği için yapılan tüm beyanları içermelidir. Etkinlik 

verilerinin etiket beyanlarına göre ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılmalıdır 

Değerlendirme, diğer belirli beyanlar ile birlikte tüm ilgili hedef türleri (veya temsili 

türleri), ürün kullanımının etkilerini, etki süresi ve hızını, kalan etki için herhangi bir 

beyanı içermelidir. 

 



BPR Kılavuzu: Cilt V 

Aktif Mikroorganizmalar ve Biyosidal Ürünler Kılavuzu 
Sürüm 2.1 Mart 2017 95 

 

 

Etiket iddiaları ile ilgili olarak, ruhsat koşullarının bir parçasını oluşturacak olan 

birçok bilgi parçası bulunduğu unutulmamalıdır, örneğin: 

 formülasyon tipi (örneğin çözücü bazlı kullanıma hazır, su bazlı 

konsantre, toz pudra, jel tuzağı vb.); 

 uygunsa ekipman ve / veya dilusyon dahil uygulama yöntemi (örn. kaba 

sprey, ultra düşük hacimli (ULV) sprey, cilt losyonu, vb.); 

 uygulama oranı (örneğin metrekare başına 100 ml ürün uygulayın, 20 

saniye püskürtün, vb.); 

 uygulama sıklığı ve uygulamalar arasındaki herhangi bir özel aralık; 

 dikkate alınması gereken diğer özel koşullar, örn. bazen, bir ürünün 

“normal kullanımı”, ürünün diğer faaliyetlerle bağlantılı olarak kullanılmasını 

içerebilir. Bu, muameleden önce bir alanın temizlenmesini içerebilir. Aktif mikro 

organizmaya dayalı ürünlerin etkinliği çevresel koşullara bağlı olabilir. Ürünün en iyi 

hangi koşullarda kullanılabileceği veya kullanılması gerektiği (örn. sıcaklık, bağıl 

nem, güneş ışığı, günün saati, yılın zamanı) belirtilmelidir; etkinliği (örn. nemli 

tutun, serin tutun, melas ekleyin vb.) iyileştirmek için alınabilecek ekstra ölçümler 

de belirtilmelidir.  

 Bir Entegre Zararlı Yönetimi prosedürünün diğer bileşenleri tarafından 

sağlanan katkıların da dikkate alınması gerekebilir. 

6.7. Kullanılabilir standart protokoller, laboratuvar testleri veya uygun 

ve ilgili yerlerde performans standartları da dahil olmak üzere kullanılan 

saha denemeleri dahil olmak üzere bu amaçlanan beyanları destekleyecek 

etkililik verileri;  

Başvuru sahibi, biyosidal ürünün kullanım talimatlarına göre uygulandığında etkili 

ve  amaçlanan kullanımı için uygun olduğunu göstermelidir. Bu, laboratuvar 

çalışmaları, pilot tesisler, saha test verileri veya diğer ilgili çalışma verilerini 

içerebilecek verilerin sağlanmasıyla doğrulanabilir. Test koşulları, amaçlanan 

kullanım ile ilgili çevresel özelliklerle karşılaştırılabilir olan, uygulanan amaç ile 

karşılaştırılabilir olmalıdır. 
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Ruhsatın talep edildiği Üye Devletin sınırları dışında yürütülen saha çalışmaları için, 

bu tür verilerin uygunluğunun gerekçelendirilmesi gerekir. Gerekli bilgilerin 

kapsamı, ürün tipine, önerilen kullanım modeline ve iki ülkedeki koşulların 

benzerliğine bağlı olarak değişecektir. 

Gerekçelendirme, ilgili ve uygun olduğu şekilde, hedef organizma (örn. 

cinslerin/türlerin ve bunun için ruhsatın talep edildiği Üye Devlet ile ilgisinin 

karşılaştırılması), meteorolojik parametreler (örn. ortalama sıcaklıklar ve yağış 

miktarı) ve konum ayrıntıları hakkındaki bilgileri içerebilir. 

Test yöntemi, bir yanıtı ve uygun olduğunda etiket beyanları ile ilgili bir sonlanma 

noktasını ölçmelidir. Yöntem, işlenmemiş bir kontrol ve mümkünse karşılaştırma için 

bir referans ürün kullanmalıdır. Etkinlik test raporları, önerilen hızdan daha düşük 

doz hızları için doz yanıt verilerini içermelidir. Ancak, saha çalışmaları için bu her 

zaman mümkün olmayabilir. 

Ürünün veya aynı aktif mikroorganizmaları içeren diğer ürünlerin önceki 

formülasyonlarının destekleyici kanıt olarak gösterilmesi durumunda, tüm ilgili 

formülasyon detayları verilmeli ve bu kanıtın mevcut formülasyonla ilgisi tamamen 

gerekçelendirilmelidir. 

6.8. Direnç dahil olmak üzere etkililik üzerinde bilinen diğer 

sınırlamalar 

Ürünün belirli çevresel veya diğer koşullarda kullanımına ilişkin olası kısıtlamalar 

veya tavsiyeler belirtilmelidir. 

Sıcak, soğuk veya nemli ortamlar veya diğer maddelerin varlığı gibi ürünün 

etkinliğini azaltabilecek olası faktörleri belirtiniz. Bu faktörlere, ürünü neden 

olumsuz etkilediklerini açıklayan sağlam bir açıklama eşlik etmelidir. 

Dirençli suşların gelişmesini önlemek için ürünün sürekli kullanımından 

kaçınılmasına ilişkin olası öneriler ve bunların gerekçeleri belirtilmelidir. 

Ürünün örneğin diğer biyosidal ürünlerle karıştırılıp karıştırılamayacağını veya 

ürünün diğer biyosidal ürünlerle kullanımının tavsiye edilip edilmediğini belirtiniz. 
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6.8.1. Direnç gelişiminin oluşumu veya olası oluşumu ve uygun yönetim 

stratejileri hakkında bilgi; 

Lütfen aktif mikroorganizma için bu rehber dokümanın 5.1.1 bölümünde belirtilen 

kılavuzu izleyin. 

6.8.2. İstenmeyen veya amaçlanmayan yan etkilere ilişkin gözlemler 

Lütfen aktif mikroorganizma için bu rehber dokümanın 5.1.1 bölümünde belirtilen 

kılavuzu izleyin. 

7. Kullanım amacı ve maruziyet 

7.1. Öngörülen kullanım alanı 

Lütfen aktif mikroorganizma için bu rehber dokümanın 5.1.1 bölümünde belirtilen 

kılavuzu izleyin. 

7.2. Ürün tipi 

Lütfen aktif mikroorganizma için bu rehber dokümanın 5.1.1 bölümünde belirtilen 

kılavuzu izleyin. 

7.3. Amaçlanan kullanımın ayrıntılı açıklaması 

Lütfen aktif mikroorganizma için bu rehber dokümanın 5.1.1 bölümünde belirtilen 

kılavuzu izleyin. Burada sağlanan bilgiler, etiket beyanıyla uyumlu olmalıdır 

(biyosidal ürün için bölüm 5.1.2, sonlanma noktası 6.6). 

7.4. Kullanıcılar, örneğin endüstriyel, eğitimli profesyonel, profesyonel 

veya genel halk (profesyonel olmayan) 

Lütfen aktif mikroorganizma için sonlanma noktası 6.4'te (bu rehber dokümanın 

5.1.1 bölümü) belirtilen kılavuzu izleyin. 
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7.5. Uygulama yöntemi ve bu yönteme dair açıklama 

Uygun olduğu durumlarda uygulama ekipmanı da dahil olmak üzere farklı 

kullanımlar için ürünün uygulama yöntemi açıklanmalıdır. Ürün seyreltilecekse 

dilusyon için kullanılan madde ve hacmi belirtilmelidir. Uygulama tekniğinin bir 

açıklaması (örn. daldırma, yayma, püskürtme, otomatik/manuel dozlama vb.) dahil 

edilmelidir. Çözeltiye eklenmesi gerekebilecek maddeler ve bunların dozajları da 

verilmelidir. 

Ürünle birlikte belirli bir teknik cihaz kullanılacaksa, bu cihaza dair bir açıklama 

sağlanmalıdır. 

7.6. Uygulama oranı ve uygunsa, işlenmiş bir üründeki veya ürünün 

kullanılacağı sistemdeki (örneğin uygulama cihazında veya yemde) 

biyosidal ürünün veya mikroorganizma aktif maddenin nihai 

konsantrasyonu. 

Nesne başına önerilen ürün ve aktif mikro organizma dozu belirtilmelidir (örneğin 

korunacak materyalin yüzey alanı başına veya bir su sistemindeki konsantrasyon 

olarak). 

7.7. Başvuruların sayısı, zamanlaması ve koruma süresi 

Ek III, Başlık 2, 7.7 Sütun 1 şu şekildedir: Yeniden giriş için gerekli bekleme 

süreleri veya gerekli geri çekilme süresi veya insan ve hayvan sağlığını ve çevreyi 

korumak için diğer önlemler dahil olmak üzere coğrafi konum veya iklim 

değişiklikleri ile ilgili her türlü özel bilgi. 

Uygulama sayısını, muamele sıklığını ve koruma süresini belirtin. 

İlgili olduğu yerlerde, çevresel farklılıklardan dolayı AB'nin çeşitli alanlarında 

uygulamaların nasıl farklılaştığı belirtilmelidir. Bu tür farklılıklar mevcutsa, önerilen 

uygulama süresi ve her kullanım alanı için olası yeniden uygulamalar da 

belirtilmelidir. 
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Daha fazla bilgi: 

 Biyosidal ürünler için gerekli bilgiler kılavuzunda bulunabilir. 

 

7.8. Önerilen kullanım talimatları 

Biyosidal ürünün kullanımıyla ilgili, etiketlere ve broşürlere basılacak önerilen 

talimatlar sağlanmalıdır. Burada sağlanan bilgiler, etiket beyanıyla uyumlu olmalıdır 

(bu rehber dokümanın 5.1.2 bölümü, biyosidal ürün için sonlanma noktası 6.6). 

7.9. Maruziyet verileri 

Lütfen aktif mikroorganizma için sonlanma noktası 6.5'te (bu rehber dokümanın 

5.1.1 bölümü) belirtilen kılavuzu izleyin. 

7.9.1. Önerilen / beklenen kullanımlar ve bertaraf ile ilişkili insan 

maruziyeti hakkında bilgiler 

Lütfen aktif mikroorganizma için sonlanma noktası 6.5.1'de (bu rehber dokümanın 

5.1.1 bölümü) belirtilen kılavuzu izleyin. 

7.9.2. Önerilen / beklenen kullanımlar ve bertaraf ile ilişkili çevre 

maruziyeti hakkında bilgiler 

Lütfen aktif mikroorganizma için sonlanma noktası 6.5.2'de (bu rehber dokümanın 

5.1.1 bölümü) belirtilen kılavuzu izleyin. 
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4.2 Bölüm B: Değerlendirme 

4.2.1 Aktif Mikroorganizma 

 

4.2.1.1 Etkililik verilerinin değerlendirilmesi 

Başvuru sahibi tarafından sunulan veriler, ürün için etkililik iddialarını doğrulamak 

için yeterli olmalıdır. Başvuru sahibi tarafından sunulan veya değerlendirici kuruluş 

tarafından tutulan veriler, izin koşullarına uygun olarak normal şekilde 

kullanıldıklarında biyosidal ürünün hedef organizmaya karşı etkinliğini 

gösterebilmelidir. 

Birliğin biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanan aktif maddeler listesine dahil 

edilmesi için, genel olarak aktif maddenin sadece temel etkinliği gereklidir (36. CA 

toplantısı Mart 2010
27

). 

Test, mevcut ve uygulanabilir olduğunda Birlik yönergelerine göre yapılmalıdır. 

Ürün değerlendirmesine ilişkin TNsG (Ürün Değerlendirmesine ilişkin TNsG; Bölüm 

7), PT başına aktif mikro organizmalar için de faydalı olabilecek kimyasalların 

değerlendirilmesi hakkında bilgi sağlar. TNsG'deki bilgiler KIlavuzu, Cilt II Etkinlik, 

Bölüm B Değerlendirmesinin geliştirilmesine dahil edilecektir (biyosidal ürün 

rehberinin geliştirilmesi hakkında bilgi için ECHA Biyosidal Ürün Rehberi internet 

sayfasına bakınız
28

). 

 

27 Ek I'in Dahil Edilmesi İçin Aktif Maddelerin Değerlendirilmesinde Etkinliğin Rolü. (Biyosidal 

ürünlerin piyasaya sürülmesine ilişkin Direktif 98/8 /EC'nin uygulanması için Üye Devletlerin Yetkili 

Makamlarının temsilcileri tarafından gerçekleştirilen 36. toplantıda onaylanmıştır (10-12 Mart 2010). 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-

directive (“12. Belirli konularda ek kılavuz” u seçin). 

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

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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Kılavuz, değerlendirme yapmak için hangi durumlarda laboratuvar ve saha 

denemelerinin gerekli olduğunu ve hangi durumlarda sadece laboratuvar veya yarı 

saha denemelerinin yeterli olduğunu belirtir. 

EPPO, mikrobiyal bitki koruma ürünleri için etkililik değerlendirme ilkeleri hakkında 

bir belge yayınlamıştır (OEPP / EPPO Bülteni (2012) 42 (3), 348–352). Ayrıca OECD 

de etkililik üzerine bir bölüm içeren haşere kontrolü için mikrobiyallerin 

değerlendirilmesi hakkında bir belge yayınlamıştır (ENV / JM / MONO (2008) 36). 

Bu belgeler bitki koruma ürünleri için olsa da, biyosidal aktif mikroorganizmalar için 

de yararlı bilgiler içerebilirler. Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde geliştirilen 

yönergelere de başvurulabilir. 

Bilimsel literatürden elde edilen etkililik verilerine dikkatle güvenilmesi ve 

destekleyici bilgi olarak değerlendirilmeleri gerektiği hatırlatılmalıdır. Bunlar, 

standartlara göre gerçekleştirilen etkililik testlerinden elde edilen verilerin yerini 

alamaz. 

 

4.2.1.2 Aktif mikro organizmaya karşı potansiyel direncin 

değerlendirilmesi 

Başvuru sahibi tarafından sunulan bilgiler, aktif mikroorganizmaya karşı direnç 

geliştirme riskini değerlendirmek için yeterli olmalıdır. Veriler, örneğin saha 

çalışmalarını, uzun dönemli çalışmaları, ampirik değerleri veya literatür değerlerini 

içerebilir. Ayrıca çapraz direnç de dikkate alınmalıdır. 

 

4.2.2 Biyosidal Ürün 

 

4.2.2.1 Etkililik verilerinin değerlendirilmesi 

BPR biyosidal ürününe ilişkin Ek III Başlık 2'nin gereksinimlerini yerine getirmek için 

sağlanan etkililik verileri, kontrol derecesi veya istenen etkinin kapsamı ve 
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aşağıdaki gibi ilgili deneysel koşullar göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmelidir: 

a) ürün tarafından kontrol edilmesi amaçlanan hedef organizma türü veya 

etkilendiği bilinen herhangi bir materyal ve korunması amaçlanan materyal; 

b) korunacak alan; 

c) kullanım alanında var olan çevresel (iklim dahil) koşullar (kabul edilebilir etkililik 

için gerekliyse, bu tür veriler / bilgiler ayrıca uygulamadan önce ve sonra 

verilmelidir); 

d) zararlı organizmanın varlığı ve yoğunluğu; 

e) organizmanın ve hedef organizmanın gelişim aşaması; 

f) kullanılan mikrobiyal biyosidal ürünün miktarı; 

g) etikette gerekliyse, eklenen adjuvan miktarı; 

h) seyreltici(ler) ve uygunsa dilusyon oranı; 

i) uygulamaların sıklığı ve zamanlaması; 

j) uygulama ekipmanının türü; 

k) uygulama ekipmanı için özel temizlik önlemlerine duyulan ihtiyaç. 

Biyosidal ürünün etkililiğinin, önerilen kullanım alanında pratikte karşılaşılması 

muhtemel hedef organizmanın iklim ve üreme dönemi de dahil olmak üzere çeşitli 

koşullar altında değerlendirilmesi gerekir. Özellikle aşağıdakilere dikkat edilmelidir: 

a) uygun bir referans ürün veya ürünlerle karşılaştırıldığında, mevcut 

olduklarında, dozla ilgili olarak aranan etkinin seviyesi, tutarlılığı ve süresi ve 

işlenmemiş kontrol; 
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b) İlgili olduğu durumlarda işlem görmemiş bir kontrol ve mevcut olduğu 

yerlerde uygun bir referans ürün veya ürünlere kıyasla, hijyen üzerindeki etki, 

kaybın azaltılması, miktar ve / veya kalite açısından saklama süresi. 

Uygun bir referans ürün bulunmadığında, önerilen kullanım alanında pratikte 

karşılaşılması muhtemel normal koşullar altında -iklim dahil olmak üzere- tutarlı ve 

tanımlanmış bir fayda olup olmadığını belirlemek için biyosidal ürünün etkinliği 

değerlendirilmelidir. 

Biyosidal ürünün kullanımından sonra uygulanan alanda istenmeyen her türlü 

istenmeyen etki, ilgili olduğu durumlarda, işlenmemiş bir kontrol ve / veya 

mevcutsa, uygun bir referans ürün veya ürünlerle karşılaştırılarak önerilen kullanım 

koşullarına göre değerlendirilmelidir. 

Bu değerlendirme aşağıdaki bilgileri dikkate alacak ve içerecektir: 

a) Etkinlik verileri; 

b) biyosidal ürünün doğası, dozu, uygulama yöntemi, uygulama sayısı ve 

zamanlaması, diğer muamele türleriyle uyumsuzluk gibi biyosidal ürünle ilgili diğer 

bilgiler; 

c) etki modu, hayatta kalma, hedef organizma özgüllüğü gibi biyolojik özellikler 

dahil olmak üzere aktif mikroorganizma hakkındaki tüm ilgili bilgiler; 

d) hedef organizma(lar) ve bunları etkileyen çevresel (iklimsel koşullar dahil 

olmak üzere) koşullar üzerinde gözlenen toksik / patojenik etkilerin doğası, sıklığı, 

seviyesi ve süresi; 

e) toksik / patojenik etkilerin gözlemlendiği biyosidal ürünle muamele gören alan; 
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4.2.2.1.1 Ürün tipi 

Amaçlanan kullanım için atanan ürün tipi doğrulanmalıdır. 

 

4.2.2.1.2 Hedef organizmalar 

Biyosidal ürünün etkili olduğu hedef organizmalar hakkındaki bilgiler 

değerlendirilmelidir. 

 

 

4.2.2.1.3 Etki modu / hedef organizmalar üzerindeki etki 

Hedef organizmalar üzerindeki etki / etki modu 

 

4.2.2.1.4 Kullanım alanı / Uygulama yeri  

Kullanım alanı ve uygulama yerine ilişkin bilgiler değerlendirilmelidir. 

 

4.2.2.1.5 Kullanım talimatları 

Kullanım talimatları hakkındaki bilgiler değerlendirilmelidir. 

 

4.2.2.2 Biyosidal ürüne karşı potansiyel direncin değerlendirilmesi 

Hedef organizmaların biyosidal ürüne potansiyel direnci hakkındaki bilgiler 

değerlendirilmelidir. 

 

4.3 Bölüm C: Değerlendirme / Sonuç / Karar Kriterleri 

4.3.1 Aktif Mikroorganizma 

 

4.3.1.1 Etkinlik verilerinin değerlendirilmesi 

Sağlanan veriler, amaçlanan kullanıma uygun olarak kullanıldığında, aktif mikro 

organizmanın hedef organizmalara karşı temel aktivitesini göstermelidir.  Üye 

Devletler, daha fazla bilgi ve / veya test ihtiyacı konusunda sonuçlar çıkarmalıdır. 
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4.3.1.2 Direnç ve direnç yönetimi stratejilerinin değerlendirilmesi 

Sağlanan veriler, hedef organizmanın aktif bir mikroorganizmaya karşı direnç veya 

çapraz direnç geliştirme olasılığını değerlendirmek için yeterli bilgi sağlamalıdır. 

Direnç değerlendirmesine ilişkin kılavuz, revize edilmiş bölümde bulunabilir. 

Ürün Değerlendirmesine ilişkin TNsG 6.2 (Mayıs 2009 33. CA toplantısı). Direnişin 

gelişmesini önlemek için yönetim stratejilerinin oluşturulması gerekir. 

 

4.3.1.3 Karar kriterleri 

Bir mikrobiyal biyosidal ürünün geliştirilmesinin herhangi bir aşamasında, aktif 

mikroorganizmanın antibiyotiklere veya dezenfektanlara karşı direnç veya tolerans 

genlerini transfer etme kabiliyetine sahip olduğu ortaya çıkarsa veya tıp ya da 

veterinerlikte kullanılan birden fazla grup antibiyotiğe karşı içsel aktarılamaz bir 

direnç mevcutsa hiçbir ruhsat verilmemelidir. 

 

4.3.2 Biyosidal Ürün 

Mikrobiyal bitki koruma ürünleri için, EPPO, mikrobiyal bitki koruma ürünleri için 

etkililik değerlendirme ilkelerini yayınlamıştır (OEPP / EPPO Bülteni (2012) 42 (3), 

348–352). Bu ilkelerin, mikrobiyal biyosidal ürünler için de dikkate alınması yararlı 

olabilir. Biyosidal ürünler için etkililik değerlendirmesi hakkında daha fazla bilgi ürün 

değerlendirmesine ilişkin TNsG’lerde (ECHA web sitesinde mevcuttur)
29 veya 

mevcut olduğunda Biyosidal Ürünler Kılavuzu, Cilt II Etkinlik, Bölüm B 

Değerlendirmesinde bulunabilir. Bunlar genellikle mikrobiyal biyosidal ürünler 

hakkında spesifik bilgi sağlamaz, ancak genel olarak aynı değerlendirme kuralları 

kimyasal ve mikrobiyal ürünler için de geçerlidir. 

_______________________ 

29http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-

directive 

 

 

 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive


BPR Kılavuzu: Cilt V   

       Aktif Mikroorganizmalar ve Biyosidal Ürünler Kılavuzu 
Sürüm 2.1 Mart 2017 106 

 

 

 

 

4.3.2.1 Etkinlik verilerinin / çalışmalarının değerlendirilmesi 

Sağlanan veriler, amaçlanan kullanıma uygun olarak kullanıldığında, mikrobiyal 

biyosidal ürünün hedef organizmalara karşı yeterli etkinliğini göstermelidir. Kontrol 

veya koruma ya da diğer amaçlanan etkilerin seviyesi, tutarlılığı ve süresi uygun 

referans ürünlerin kullanımından kaynaklananlara benzer olmalıdır. Uygun bir 

referans ürün mevcut değilse, biyosidal ürünün kontrol veya koruma seviyesi, 

tutarlılığı ve süresi açısından tanımlanmış bir fayda sağladığı veya hayvan ve insan 

sağlığı ve çevresel (iklimsel dahil olmak üzere) koşullar altında amaçlanan diğer 

etkileri, önerilen kullanım alanında gösterilmelidir.  Bir biyosidal ürünün etkinliği, 

her zaman ürünün etiket beyanına göre değerlendirilmeli ve etiket beyanları, 

ürünün etkililiği ile ilgili olmalıdır. Ürün değerlendirmesine ilişkin TNsG (Ürün 

Değerlendirmesine ilişkin TNsG; Bölüm 7), PT başına aktif mikro organizmalar için 

de faydalı olabilecek kimyasalların değerlendirilmesi hakkında bilgi sağlar. Kullanım 

türü başına hangi düzeyde etkililiğin yeterli olduğunu belirtir. 

 

4.3.2.2 Performans standartları  

Önerilen kullanımların, edinilen deneyime dayalı olarak zararlı olmadığı kabul 

edilmeyen hedef organizmaların
30 kontrolüne veya bu organizmalara karşı 

korunmaya yönelik tavsiyeleri içerdiği durumlarda, veya önerilen kullanım 

alanlarında veya diğer amaçlanan etkilerde normal hayvan ve insan sağlığı ve 

çevresel (iklim dahil olmak üzere) koşullar altındaki bilimsel kanıtların bu şartlar 

altında faydalı olduğu düşünülmediği yerde,  hiçbir ruhsat verilmemelidir. 

Çözeltinin performansına ilişkin sonuçlar, önerilen etiketin çözeltinin belirli 

koşullarda kullanım için tasarlandığını belirtmesi dışında, ruhsatın verileceği Üye 

Devletin tüm alanları ve kullanımının önerildiği tüm koşullar için geçerli olmalıdır. 

 

30 Biyosidal ürünler Yönetmeliği 528/2012/AB Madde 3(1)(g) 'de tanımlandığı gibi zararlı. 
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4.3.2.3 Direncin değerlendirilmesi 

Değerlendirmeyi yapan kuruluş, ilgili olduğu durumlarda, hedef organizmanın 

biyosidal üründe aktif bir mikro organizmaya karşı direnç veya çapraz direnç 

geliştirme olasılığını değerlendirmelidir. 

Kabul edilemez toleransın ve patojenlerin biyosidal ürüne karşı direncinin / çapraz 

direncinin geliştiğine dair kanıt varsa, Üye Devlet sunulan tolerans veya direnç 

yönetimi stratejisinin bunu yeterli şekilde ve layıkıyla ele alıp almadığına karar 

vermelidir. 

 

4.3.2.4 Karar kriterleri 

Ruhsat yalnızca mikrobiyal biyosidal ürün yeterince etkili ise verilmelidir. 

 

 

 

. 
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5. İnsan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkiler 

5.1 Bölüm A: Gerekli Bilgiler 

Mikroorganizma hakkında sağlanan bilgiler, mikroorganizmayı içeren bir veya daha 

fazla biyosidal ürün için sağlanan bilgilerle birlikte, mikroorganizmanın onaylanmış 

aktif maddelerin Birlik listesine dahil edilip edilemeyeceğine karar vermeye yetecek 

şekilde olmalıdır. Bu nedenle toksikolojik veriler, mikroorganizmaya ve üretilen ilgili 

metabolitlere / toksinlere maruziyetleri durumunda insanlar ve hayvanlar için risk 

oluşturabilecek TGAI'nın potansiyel tehlikelerinin değerlendirilmesine izin vermelidir. 

 

5.1.1 Aktif Mikroorganizma 

Mikroorganizmanın ve / veya metabolitlerinin ve kontaminantlarının insan ve 

hayvan sağlığı üzerinde etkilere neden olma kabiliyeti dikkatlice değerlendirilmelidir. 

Bu değerlendirme, BPR Ek II'de (başlık 2) listelenen temel ve ek veri 

gereksinimlerini ele almak için ilgili olabilecek tüm veriler dikkate alınarak 

yapılmalıdır. Daha küçük veri paketi ve tüm sonlanma noktaları için uygun test 

sistemlerinin mevcut olmaması nedeniyle, olumsuz etkilere neden olma potansiyeli 

ile etki seviyeleri hakkında sonuca varılmasının, kimyasal maddelerde olduğu gibi 

aynı düzeyde kesinlik ile her zaman mümkün olmayabileceği kabul edilmektedir. 

Yine de, onay konusunda bir karar verilebilmesi için veriler, mikro organizma ile 

ilişkili potansiyel toksikolojik tehlikelerin ve risklerin anlaşılması için yeterli 

olmalıdır. Değerlendirmede belirtilen herhangi bir belirsizlik ifade edilmeli ve bu 

belirsizlikleri ele almak için makul stratejiler tartışılmalıdır. 

Değerlendirme sırasında bulunan tüm etkiler rapor edilmelidir. Toksisite, enfektivite 

veya patojenite belirtileri gözlemlenirse, gözlenen etkilerin önemini değerlendirmek 

için ek testler gerekli olabilir, ilgili yerlerde bir Gözlemlenen Yan Etki Seviyesi 

Mevcut Değildir (NOAEL) belirleyin ve mümkünse ilgili mekanizmayı araştırın. Tüm 

çalışmalar için gerçek elde edilen doz, vücut ağırlığı kilogramı başına koloni 

oluşturan birimler (cfu / kg) ve / veya diğer uygun birimler olarak bildirilmelidir. 
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Mikroorganizmanın toksisite, enfektivite ve / veya patojeniteye neden olma 

potansiyelinin tam bir değerlendirmesi için, bu bölümde listelenen çalışmalar, mikro 

organizmanın biyolojik özelliklerine ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirilmelidir. 

Mikro organizmanın olası sağlık etkileri hakkında değerli bilgiler verebilecek biyolojik 

özelliklere örnekler şunlardır: 

 yaşam döngüsü; 

 insan vücut sıcaklığının altındaki bir büyüme sıcaklığının, düşük bir enfeksiyon 

potansiyelini işaret edebilecek olan optimum ve maksimum büyüme sıcaklığı; 

 insan veya hayvan vücudunda üreme veya büyüme yeteneğinin olmadığını 

gösteren diğer büyüme gereksinimleri; 

 insanlarda ve hayvanlarda toksisiteye neden olabilen metabolitlerin / toksinlerin 

üretimi; 

 taksonomik grup ve özel dikkat gerektiren patojenik veya toksin üreten türlerle 

ilişki; 

 insanlarda ve hayvanlarda olumsuz etkilerin meydana gelme olasılığının olup 

olmadığına dair bir gösterge sağlayabilen etki modu; 

 Hedef organizma(lar) ve tür özgüllüğü, dar bir hedef organizma yelpazesi söz 

konusu olduğunda,  özellikle taksonomik olarak memelilerden uzaksa, insanlarda ve 

hayvanlarda daha düşük yan etki riskine işaret edebilir. 
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Önerilen kullanım koşulları altında beklenen maruziyet modelleri ve seviyeleri, 

(daha ileri) çalışmalara veya bilgiye ihtiyaç olup olmadığına ve çalışma bulgularının 

risk değerlendirmesiyle ilgisine karar verirken dikkate alınmalıdır. 

Mikroorganizmanın Nitelikli Güvenlik Varsayımı
31,32 (QPS) kriterlerini karşılayıp 

karşılamadığı da yararlı bilgiler sağlayabilir. 

 

 Okuyucu için NOT: Aşağıda açıklanan sonlanma noktaları, BPR, Ek II 

Aktif Maddeler için Gerekli Bilgiler, Başlık 2 Mikro-organizmalar, Temel 

veri seti ve aktif maddeler için ek veri setine göre numaralandırılmıştır. 

Bu başlıklar, Rehber dokümanın genel bölüm numaralarından 

ayrılabilmeleri için italik yeşil yazı tipiyle yazılmıştır. 

7. İnsan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkiler 

Mikro organizmanın herhangi bir toksin ve diğer ilgili metabolit üretiminin bir 

sonucu olarak enfeksiyon, patojenite ve / veya toksisite gibi olumsuz etkilere neden 

olma potansiyeli hakkında bilgi gereklidir.  

7.1. Temel bilgiler 

Bu bölüm, insanlarda ve hayvanlarda gözlemlenen ve farklı amaçlarla belgelenen 

etkiler hakkında bilgi içerir. Bu bilgiler tıbbi tescilleri, epidemiyolojik verileri veya 

yayınlanmış literatürde açıklanan durum raporlarını içerebilir. Vakaya bağlı olarak, 

çocuklar ile önceden var olan hastalık, ilaç tedavisi, bağışıklığın bozulması, hamilelik 

veya emzirme nedeniyle artan duyarlılığı olan bireyler gibi nüfusun savunmasız 

grupları açısından özel bir değerlendirme yapılması gerekebilir. 

Fırsatçı mikroorganizmalar hakkında bir sonuca varmak için (örn.) bildirilen 

durumlar ve muhtemel maruziyet hakkındaki bilgiler değerlendirilmelidir. 
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7.1.1. Tıbbi veriler 

Mümkün olduğunda ve 7 Nisan 1998
33

 tarihli Konsey Direktifi 98/24/EC Madde 19 

ve 18 Eylül 2000
34

 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 2000/54/EC  

Madde 5 ila 17 hükümlerine halel getirmeksizin, pratik enfeksiyon veya patojenite 

semptomlarının tanınması ve ilk yardımın etkililiği ve tedavi önlemleri ile ilgili veriler 

ve bilgiler sunulmalıdır. İlgili olduğu durumlarda, mikroorganizmayı öldürme veya 

zayıflatma yöntemleri sağlanmalı ve potansiyel antagonistlerin etkinliği araştırılmalı 

ve rapor edilmelidir. 

İnsan maruziyetini takiben gözlemlenen etkilere ilişkin bilgiler, mümkün olduğunda 

ve kabul edilebilir kalitede, hedef organlar, virülans ve ters etkilerin geri 

döndürülebilirliği ile ilgili yapılan ekstrapolasyonların ve ulaşılan sonuçların 

geçerliliğini doğrulamada özel bir değere sahiptir. Bu tür veriler, kaza sonucu 

maruziyet veya mesleki maruziyet raporlarından elde edilebilir.  

 

 

 

 

31 EFSA'nın EFSA'ya atıfta bulunulan seçilmiş mikroorganizmaların değerlendirilmesi için Nitelikli 

Güvenlik Varsayımı (QPS) yaklaşımının tanıtılması hakkındaki talebi üzerine Bilim Komitesinin 

görüşü. EFSA Bülteni (2007) 587, 1-16. 

32 EFSA BIOHAZ Paneli (EFSA Biyolojik Tehlikeler Paneli), 2013. Gıda ve yemlere kasıtlı olarak 

eklenen QPS biyolojik ajanlarının listesinin tutulmasına ilişkin Bilimsel Görüş (2013 güncellemesi). 

EFSA Bülteni 2013; 11 (11): 3449,105 pp. Doi: 10.2903 / j.efsa.2013.3449 

33 İşyerinde kimyasal ajanlarla ilgili risklerden işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumaya ilişkin 7 

Nisan 1998 tarihli Konsey Direktifi 98/24/EC (Direktif 89/391/EEC Madde 16(1) anlamında on 

dördüncü bireysel Direktif ). 

34  İşçilerin işte biyolojik ajanlara maruziyet ile ilgili risklerden korunmasına dair 18 Eylül 2000 

tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi 2000/54/EC  (Direktif 89/391/EEC Madde 

16(1) bağlamında yedinci bireysel direktif). 
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7.1.2. Üretim tesisi personeli üzerinde tıbbi gözetim 

İş sağlığı sürveyans programlarına ilişkin raporlar, mevcut olduğu durumlarda 

sunulmalıdır. 

7.1.3. Duyarlılık/alerjenlik gözlemleri 

Üretim tesislerindeki işçiler, tarım ve araştırma çalışanları ve mikro organizmaya 

maruz kalan diğerleri dahil olmak üzere işçilerde gözlemlenen duyarlılaşma ve 

alerjik reaksiyonlar hakkında mevcut bilgiler sağlanmalıdır. Bilgiler, gözlemlenen 

aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyon durumlarının (deri ve solunum) yanı sıra 

maruziyet sıklığı, seviyesi ve süresi, gözlemlenen semptomlar ve diğer ilgili klinik 

gözlemleri içermelidir. Çalışanların herhangi bir alerji testine tabi tutulup 

tutulmadığına veya alerjenik semptomlarla ilgili mülakat yapılıp yapılmadığına ilişkin 

bilgiler önemlidir. 

7.1.4. Doğrudan gözlem, örn. klinik vakalar 

Aktif mikro organizmayı veya taksonomik grubun yakından ilgili üyelerini içeren 

epidemiyolojik çalışmalar veya klinik vakalar gibi açık literatürden mevcut raporlar 

sunulmalıdır. Bu tür raporlar özellikle değerlidir ve maruziyetin doğası, seviyesi ve 

süresinin yanı sıra gözlemlenen klinik semptomlar, uygulanan ilk yardım ve tedavi 

önlemleri ve hastalarda önceden var olan herhangi bir hastalık veya riskli 

bağışıklığın tam tanımlarını içermelidir. 

7.2. Temel çalışmalar 

Şu anda mikroorganizmaların test edilmesine yönelik bir OECD yönergesi 

bulunmamaktadır. Bu tür yönergeler beklenirken, gerekli çalışmalar, USEPA OCSPP 

Yönergeleri (eski adıyla OPPTS Yönergeleri) gibi mikroorganizmalar için mevcut test 

yönergeleri kullanılarak oluşturulmalıdır. 

OCSPP yönergelerinin çoğunda önerilen gözlem süresi, mikroorganizmanın 

enfeksiyon ve herhangi bir klinik semptom arasındaki inkübasyon süresi dikkate 

alınarak, enfektivitesini ve patojenitesini değerlendirmek için gereklidir. 
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Duruma göre, hem mikroorganizmaları hem de sporlarını ve diğer dirençli yapıları 

dikkate almak uygun olabilir.  Bir arada bulunabilirler ve farklı fiziko-kimyasal ve 

biyolojik profillere sahip olabilirler.  

7.2.1. Duyarlılık 

Deri ve / veya soluma maruziyetinin ardından bir hassasiyet reaksiyonu meydana 

gelebilir. 

Deri duyarlılığını test etmek için şu anda mevcut olan yöntemlerin hiçbiri 

mikroorganizmalar için doğrulanmamıştır ve yürütüldüklerinde sonuçların 

yorumlanması zor olabilir
35

. İntradermal enjeksiyon kullanan Maksimizasyon testi, 

biyo-yararlanım sağladığı için Buehler veya LLNA testlerinden daha güvenilir bir 

dermal duyarlılığı test yöntemi olabilir. 

Hali hazırda, solunum duyarlılığı için doğrulanmış test yöntemleri bulunmamaktadır. 

Mikroorganizmanın solunum aşırı duyarlılığına neden olabileceğine dair kanıt 

genellikle insan deneyimlerine dayanır. 

 

 

 

 

35 LLNA ve Buehler cilt hassaslaşması testlerine benzer şekilde, in vitro yöntemler 

mikroorganizmaların değerlendirilmesi için doğrulanmamıştır. Bu nedenle, ne in vivo ne de in vitro 

yöntemler mikroorganizmalar için valide edilmediğinden, in vitro yöntemler, hayvanlar üzerinde test 

edilmeden önce, hayvanlar üzerinde testlerin alternatiflerinin mümkün olduğu kadar düşünülmesi 

gerektiğini belirten AB mevzuatına uygun olarak değerlendirilmelidir. 
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Doğrulanmış metodolojinin mevcut olmaması nedeniyle, duyarlılığı ele almak için 

hiçbir çalışmaya gerek duyulmamalıdır ve tüm mikroorganizmalar, daha fazla bilgi 

sağlanana kadar ve aksini ispatlayan bilimsel kanıtlar bulunmadığı sürece potansiyel 

duyarlılaştırıcılar olarak kabul edilmelidir. Ürünün etiketine şu cümle eklenmelidir: 

"Mikro organizmalar hassaslaştırıcı reaksiyonları tetikleme potansiyeline sahip 

olabilir". 

7.2.2. Akut toksisite, patojenite ve bulaşıcılık 

Sağlanan bilgiler, aşağıdakiler için bir değerlendirme yapılması için yeterli olmalıdır: 

 münferit maruziyetten sonra mikro organizmanın toksisitesi, patojenitesi ve 

bulaşıcılığı; 

 etkilerin süresi ve özelliklerinin yanı sıra ölüm sonrası davranış değişiklikleri ve 

olası patolojik bulgulara dair bütün ayrıntılar;   

 mümkün olan durumlarda, toksik etki modu; 

 mikroorganizmanın farklı yollarla maruziyetten kaynaklanan etkileri; 

 mikro organizmanın temizlenmesi. 

Akut etkiler, maruziyet yoluna bağlı olarak farklılık gösterebilir ve bu nedenle, 

amaçlanan kullanım sırasında veya sonrasında maruziyetle ilgili olması koşuluyla, 

çalışmalar oral ve pulmoner maruziyet üzerinden gerçekleştirilmelidir. Enfektivitenin 

araştırılması için intraperitoneal veya subkutan yollar, test organizmasına sistemik 

maruziyet sağladıkları için daha uygun olabilir. 

Temizlenme ilgili nicel bilgi, dozlamayı takiben çeşitli zaman noktalarında doku ve 

kan örnekleri kültürlenerek sağlanabilir. Uzun temizlenme süreleri, böyle bir sonuca 

varmak için hiçbir kanıt veya neden olmadığı sürece mutlaka zararlı etkilerin 

göstergesi olmayabilir. Ancak, temizlenme süresinin uzun olması durumunda, kabul 

edilebilirliğini desteklemek için bir açıklama yapılmalıdır. 

7.2.2.1. Akut oral toksisite, patojenite ve bulaşıcılık 

Mikroorganizmanın akut oral toksisitesi, patojenitesi ve bulaşıcılığı rapor edilmelidir. 

Önerilen yönerge OPPTS 885.3050 Akut Oral Toksisite / Patojenite'dir. 
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7.2.2.2. Akut solunum toksisitesi, patojenite ve bulaşıcılık (ADS) 

Mikroorganizmanın solunum toksisitesi, patojenitesi ve bulaşıcılığı, inhalasyon 

maruziyeti hariç tutulamazsa rapor edilmelidir. İntratrakeal uygulama, test 

hayvanının canlı mikroorganizmalara yeterince maruziyetini sağlamak için 

kullanılabilir. Bununla birlikte, inhalasyon uygulaması, test hayvanları tarafından, 

örneğin test yönergesinin gerektirdiği doz gibi, yeterli miktarda canlı 

mikroorganizmanın solunacağı kanıtlanırsa kabul edilebilir. 

Önerilen yönerge OPPTS 885.3150 Akut Pulmoner Toksisite / Patojenite'dir. 

7.2.2.3. İntraperitoneal / subkütan tek doz (ADS) 

Başka bir çalışmada sistemik maruziyet gösterilmemişse (örn. akut oral veya akut 

intratrakeal) intraperitoneal / subkutanöz çalışma gereklidir. Bu, mikroorganizmanın 

yalnızca uygulama yerinde değil, birkaç organdaki varlığı ile gösterilebilir. 

Önerilen yönerge OPPTS 885.3200 Akut Enjeksiyon Toksisitesi / Patojenisitesi'dir. 

7.2.3. In vitro genotoksisite testi 

Kimyasal maddelere yönelik mevcut genotoksisite test sistemleri, 

mikroorganizmaların test edilmesi için doğrulanmamıştır. Ayrıca, tam bir hücrenin, 

memeli türlerinde veya bir 
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in vitro genotoksisite test sisteminde genotoksik etkiye neden olması olası değildir 

ve bu nedenle bu tür çalışmalar talep edilmemelidir. 

Bölüm 4.1.1 sonlanma noktası 3.5'te mikro organizmanın ilgili metabolitleri ürettiği 

veya üretme olasılığının yüksek olduğu sonucuna varılmışsa, potansiyel 

genotoksisite endişesi ele alınmalıdır. Metabolitlerin ilgili olmadığı sonucuna varmak 

için yeterli bilimsel gerekçe varsa, genotoksisite testi gerekli değildir. 

Test edilecek ilgili metabolit(ler), mümkünse, sonuçların yeterliliğini sağlamak için 

saflaştırılmış formda araştırılmalıdır. Bu nedenle gerekli testler, kimyasal Biyosidal 

ürünler için önerilenlerle aynıdır (gen mutasyonu için bakteriyel analiz, memeli 

hücrelerinde kromozom sapmaları testi ve memeli hücrelerinde gen mutasyonu 

testi). 

Mikroorganizmalar büyük miktarda metabolit üretebildiğinden,  mikroorganizma 

özellikle iyi bilinmiyorsa veya olası toksinlerle ilgili ilgili suşlar / türler hakkında fazla 

bilgi yoksa, TGAI'nin veya üretim sürecinde uygun ve gerekçelendirilmiş bir 

noktadan alınan bir ham özütünün test edilmesi düşünülebilir. Böyle bir testte, her 

bir bileşenin konsantrasyonlarının düşük olması beklenebileceğinden ve çok düşük 

genotoksik potansiyele sahip bir bileşen bu nedenle testte tespit 

edilemeyeceğinden, çalışma tasarımının dikkatlice değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca 

test numunelerindeki bileşenlerin müdahalesini önlemek de gereklidir. Daha fazla 

bilgi için, lütfen bu Kılavuz Bölüm B Kısm 6.2.2'ye bakınız. 

7.2.4. Hücre kültürü çalışması 

Bölüm 1'den 3'e kadar olan bilgiler, mikroorganizmanın sıcakkanlı organizmalarda 

çoğalmadığını açıkça göstermedikçe, hücre kültürü testleri, virüsler, viroidler veya 

spesifik bakteri ve protozoa gibi hücre içinde kopyalanan mikroorganizmalar için 

sunulmalıdır. 

Bu çalışmalar, mikroorganizmaların memeli hücre dizilerini enfekte etme, çoğaltma, 

dönüştürme veya toksisiteye neden olma yeteneği hakkında bilgi sağlar. 

Önerilen yönerge  OPPTS 885.3500'dür (Hücre kültürü). 
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7.2.5. Kısa vadede toksisite ve patojenite (ADS) hakkında bilgiler 

Mikroorganizma ile bir veya daha fazla akut çalışmada toksisite, enfektivite ve / 

veya patojenite gözlendiğinde, mikro organizmanın kısa dönem toksisitesi 

(minimum 28 gün) dikkate alınmalıdır. Mikrobiyal kontaminantlar veya toksik 

metabolitler gibi diğer bileşenlerin olumsuz etkilerini değerlendirmek için veriler de 

gerekli olabilir. 

Sağlanan çalışma, mikroorganizmaya tekrar tekrar maruziyetin ardından etkilerin 

tanımlanmasına izin vermek ve özellikle ilgili yerlerde aşağıdakileri daha da 

belirlemek veya belirtmek için yeterli olmalıdır: 

 İlgili yerlerde NOAEL dahil olmak üzere tekrarlanan maruziyetten sonra TGAI 

toksisitesi; 

 mikroorganizmanın tekrarlanan maruziyetten sonra bulaşıcılığı ve patojenitesi 

 hedef organlar; 

 ölüm sonrası dönemde davranış değişiklikleri ve büyük patolojik bulguların tüm 

ayrıntılarıyla birlikte etkilerin zaman süreci ve özellikleri; 

 doz uygulamasının kesilmesinin ardından gözlemlenen etkilerin kalıcılığı ve geri 

döndürülebilirliği, 

 toksik etki modu hakkında bilgi; 

 ana organların mikroorganizmadan çalışma kılavuzunda belirtildiği gibi 

temizlenmesi. 

Uygulama yoluna, uzman görüşüne ve gerçekleştirilen akut çalışmalarda görülen 

etkilere göre karar verilmelidir. 

Önerilen yönerge   OPPTS 885.3600 Subkronik Toksisite / Patojenite'dir. 
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7.2.5.1. Tekrarlanan solunum yoluyla maruziyetten (ADS) sonra sağlık 

etkileri 

Soluma maruziyeti, biyosidal ürünün uygulanması sırasında veya hava yoluyla 

yayılan ve spor oluşturan mikroorganizmalar durumunda, ikincil maruziyet şeklinde 

uygulamadan sonra da meydana gelebilir. Bununla birlikte, mikroorganizmalara 

maruziyet, solunum koruması kullanılarak önlenmelidir çünkü bunlar inhalasyon 

yoluyla potansiyel olarak hassaslaştırıcı olarak kabul edilir (lütfen 7.2.1 sonlanma 

noktasına bakınız). Bu nedenle birincil maruziyetin meydana gelmesi beklenmez. 

Bununla birlikte, ikincil inhalasyon maruziyetinin olası riski ele alınmalı ve aşağıdaki 

durumlarda tekrarlayan doz inhalasyon toksisitesi / enfektivite / patojenite üzerine 

bir çalışma yapılmalıdır: 

 biyolojik ve kimyasal özellikler hava yoluyla bulaşma, spor oluşumu ve / veya toz 

oluşumu için bir endişe uyandırmaktadır; 

 ikincil maruziyet beklenmektedir. 

Önerilen yönerge OPPTS 885.3600 Subkronik Toksisite / Patojenite'dir. 

7.2.6. Önerilen tedavi: ilk yardım önlemleri, tıbbi tedavi 

Enfeksiyon ve göz kontaminasyonu durumunda kullanılacak ilk yardım tedbirleri 

sağlanmalıdır. Yutulma veya gözlerin ya da cilde bulaşması durumunda kullanılacak 

tedavi rejimleri tam olarak açıklanmalıdır. Bu bilgi, mevcut olduğu durumlarda 

pratik deneyime veya teorik muhakemeye dayanabilir. 

Antimikrobiyal ajanlara dirençle ilgili bilgiler sonlanma noktası altında sağlanmalıdır. 

3.6 aktif mikroorganizmalar için. 
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7.3. Spesifik toksisite, patojenite ve bulaşıcılık çalışmaları (ADS) 

Madde 7.2'deki akut veya kısa dönem testler bu tür etkiler için bir endişe 

uyandırmaktaysa, toksisite, enfektivite ve / veya patojenite üzerine özel çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Gerçekleştirilecek çalışmanın türü, akut veya kısa dönem çalışmalarda gözlemlenen 

etkilerin yanı sıra klinik vakaların tıbbi raporlarına veya epidemiyolojik çalışmalara 

bağlıdır. Dikkate alınması gereken çalışmalar, subkronik toksisite / patojenite / 

enfektivite, kronik toksisite, kanserojenlik, üreme toksisitesi üzerine çalışmalar veya 

bir veya birkaç ilgili toksin(ler) üzerinde spesifik çalışmalardır. İkinci bir türdeki 

çalışmalar da belirli durumlarda ilgili olabilir, ancak mümkün olduğunda bunlardan 

kaçınılmalıdır. 

Kanserojenlik üzerine bir çalışma şu durumlarda alakalı olabilir: 

 subkronik toksisite çalışmalarında proliferatif değişiklikler gözlemlenmiştir; 

 memeli hücre kültürü çalışmasında bir virüsün enfektif olduğu gösterilmiştir  

(bu Rehberin 5.2.2.2.7 bölümüne bakınız); 

 bir in vivo genotoksisite çalışmasında pozitif bir sonuç elde edilmiştir; 

 OPPTS yönergesi 885.3650 Üreme / doğurganlık etkileri, aşağıdaki durumlarda 

üreme / doğurganlık etkileri üzerine bir çalışmanın gerekli olduğunu belirtir: 

Subkronik Kademe II çalışmasında (OPPTS 885.3600) test hayvanlarında TGAI'nin 

önemli enfektivitesi gözlenmiştir ve hiçbir toksisite veya patojenite belirtisi 

gözlenmemiştir; veya 

 TGAI, memeli hücre kültürü hatlarında kalıcı olabilen veya replike olabilen bir 

virüstür (OPPTS 885.3500); veya 
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 TGAI tam taksonomik sınıflandırmaya uygun değildir, ancak memeli hücreleri için 

parazitik olduğu bilinen organizmalarla ilgilidir; veya 

 TGAI veya biyosidal ürün yeterince saflaştırılmamıştır, ancak memeliler için 

parazitik olan kirletici maddeler içerebileceği belirtilmiştir. 

Bununla birlikte, spesifik toksisite çalışmalarına ihtiyaç olup olmadığına karar 

verirken, maruziyet olasılığı her zaman dikkate alınmalıdır
36

. Örneğin, bir eşik dozu 

ile genotoksik etkiye neden olan bir madde için risk değerlendirmesi yapılırsa ve 

kabul edilebilir bir risk gösterirse, bir karsinojenisite çalışmasına gerek 

olmayacaktır. 

Üreme toksisitesi dışındaki sonlanma noktaları için OCSSP yönergeleri mevcut 

değildir ve çalışma tasarımına uzman görüşüne ve diğer çalışmalarda görülen 

etkilere dayalı olarak karar verilmelidir. Daha fazla araştırma yapmadan önce, 

başvuru sahibi, yapılacak çalışmanın türü konusunda yetkili makamların onayını 

almalıdır. 

7.4. Genotoksisite - somatik hücrelerde (ADS) in vivo çalışmalar 

In vitro pozitif sonuçlar elde edilmişse, somatik hücrelerde genotoksisite üzerine in 

vivo çalışmalar gereklidir. Çalışmalar, hangisi ilgili ve ulaşılabilirse, ham bir özüt 

veya saflaştırılmış bir metabolit ile gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, in vitro ile 

pozitif sonuç veren aynı materyaller test edilmelidir. 

In vivo genotoksisite testlerinin sonuçları, kullanılan hayvan sayısını en aza 

indirmek için diğer mevcut ilgili çalışmalarla birleştirilmelidir. 

Kimyasal Biyosidal ürünler için önerilen yöntemler ve bilgiler uygulanabilir (lütfen 

Cilt III B Bölüm 6 Mutajenite'ye bakın). 

 

 

 

36 BPR Madde 6.2 (a): “Aşağıdakilerden herhangi birinin geçerli olduğu durumda,1. paragrafa 

bakılmaksızın, başvuru sahibinin,  1. paragrafın (a) ve (b) bentlerinde gerekli olan dosyaların bir 

parçası olarak veri sağlamasına gerek yoktur: (a) Önerilen kullanımlarla ilişkili maruziyet nedeniyle 

veriler gerekli olmaması." 
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7.5. Genotoksisite - germ hücrelerinde (ADS) in vivo çalışmalar 

Somatik hücrelerde in vivo çalışmalarda pozitif sonuçlar elde edilmişse, germ 

hücrelerinde genotoksisite üzerine in vivo çalışmalar gereklidir. Çalışmalar, hangisi 

ilgili ve ulaşılabilirse, ham bir özüt veya saflaştırılmış bir metabolit ile 

gerçekleştirilebilir. 

Bununla birlikte, somatik hücrelerde pozitif sonuç veren aynı materyaller test 

edilmelidir. 

 

 

 

Kimyasal Biyosidal ürünler için önerilen yöntemler ve bilgiler uygulanabilir (lütfen 

Cilt III B Bölüm 6 Mutajenite'ye bakın). 

7.6. Memeli toksisitesi, patojenitesi ve bulaşıcılığının özeti ve genel 

değerlendirme 

TGAI'nin toksikolojik profilini ve enfeksiyon ve patojenite potansiyelini belirlemek 

amacıyla tüm veri ve bilgilerin bir özeti sunulmalıdır. Özet aşağıdaki konuları 

içermelidir: 

 verilerin kapsamı, kalitesi ve güvenilirliği; 

 tıbbi raporlar ve klinik vakalar; 

 çalışmalarda görülen herhangi bir etkinin açıklamasıyla birlikte toksisite,  ve bir 

NOAEL'in oluşturulup oluşturulmadığı; 

 temizlenme verileri dahil bulaşıcılık; 

 patojenite; 

 toksik metabolitlerin üretimi; 

 duyarlılık; 

 aktif mikroorganizma için referans değerleri (AOEL, ARfD, ADI) ve / veya ilgili 

olduğu yerlerde bir veya birkaç ilgili metabolit(ler); 

 TGAI'nin kendine özgü özellikleri nedeniyle risk azaltma önlemlerine duyulan 

ihtiyaç. 
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7.7. İşlenmiş ürünler, gıda ve yemlerin (ADS) içinde veya üzerinde 

kalıntılar 

Biyosidal ürün ile muameleden sonra, muamele edilen alanda ya da muamele edilen 

eşya üzerinde kalıntılar kalabilir ya da gıda ya da yem maddelerine aktarılabilir. 

Kalıntılar canlı ve/veya cansız olabilir. 

TGAI'nin tehlike değerlendirmesi potansiyel bir olumsuz etkiye işaret ettiğinde, bu 

kalıntılara maruziyetten kaynaklanan insan ve hayvan sağlığı riskini değerlendirmek 

için bilgiler sağlanmalıdır. 

7.7.1. İşlenmiş eşyalar, yemler veya gıda maddelerinde (ADS) veya 

bunların üzerinde çoğalmanın kalıcılığı ve olasılığı 

İlgili olduğu durumlarda, toksik metabolitlerin kalıcılığı ve mikroorganizmanın 

işlenmiş eşyalar, yiyecekler veya yemlerin içinde veya üzerinde kalıcılığı ve 

çoğalması olasılığı, 7.1 ve 7.2 bölümlerinde olumsuz etkilerin gözlendiği ve aktif 

mikroorganizma ve / veya bir veya birkaç toksik metabolit için bir referans değerin 

belirlendiği durumlarda ele alınmalıdır. 

7.7.2. Gerekli ilave bilgiler (ADS) 

Aşağıdaki bileşenlerin işlenmiş eşyalar veya gıda veya yem içinde veya üzerinde 

bulunabilen kalıntılarını araştırmak için çalışmalar gerekebilir: 

 aktif mikro organizma; ve / veya 

 formüle edilmiş üründe bulunan bir veya birkaç kontaminant; ve / veya 

 formüle edilmiş üründe bulunan bir veya birkaç ilgili metabolit. Bu tür 

çalışmaların gerekli olduğu durumlara ilişkin bilgi aşağıda verilmektedir (Madde 

7.7.2.1 ve 7.7.2.2). 
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7.7.2.1. Cansız kalıntılar (ADS) 

Canlı olmayan kalıntılar, fermantasyon sırasında veya uygulamadan sonra aktif 

mikro organizmanın büyümesi sırasında aktif mikro organizma tarafından üretilen 

cansız mikro organizmalar veya metabolitler / toksinler olabilir. 

Aşağıdakiler geçerli olduğunda, işlenmiş eşyalar, gıda veya yemlerin içindeki veya 

üzerindeki cansız kalıntıların seviyeleri hakkında bilgi gereklidir: 

 ilgili toksik metabolitler veya diğer önemli kimyasal maddeler, üründe mevcuttur; 

 ilgili toksik metabolitler mikroorganizma tarafından işlenmiş eşyalar, gıda veya 

yem içinde veya üzerinde üretilir; 

 cansız kalıntıların ihmal edilebilir olarak kabul edilemeyecek seviyelerde mevcut 

olması beklenir. 

Cansız kalıntıların seviyeleri, aşağıdaki hususlara ek olarak Madde 7.7.1'de sağlanan 

bilgilere dayanılarak öngörülebilir: 

 tedavi bölgesinde toksik metabolitlerin üretimi; 

 Metabolitin stabilitesini etkileyebilecek bozunan enzimlere veya diğer maddelere 

duyarlılık. 

İlgili cansız kalıntı miktarlarına önemli ölçüde maruziyet bekleniyorsa, BPR kimyasal 

aktif maddeler Ek II, Başlık 1, sonlanma noktası 8.16'da sağlanan tam deneysel 

kalıntı verileri sunulmalıdır. 

Bu tür çalışmaları gerçekleştirmeden önce, başvuru sahibi, gerçekleştirilecek 

çalışmanın türü konusunda yetkili makamların onayını almalıdır. 

Uygulanabildiği durumlarda, cansız kalıntı verilerinin sunulmaması için ayrıntılı bir 

gerekçe sunulmalıdır. 
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7.7.2.2. Canlı kalıntılar (ADS) 

Canlı kalıntılar, işlenmiş eşyalar, yiyecekler veya yemlerin içinde veya üzerinde 

kalan biyosidal üründeki aktif mikroorganizmanın veya kontaminantların kalıntıları 

olabilir. 

Aşağıdakilerden herhangi biri geçerli olduğunda, yaşayabilir kalıntıların seviyeleri 

üzerine bir çalışma gereklidir: 

 madde 7.1 ve 7.2'de olumsuz etkiler gözlenmiş ve aktif mikroorganizma için bir 

referans değer belirlenmiştir; 

 Madde 7.7.1'de verilen bilgilere göre, canlı kalıntıların ihmal edilebilir olarak kabul 

edilemeyecek seviyelerde bulunması beklenir. 

Canlı kalıntıların saptanması ve miktarının belirlenmesi için yöntemler, mevcut en 

ilgili ve uygun yöntemler olmalıdır. Buna durum bazında karar verilmelidir. Lütfen 

bölüm 4.2'ye bakınız. 

Önemli miktarlarda canlı kalıntı bekleniyorsa ve bir tehlike ortadan kaldırılamıyorsa, 

yetkili makamlar, kimyasal aktif maddeler için BPR Ek II, Başlık 1, Madde 8.16'da 

sağlananlara benzer çalışmalar talep edebilir. 

Bu tür çalışmaları gerçekleştirmeden önce, başvuru sahibi, gerçekleştirilecek 

çalışmanın türü konusunda yetkili makamların onayını almalıdır. 

Uygulanabildiği durumlarda, cansız kalıntı verilerinin sunulmaması için ayrıntılı bir 

gerekçe sunulmalıdır. 

7.8. İşlenmiş eşyalar, gıda ve yemlerin (ADS) içindeki veya üzerindeki 

kalıntıların özeti ve değerlendirilmesi 

Yukarıdaki Madde 7.7'de verilen tüm verilerin ve bilgilerin bir özeti, uygun olduğu 

durumlarda sunulmalıdır. Özet şunları içermelidir: 
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 verilerin ayrıntılı ve eleştirel bir değerlendirmesi ve kalıntılara maruziyetin 

endişe verici olup olmayacağına dair bir sonuç; 

 verilerin kapsamı, kalitesi ve güvenilirliği hakkında bir tartışma; 

 canlı ve cansız kalıntılar için referans değerlere (MRL'ler) olan ihtiyaç hakkında 

bir sonuç. 

 

5.1.2 Biyosidal Ürün 

Biyosidal ürünle ilgili çalışmaların amacı, kontaminantların, fermentasyon 

kalıntılarının ve yardımcı formüllerin neden olduğu olumsuz etkilerin potansiyelini 

araştırmaktır. Bu belge Kısım 6.1.1'de sağlanan verilerin gerçekte biyosidal üründe 

kullanılan TGAI'yi temsil ettiği açık olmalıdır. Bu nedenle, kullanılan materyalin 

ayrıntılı bir açıklaması (spesifikasyonlar) sağlanmalıdır. 

Aktif mikroorganizmanın, yardımcı formülanların ve kontaminantların sinerjistik, 

antagonistik, ihmal edilebilir veya başka türden olabilen kombine etkilerine dikkat 

edilmelidir. Bu değerlendirme için Biyosidal ürünler için genel kılavuzda yer alan 

kombine maruziyet kısmına başvurulabilir (Biyosidal Ürünler Rehberi Cilt III İnsan 

Sağlığı, Bölüm B Risk Değerlendirmesi, Kısım 4.4). 

Biyosidal ürün üzerinde yapılan çalışmalar, BPR Ek II, Başlık 2'de belirtildiği üzere 

biyosidal ürünün akut toksisite, irritasyon ve hassaslaşma potansiyeli hakkında 

sonuca varmak için yeterli olmalıdır. 

Sunulan testler, temsili ürün kullanılarak gerçekleştirilmeli ve sağlanan bilgiler, 

aşağıdakilerin tanımlanmasına ilişkin bir değerlendirmeye izin vermek için yeterli 

olmalıdır: 

 tek bir maruziyetin ardından biyosidal ürünün toksisitesi; 

 biyosidal ürünün TGAI'ye göre toksisitesi; 

 etkilerin süresi ve özelliklerinin yanı sıra ölüm sonrası davranış değişiklikleri ve 

olası patolojik bulgulara dair bütün ayrıntılar; 
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 mümkün olan durumlarda, toksik etki modu; 

 farklı maruziyet yollarıyla ilişkili tehlike; 

Üzerinde durulan noktanın, ilgili toksisite aralıklarının öngörüsü ile ilgili olması 

gerekmekle birlikte,  sunulan bilgilerin ayrıca biyosidal ürünün (EC)1272/2008 

(CLP) sayılı Yönetmelik uyarınca sınıflandırılmasına izin vermelidir. Akut toksisite 

testi yoluyla elde edilen bilgiler, kaza durumlarında ortaya çıkması muhtemel 

tehlikelerin değerlendirilmesinde özellikle değer taşır. 

 

 Okuyucu için NOT: Aşağıda açıklanan sonlanma noktaları, BPR, Ek III 

Biyosidal Ürünler için Gerekli Bilgiler, Başlık 2 Mikroorganizmalar, Temel 

veri seti ve aktif maddeler için ek veri setine göre numaralandırılmıştır. 

Bu başlıklar, Rehber dokümanın genel bölüm numaralarından 

ayrılabilmeleri için italik yeşil yazı tipiyle yazılmıştır. 

 

 

8. İnsanlar ve hayvanlara yönelik toksikolojik profil 

Açıklanan gerekli bilgilerin yerine getirilmesi, mümkün olduğunda, hayvanları 

içermeyen test yöntemleriyle gerçekleştirilmelidir. 

8.1. Cilt korozyonu veya cilt irritasyonu 

Testin amacı, gözlemlenen etkilerin geri döndürülebilirliği dahil olmak üzere 

biyosidal ürünün potansiyel cilt irritasyonu hakkında bilgi sağlamaktır. Aşağıdaki 

durumlarda, ürün üzerinde test yapılmasına gerek yoktur: 

 TGAI'nin rahatsız edici potansiyeline ilişkin bir sonuca mevcut bilgilere 

dayanarak varılabilir, örn. açık literatürde bulunan yayınlanmış araştırmalar; 

 Karışımın 1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC) (REACH) ve 1272/2008 Sayılı 

Yönetmelik (EC) (CLP)'de belirtilen kurallara göre sınıflandırılmasına karar vermek 

için, karışımdaki aktif olmayan bileşenlerin (yardımcı formülanlar) her biri hakkında 

geçerli veriler mevcuttur; 
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 bileşenlerin herhangi biri arasında sinerjik etkiler beklenmemektedir. 

Test, Kimyasalların Testi için OECD Yönergeleri gibi tanınmış bir yönergeye göre 

yapılmalıdır. Test yönteminin seçimi için, Biyosidal Ürün Yönetmeliği Kılavuzu, 

Bölüm A Kimyasallar için Gerekli Bilgileri
37

 geçerlidir. 

 

 

 

37 Şu adresten ulaşılabilir: 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
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8.2. Göz iritasyonu 

Testin amacı, gözlenen etkilerin geri döndürülebilirliği dahil olmak üzere biyosidal 

ürünün potansiyel göz irritasyonu hakkında bilgi sağlamaktır. Aşağıdaki durumlarda, 

ürün üzerinde test yapılmasına gerek yoktur: 

 TGAI'nin rahatsız edici potansiyeline ilişkin bir sonuç, mevcut bilgilere dayanarak 

yapılabilir, örn. açık literatürde bulunan yayınlanmış araştırmalar; ve 

 Karışımın 1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC) (REACH) ve 1272/2008 Sayılı 

Yönetmelik (EC) (CLP)'de belirtilen kurallara göre sınıflandırılmasına karar vermek 

için, karışımdaki aktif olmayan bileşenlerin (yardımcı formülanlar) her biri hakkında 

geçerli veriler mevcuttur; 

 bileşenlerin herhangi biri arasında sinerjik etkiler beklenmemektedir. 

Test, Kimyasalların Testi için OECD Yönergeleri gibi tanınmış bir yönergeye göre 

yapılmalıdır. Test yönteminin seçimi için, Biyosidal Ürün Yönetmeliği Kılavuzu, 

Bölüm A Kimyasallar için Gerekli Bilgiler geçerlidir. 

8.3. Cilt hassasiyeti 

Tüm mikroorganizmalar, yeterli yöntemler veya daha fazla bilgi sağlanana kadar 

potansiyel duyarlılaştırıcılar olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle ürün, "(mikro 

organizmanın adı) İçerir" ibaresi ile etiketlenmelidir. Mikro organizmalar, 

hassaslaştırıcı reaksiyonları tetikleme potansiyeline sahip olabilir. 

Bu nedenle ürün üzerinde test yapılmasına gerek yoktur. Karışımın  (EC)1272/2008  

(CLP) sayılı yönetmelikte belirtilen kurallara göre sınıflandırılması için, bileşenlerin 

herhangi biri arasında sinerjik etki beklenmemesi şartıyla, karışımdaki kimyasal 

bileşenlerin her biri için mevcut veriler kullanılabilir. 
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8.4. Solunum hassasiyeti (ADS) 

Tüm mikroorganizmalar, yeterli yöntemler veya daha fazla bilgi sağlanana kadar 

potansiyel duyarlılaştırıcılar olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle ürün, "(mikro 

organizmanın adı) İçerir" ibaresi ile etiketlenmelidir. Mikro organizmalar, 

hassaslaştırıcı reaksiyonları tetikleme potansiyeline sahip olabilir. 

Bu nedenle ürün üzerinde test yapılmasına gerek yoktur. Ürünün (EC) 

(CLP)1272/2008 sayılı Yönetmelikte belirtilen kurallara göre sınıflandırılması için, 

bileşenlerin herhangi biri arasında sinerjik etki beklenmemesi şartıyla, karışımdaki 

kimyasal bileşenlerin her biri için mevcut veriler kullanılabilir. 

8.5. Akut toksisite 

Ürünün her bir bileşeni için, ürünün (EC)1272/2008 (CLP) sayılı yönetmelikte 

belirtilen kurallara göre sınıflandırılmasına yetecek kadar geçerli veri mevcutsa ve 

bileşenlerin herhangi biri arasında sinerjik etkiler beklenmemekteyse, Biyosidal 

ürünün test edilmesine gerek yoktur. 

8.5.1. Oral 

Başvuru sahibi, BPR Madde 21 (1) uyarınca testi yürütmenin bilimsel olarak 

gereksiz veya teknik olarak uygun olmadığını gerekçelendiremediği sürece akut oral 

toksisite testi yapılmalıdır. 

Test, Kimyasalların Testi için OECD Yönergeleri gibi tanınmış bir yönergeye göre 

yapılmalıdır. 

8.5.2. Soluma 

Aşağıdaki durumlarda akut inhalasyon toksisite testi yapılmalıdır: 
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 bir veya birkaç yardımcı formülanın uçucu olması halinde (uçucu bir maddenin 

20 ° C'de> 1 x 10-2 Pa buhar basıncı vardır); 

 ürünün toz halinde olması veya inhale edilebilir boyutta (MMAD <50 m) 

aerosollere, partiküllere veya damlacıklara maruziyet oluşturacak şekilde 

uygulanması halinde; 

başvuru sahibi, BPR Madde 21(1) uyarınca testi yürütmenin bilimsel olarak gereksiz 

veya teknik olarak uygun olmadığını gerekçelendiremediği sürece. 

Test, Kimyasalların Testi için OECD Yönergeleri gibi tanınmış bir yönergeye göre 

yapılmalıdır. 

8.5.3. Dermal 

Başvuru sahibi, BPR Madde 21(1) uyarınca testi yürütmenin bilimsel olarak gereksiz 

olduğunu veya teknik olarak mümkün olmadığını gerekçelendiremediği sürece bir 

akut dermal toksisite testi yapılmalıdır. 

Test, Kimyasalların Testi için OECD Yönergeleri gibi tanınmış bir yönergeye göre 

yapılmalıdır. Test yönteminin seçimi için, Biyosidal Ürün Yönetmeliği Kılavuzu, 

Bölüm A Kimyasallar İçin Gerekli Bilgiler
38 

geçerlidir. 

8.5.4. İlave akut toksisite çalışmaları 

Ürün etiketi biyosidal ürünün diğer biyosidal ürünler ve / veya tank karışımı olarak 

yardımcı maddeler ile kullanımına ilişkin gereksinimleri içeren biyosidal ürünler 

kombinasyonu için, bazı durumlarda, 8.1'den 8.5.3'e kadar sonlanma noktalarında 

atıfta bulunulan çalışmaların yapılması gerekli olabilir.  

 

 

 

 

38 Şu adresten ulaşılabilir: 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
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İlave çalışmaların gerekliliğine ilişkin kararlar, bireysel biyosidal ürünler, ilgili 

ürünlerin kombinasyonuna maruziyet olasılığı ve ilgili ürünler veya benzer ürünlerle 

ilgili mevcut bilgiler veya pratik deneyimler ile akut toksisite çalışmalarının sonuçları 

dikkate alınarak, durum bazında alınmalıdır: Genel olarak, omurgalı hayvanları 

içeren ek testlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 

 

8.6. Gerekirse, dermal absorbsiyon hakkında bilgi 

Mikroorganizmaların sağlam deriye nüfuz etmesi beklenmez, bu nedenle aktif 

mikroorganizma için dermal absorbsiyon verisine gerek yoktur. 

Biyosidal üründe bulunan toksik metabolitler ve / veya eş formülanlar için dermal 

absorbsiyon verileri, bu maddelerin etkilerinin önceki bölümlerde yer alan risk 

değerlendirmesinde dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmışsa gereklidir. 

Spesifik absorbsiyon verisi bulunmuyorsa, kimyasal maddelere yönelik kılavuza 

uygun olarak bir varsayım yapılmalıdır. 

Dermal absorbsiyon çalışmalarının gerekli olması durumunda, in vivo testler yerine 

OECD TG 428'e göre in vitro çalışma yapılmalıdır. 

8.7. Aşağıdakilerle ilgili mevcut toksikolojik veriler: 

– aktif olmayan madde(ler) (örn, şüpheli madde(ler)) veya 

– ilgili bir maddenin (maddelerin) bileşeni olduğu bir karışım 

Ek III, Başlık 2, 8.7 Sütun 1 şunu şekildedir: Aktif olmayan madde(ler) için yetersiz 

veri mevcutsa ve çapraz okuma veya diğer kabul edilen test dışı yaklaşımlarla veri 

çıkarılamıyorsa, 
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Ek II'de açıklanan hedeflenmiş test (ler), şüpheli madde (ler) veya ilgili maddenin 

(maddelerin) bir bileşeni olduğu bir karışım için yapılacaktır. 

Bilgi mevcutsa (örn. güvenlik bilgi formunda) bir maddenin belirli toksik etkilere 

neden olabileceğini belirtin, bu etki için ürünün hedefli şekilde test edilmesi 

gerekebilir. 

Ek III, Başlık 2, 8.7 Sütun 3 şu şekildedir: Aşağıdaki durumlarda ürün / karışım 

üzerinde test yapılmasına gerek yoktur: 

- Karışımdaki bileşenlerin her biri hakkında karışımın,  Direktif 1999/45/EC 

ve 1272/2008 (CLP) sayılı Yönetmelik (EC)'de belirtilen kurallara göre 

sınıflandırılmasına imkan tanıyacak şekilde geçerli bilgi mevcuttur ve bileşenlerin 

herhangi biri arasında sinerjik etkiler beklenmemektedir. 

8.8. Biyosidal ürün kombinasyonları için tamamlayıcı çalışmalar 

Ek III, Başlık 2, 8.8 Sütun 1 şu şekildedir: Diğer biyosidal ürünlerle birlikte 

kullanılmasına ruhsat verilmesi amaçlanan biyosidal ürünler için, bu ürün 

kombinasyonlarının kullanımından kaynaklanan insanlara ve çevreye yönelik riskler 

değerlendirilecektir. Akut toksisite çalışmalarına alternatif olarak, hesaplamalar 

kullanılabilir. Örneğin, 3. sütunda belirtilen türde geçerli veri bulunmadığı 

durumlarda, ürün kombinasyonları kullanılarak sınırlı sayıda akut toksisite 

çalışmasının gerçekleştirilmesi gerekebilir. 

Mümkünse bilgi sağlanmalıdır. 

Ek III, Başlık 2, 8.7 Sütun 3 şu şekildedir: Aşağıdaki durumlarda ürün / karışım 

üzerinde test yapılmasına gerek yoktur: 

Karışımdaki bileşenlerin her biri hakkında karışımın,  Direktif 1999/45/EC, 

Yönetmelik (EC) No 1907/2006 (REACH) ve Yönetmelik (EC) No 1272/2008 

(CLP)'de belirtilen kurallara göre sınıflandırılmasına imkan tanıyacak şekilde geçerli 

bilgi mevcuttur ve bileşenlerin herhangi biri arasında sinerjik etkiler 

beklenmemektedir. 
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8.9. İşlenmiş ürünler, gıda ve yemlerin (ADS) içinde veya üzerinde 

kalıntılar 

Aktif mikroorganizmalar için sonlanma noktası 7.7'de ayrıntılı olarak açıklanan 

hükümlerin aynısı geçerlidir. Mikroorganizma için mevcut verilere dayanarak 

biyosidal ürünün kalıntı verilerini öngörmek mümkün olmadıkça, bu bölüme göre 

gerekli bilgiler sağlanmalıdır. 

Mikro organizmanın kalıntı davranışı ve ilgili metabolitleri üzerindeki etkiye özel 

olarak dikkat gösterilmelidir. 

 

Bölüm B: Tehlike, Maruziyet ve risk değerlendirmesi 

5.2.1 Genel hususlar 

Mikroorganizmalardan kaynaklanan tehlikeler, kimyasalların sunduğu tehlikelerle 

aynı nitelikte olmayabilir. Mikroorganizmaların kendi başlarına toksik olmaları olası 

değildir, ancak fermantasyon sırasında ve / veya hedef organizma ile temas halinde 

toksik metabolitler oluşturabilir. Ayrıca, hassaslaştırıcı reaksiyonlara ve inhalasyon 

maruziyetinden sonra iltihap tepkileri gibi spesifik olmayan etkilere neden olma 

potansiyeline sahip olabilirler. Mikroorganizmalar ayrıca çoğalma kapasitesine 

sahiptir ve insanlarda ve hayvanlarda enfeksiyona veya patojeniteye neden olma 

kabiliyetleri dikkatlice değerlendirilmelidir. 

Fermantasyon sırasında üretilen ve biyosidal üründe bulunan söz konusu 

metabolitlerin (yani toksinler), risk değerlendirmesi için en uygun 

konsantrasyonlarda mevcut oldukları düşünülebilir. Bu, TGAI/ürün üzerindeki 

metabolitlerle ilgili verilerin uygulamada ürün kullanıcıları için geçerli olduğu, ancak 

fermantasyon metabolitleri uygulama alanında üretilenlerle 
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mutlaka aynı olmadığından veya konsantrasyonlar farklı olabileceğinden, işlenmiş 

ürünler veya gıda / yem ile temas halindeki tüketiciler için zorunlu olmadığı 

anlamına gelir. İlgili metabolitler, aktif mikroorganizmaların etki tarzında önemli bir 

rol oynarlarsa, uygulama sahasındaki oluşum seviyelerinin öngörülmesi ve 

tüketicilerin maruziyetinin ele alınması gerekir. 

Biyosidal üründeki metabolitler / toksinlerin yanı sıra toksikolojik olarak ilgili 

bileşikler, artık büyüme ortamı, kontaminantlar ve yardımcı formülanlar içerebilir. 

Bunlar yapılan ürün çalışmalarında test edilmektedir. 

Duruma göre, hem mikroorganizmaları hem de sporlarını ve diğer dirençli yapıları 

dikkate almak uygun olabilir.  Bir arada bulunabilirler ve farklı fiziko-kimyasal ve 

biyolojik profillere sahip olabilirler.  

Maruziyet değerlendirmesi, önerilen kullanım koşulları altında insanlara hem birincil 

hem de ikincil maruziyeti içermelidir. Bir mikroorganizmaya maruziyet 

değerlendirmesi genel olarak kalitatif veya yarı kantitatif olmalıdır çünkü normalde 

maruziyet seviyelerinin karşılaştırılabileceği referans değerler mevcut değildir. 

Maruziyet değerlendirmesi ayrıca üründe bulunan veya hedef organizma ile temas 

halinde üretilen ilgili metabolitleri / toksinleri de içermelidir. İlgili bir metabolit için 

nicel veriler mevcutsa, maruziyet kimyasal Biyosidal ürünlerle aynı şekilde 

değerlendirilebilir. 

 

5.2.2 Tehlike değerlendirmesi 

 

5.2.2.1 İnsan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkiler 

İnsan ve hayvan sağlığı değerlendirmesinin amacı, mikroorganizmanın toksisitesini, 

bulaşıcılığını ve patojenite potansiyelini ve ayrıca TGAI'da bulunan herhangi bir 

metabolitin veya diğer kimyasal bileşenlerin toksisitesini araştırmaktır. 
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Enfektivite, mikro organizmanın, bu durumda insanlar veya hayvanlar olmak üzere, 

konağın vücudunda büyüme ve çoğalma kabiliyetini ifade eder. Mikroorganizmanın 

optimal ve maksimum büyüme sıcaklığı gibi biyolojik özellikleri, organizmanın 

enfektivite potansiyeli hakkında göstergeler sağlayabilir, ancak bu sonlanma noktası 

öncelikle yapılan hayvan çalışmalarında vücuttan temizlenmenin araştırılmasıyla 

değerlendirilir. Enfektif olmayan bir mikroorganizma vücuttan atılırken, enfektif bir 

mikroorganizma için zamanla cfu sayısında (veya diğer ilgili birimde) bir artış 

görülür
39

. 

Patojenite, mikro organizmanın konakta büyüme ve çoğalma kabiliyetidir, fakat aynı 

zamanda konakta hastalığa da neden olur. Bir hayvan çalışmasındaki patojenite 

belirtileri, yüksek vücut ısısı, histopatolojik bulgular ve beklenmeyen ölüm oranı 

olabilir. Memeliler için patojen olan mikroorganizmalar, biyosidal ürünlerde kullanım 

için onaylanmamalıdır. Bununla birlikte, normalde patojenik olmayan bazı 

mikroorganizmalar fırsatçı patojenler olabilir ve bağışıklığı zayıflamış kişilerde 

enfeksiyonlara neden olabilir. Bu tür bilgiler, halk literatüründe bulunan, 

insanlardaki enfeksiyonların klinik vaka raporlarından elde edilebilir. 

 

5.2.2.1.1 Tıbbi veriler 

Mikroorganizmanın neden olduğu enfeksiyon semptomları veya patojenite 

hakkındaki bilgiler, tıbbi raporlardan veya açık literatürde açıklanan vaka 

raporlarından elde edilebilir. Bu, sistemik enfeksiyonlara veya göz enfeksiyonları 

gibi yerel enfeksiyonlara işaret edebilir. 

 

 

 

39 Uzun temizlenme süresinin mutlaka zararlı etkilerle ilgili olmadığını unutmayın. Bkz. Bölüm 

5.1.1, sonlanma noktası 7.2.2. 
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Sağlam bir bağışıklık savunması varlığında enfeksiyonların meydana gelip 

gelmediğine dikkat etmek önemlidir. 

İlk yardım ve tedavi önlemlerine ilişkin bilgiler enfeksiyonların tedavisi için büyük 

önem taşımaktadır. 

 

5.2.2.1.2 Üretim tesisi personeli üzerinde tıbbi gözetim 

İş sağlığı denetim programlarına ilişkin raporlar, programın tasarımının yanı sıra 

mikro organizmaya maruziyet sıklığı, düzeyi ve süresi hakkında ayrıntılı bilgiler 

içermelidir. Tercihen, bu raporlar, üretim tesislerinde veya mikroorganizmanın 

uygulanmasından sonra (örn. etkililik denemelerinde) maruz kalan kişilerden alınan 

verileri içermelidir. 

 

5.2.2.1.3 Duyarlılık/alerjenlik gözlemleri 

İnsanlarda duyarlılaşma reaksiyonlarının gözlemleri, açık literatürde bulunan 

maruziyet çalışmalarında rapor edilebilir veya TGAI üreten veya TGAI içeren 

ürünleri kullanan herhangi bir haşere kontrol şirketi tarafından tutulan tıbbi 

tescillerde belgelenebilir. Bu tesciller, özellikle hayvanlarda duyarlılığın test edilmesi 

için doğrulanmış yöntemler olmadığından faydalı bilgiler sağlar. Deri 

duyarlılaşmasında yer alan mekanizmalar, inhalasyon yoluyla duyarlılaşmada yer 

alan mekanizmalarla aynı değildir ve bu nedenle bir mikroorganizma, yollardan biri 

kullanıldığında duyarlılaşmaya neden olabilirken diğerine neden olmayabilir. 

Bununla birlikte, uygun test yöntemlerinin bulunmaması nedeniyle, tüm 

mikroorganizmalar, daha fazla bilgi sağlanana veya bilimsel kanıtlar aksini 

gösterene kadar hem dermal hem de inhalasyon yoluyla potansiyel olarak 

hassaslaştırıcı olarak kabul edilir. Bu nedenle aşağıdaki cümle ürünün etiketine 

eklenmelidir: "Mikro organizmalar hassaslaştırıcı reaksiyonları tetikleme 

potansiyeline sahip olabilir"
40

. Literatürde mikroorganizmanın solunum yolları 

hassaslaştırıcısı olduğuna dair net kanıtlar varsa, uyarı ibaresi yerine sınıflandırma 

uygulanır. 
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5.2.2.1.4 Doğrudan gözlem, örn. klinik vakalar 

Aktif mikroorganizmanın veya taksonomik olarak ilişkili suşların ve türlerin klinik 

vaka raporları ve epidemiyolojik çalışmaları, aktif mikroorganizmanın insanlarda 

enfeksiyona ve patojeniteye neden olup olmadığını değerlendirmek için dikkate 

alınmalıdır. Çalışmalarda ele alınan mikroorganizmanın, değerlendirilen 

mikroorganizmadan farklı bir tür olması halinde, İkisini (ani aktif mikroorganizma 

ve çalışmaların patojenik tür hedefi) neyin 

ayırdığını ve aktif mikro organizmanın aynı özellikleri sergileyip sergilemeyeceğini 

açıklığa kavuşturmak önemlidir. Böyle bir analiz için, mikro organizmanın biyolojik 

özellikleri hakkında bilgi, örneğin büyüme gereksinimleri ve bilinen toksinleri 

kodlayan genlerin varlığı yararlı olabilir. Patojenik türler önemli ölçüde farklı 

büyüme koşulları gerektiriyorsa veya taksonomik olarak yakından ilişkili değilse, bu, 

aktif mikroorganizma ile ilişkili daha düşük bir patojenite riskinin göstergeleri 

olabilir. 

Mikroorganizma doğası gereği her yerde bulunuyorsa, travmatik yaralanmayı 

takiben enfeksiyonlarda mevcut olarak tanımlanabilir. Bu gibi durumlarda 

mikroorganizmanın enfeksiyona neden olup olmadığı doğrulanmalıdır. İnsanların 

aktif mikroorganizmalara doğrudan maruz kaldığı (yani püskürtme preparatları) 

enfektif aktivite raporları dikkate alınmalıdır. Aktif mikro organizmanın insanlar 

dahil memelilerde gerçek bulaşıcı hastalığa neden olma riskinin olup olmadığına dair 

bir muhakeme gereklidir. 

 

 

40 Mikroorganizmalar kullanılarak pestisitlerin toksikolojik risk değerlendirmesi üzerine CTGB 

çalıştayında tartışılmıştır (Kasım 2015). 
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5.2.2.2 Temel çalışmalar 

 

5.2.2.2.1 Duyarlılık 

Şu anda mikroorganizmalar tarafından duyarlılığı araştırmak için doğrulanmış 

yöntemler yoktur ve bu nedenle hiçbir çalışma gerekli değildir. Bununla birlikte, 

TGAI ile bir dermal duyarlılaşma testi gerçekleştirilmişse, pozitif veya negatif 

sonuçlar dikkatle yorumlanmalıdır çünkü mevcut dermal duyarlılaştırma testleri 

mikroorganizmalar için doğrulanmıştır. Bu testler, test konsantrasyonunun 

maksimize edilebildiği ve kontrol edilebildiği münferit maddelerin test edilmesi için 

optimize edilmiştir. Düşük konsantrasyonlarda bulunan birçok farklı bileşiği içeren 

kompleks karışımları test ederken bunu başarmak zordur. Hassaslaştırıcı bir 

metabolit ve / veya yanlış pozitif bulgu olasılığı da hesaba katılmalıdır. 

Hali hazırda, solunum duyarlılığı için doğrulanmış test yöntemleri de 

bulunmamaktadır ve bu nedenle hiçbir çalışma gerekli değildir. 

Bu nedenle, daha fazla bilgi sağlanana veya bilimsel kanıtlar aksini gösterene 

kadar, tüm mikroorganizmalar potansiyel duyarlılaştırıcılar olarak kabul edilmelidir. 

 

5.2.2.2.2 Akut toksisite, patojenite ve bulaşıcılık 

Akut toksisite, patojenite ve bulaşıcılık testi yoluyla üretilen bilgiler, TGAI'ya yüksek 

oranda maruziyet ile kaza sonucu ortaya çıkması muhtemel tehlikelerin 

değerlendirilmesi için özel bir değer taşır. Bu çalışmalar aynı zamanda daha ileri 

çalışmalara ihtiyaç olup olmadığına ve yapılması gereken çalışmaların türüne karar 

vermek için de yararlıdır. 

Toksik etkiler gözlendiğinde, toksisitenin nedenini araştırmaya çalışılmalıdır. Mikro 

organizmanın doğrudan toksik etkilere neden olma olasılığı düşüktür, ancak dolaylı 

etkiler beklenebilir;  örneğin, intratrakeal maruziyetten sonra, solunum sisteminde 

yabancı madde varlığı bir inflamasyon reaksiyonunu uyandırdığında. Doğrudan 

toksik etkiler büyük olasılıkla aktif mikroorganizma tarafından üretilen bir 

metabolitten / toksinden kaynaklanacaktır. 
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5.2.2.2.3 Akut oral toksisite, patojenite ve bulaşıcılık 

Oral yolla yapılan çalışmalar, maruziyetin ardından işlem görmüş yüzeylerde kalan 

kalıntıların elden ağza aktarılmasından kaynaklanan toksik etki riski veya kalıntılar 

mukosiliyer sistem yoluyla taşındığında ve yutulduğunda inhalasyon maruziyetinden 

kaynaklı olup olmadığını gösterebilir. Bu bölümde ele alınan diğer maruziyet 

yollarının aksine, mikroorganizma bu yolla sistemik dolaşıma girmeden önce ağız 

boşluğu, mide-bağırsak sistemi ve karaciğerin ilk geçiş mekanizması koşullarına 

maruz kalır.   

 

5.2.2.2.4 Akut solunum toksisitesi, patojenite ve bulaşıcılık (ADS) 

Pulmoner toksisite / enfektivite / patojenite, solunum yoluyla maruziyet veya 

intratrakeal maruziyet yoluyla test edilebilir. İntratrakeal uygulama, test hayvanının 

mikroorganizmalara yeterince maruziyetini sağlamak için kullanılabilir. Genel 

olarak, atmosferdeki mikroorganizma konsantrasyonu çok düşük hale gelir ve 

inhalasyon yoluyla uygulandığında partikül boyutu dağılımı çok yüksektir. Ayrıca, 

mikroorganizmanın yaşayabilirliği, nebulizasyondan kaynaklanan kesme kuvvetleri 

nedeniyle sıklıkla tehlikeye atılır. Bitkisel mikropların çoğu, özellikle Gram 

negatifleri, önemli ölçüde zarar görür (yaklaşık% 95'i ölür), gram pozitifler ise daha 

az duyarlıdır ve çoğu spor hayatta kalır. Boyutlarından dolayı, mantarların yaşama 

kabiliyetlerinde önemli bir kayıp olmadan inhale edilebilir aerosollere girmeleri 

zordur. Bu hususlar nedeniyle, mikroorganizmalar için soluma maruziyeti normalde 

tavsiye edilmez. 
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İzinsiz girişin bir sonucu olarak spesifik olmayan etkileri dışlamak için TGAI yerine 

bir sahte kontrol kullanılması düşünülebilir. 

 

5.2.2.2.5 İntraperitoneal / subkütan tek doz (ADS) 

İntraperitoneal / subkutan test, infektiviteyi araştırmak için oldukça hassas bir test 

olarak kabul edilir, çünkü uygulama yolu test hayvanlarının mikroorganizmaya 

maruziyetini sağlar. İntraperitoneal enjeksiyon tercih edilen bir uygulama şeklidir, 

ancak deri sıcaklığının vücut sıcaklığından daha düşük olduğu düşünüldüğünde, bazı 

durumlarda deri altı enjeksiyon daha uygun olabilir. Mikroorganizmanın derin doku 

enfeksiyonlarından ziyade deride enfeksiyonlara neden olma olasılığı daha yüksek 

olduğundan, büyüme ve çoğalma için maksimum sıcaklık 37° C'nin altındaysa bu 

durum söz konusu olabilir. 

 

5.2.2.2.6 In vitro genotoksisite testi 

Kimyasal maddelere yönelik mevcut genotoksisite test sistemleri, tüm 

mikroorganizmaların test edilmesi için doğrulanmamıştır. Ayrıca, tam bir hücrenin 

memeli türlerinde veya bir in vitro genotoksisite test sisteminde genotoksik bir 

etkiye neden olma olasılığı düşüktür ve bu nedenle bu tür çalışmalar talep 

edilmemelidir.  

Bununla birlikte, in vitro genotoksisite testi metabolitler için uygun olabilir. Bunlar, 

kimyasal Biyosidal ürünlerle aynı test yöntemleri kullanılarak saflaştırılmış biçimde 

test edilebilir. Bununla birlikte, mikroorganizmalar büyük miktarda metabolit 

üretebildiğinden, ham bir ekstraktın test edilmesi (yani TGAI'nin hücre duvarları vb. 

ile kimyasal bileşenleri kaldırılmış hali) düşünülebilir. Böyle bir testte, her bir 

bileşenin konsantrasyonlarının düşük olması beklenebileceğinden ve düşük 

genotoksik potansiyele sahip bir bileşen bu nedenle testte tespit 

edilemeyeceğinden, çalışma tasarımının dikkatlice değerlendirilmesi gerekir. 
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Ham bir ekstrakt ile genotoksisite çalışmaları gerçekleştirirken (bu tür çalışmaların 

ne zaman kullanılması gerektiği için alt bölüm 6.1.1'de 7.2.3'e bakın), test 

numunelerindeki bileşenlerin müdahalesini önlemek gerekir (örnekler: J.T. 

MacGregor, 2005
41

): 

 

 

 toksik bileşenlerden etkileşim; 

 besin maddelerinin lizatlarla sağlanması (örneğin, Ames Salmonella deneyinde 

oksotrofik test suşlarının büyümesine izin veren histidin); 

 anormal büyüme, büyüme inhibisyonu veya DNA sentezi (örn. anormal hücre 

proliferasyonunun indüksiyonu yoluyla kemik iliğinde mikronükleuslara neden olan 

eritropoietin; in vitro memeli hücre testlerinde DNA sentezini uyarabilen lektinler) 

üretebilen büyüme faktörleri; 

 test organizmasındaki endojen aktiviteyi taklit edebilen enzimatik aktivite (örn., 

TK +/- veya HPRT deneylerinde kinaz veya fosfokinaz aktivitesi); 

 potansiyel aktif bileşenlerin bağlı veya kompleks formlarda (örneğin glikozitler 

veya diğer konjugatlar olarak veya makromoleküler bileşenlere bağlı olarak) ortaya 

çıkması; 

 Normalde in vivo memeli hücrelerine erişimi olmayan in vitro lizatlardan nükleaz 

veya proteolitik aktiviteye sahip hücre içi moleküller. 

Yukarıda listelenen faktörleri ayarlamak için gereken şekilde standart test 

protokollerinin değiştirilmesi sureti ile esnek bir yaklaşımın benimsenmesi 

önemlidir. Daha ileri testler için metodolojinin seçimi, sonuçların her aşamada nasıl 

yorumlandığına bağlıdır. 

 

 

41 James T. MacGregor. Mikrobiyal Pestisitlerin Genetik Toksisite Değerlendirmesi: İhtiyaçlar ve 

Önerilen Yaklaşımlar.  OECD'ye rapor. Aralık 2005. 
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Bu, Mikrobiyal Pestisitlerin Genetik Toksisite Değerlendirmesi: İhtiyaçlar ve Önerilen 

Yaklaşımlar (J.T. MacGregor, 2005) adlı OECD raporunda daha ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır. 

Bir virüs durumunda, memeli hücrelerine mutagenez girmesi ve kanserojenlik riski 

tartışılmalıdır. 

 

5.2.2.2.7 Hücre kültürü çalışması 

Tanınan bir memeli hücre hattında yapılan bir hücre kültürü çalışması, bir viral 

haşere kontrol ajanının hücre sistemine bulaşma, replikasyon, dönüştürme veya 

toksisiteye neden olma kabiliyeti hakkında bilgi verir. 

Çalışma insan hücresi veya farklı organların doku kültürlerinde yapılmalıdır. Seçim, 

enfeksiyondan sonra beklenen hedef organlara dayandırılabilir. Spesifik organların 

insan hücresi veya doku kültürleri mevcut değilse, diğer memeli hücre ve doku 

kültürleri kullanılabilir.  

OPPTS yönergesi 885.3500 şunu belirtir: Veriler, viral haşere kontrol ajanı 

preparatının test hücre kültürlerinden herhangi biri için toksik olduğunu, ancak 

hücre kültürlerinden herhangi birini enfekte etmediğini, kopyalamadığını veya 

dönüştürmediğini gösteriyorsa, preparatın toksik bileşenlerini tanımlamak için daha 

fazla bilgi gerekebilir. Ayrıca toksik bileşenlerle bir akut toksisite çalışması 

gerekebilir. 

Viral haşere kontrol ajanı, test hücre kültürlerinden herhangi birini enfekte ederse, 

üreme ve doğurganlık etkileri, kanserojenite, immün yetmezlik ve primat 

enfeksiyonu / patojenite çalışmaları gerekli olabilir (bkz. Bölüm 6.2.2.3). 
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5.2.2.2.8 Kısa vadede toksisite ve patojenite (ADS) hakkında bilgiler 

Akut toksisite çalışmaları, tek bir yüksek dozdan sonra TGAI'nin toksik / enfektif / 

patojenik özellikleri hakkında bilgi sağlarken, TGAI'ya tekrar tekrar maruziyetin 

ardından herhangi bir etki riski olmadığının doğrulanması için yapılan bir risk 

değerlendirmesinde kullanım için uygun değildir. Bu nedenle, akut maruziyetten 

sonra olumsuz etkiler gözlenmişse, TGAI'nın tekrar tekrar uygulanmasından 

kaynaklanabilecek etkilerin doğasını ve şiddetini açıklığa kavuşturmak için daha 

fazla test yapılması gerekebilir. Ayrıca, eksik veya çok yavaş bir temizlenme hızı 

bulaşıcı bir potansiyeli gösterebilir ve bu nedenle patojeniteyi (hiçbir klinik belirti 

veya etki tespit edilmediğinde, uzun temizlenme süresi kabul edilebilir ancak 

gerekçelendirilmesi gerekir) dışlamak için daha fazla test yapılması gerekebilir. 

Tekrarlanan maruziyetin ardından etkilerin daha fazla araştırılmasına duyulan 

ihtiyaç, tıbbi tescillerde bulunan bilgiler, klinik vaka hakkında yayınlanmış raporlar 

veya epidemiyolojik çalışmalarla da tetiklenebilir. 

Kısa süreli çalışmanın süresine, temizlenme verilerine ve akut toksisite çalışmasında 

görülen etkilere göre karar verilebilir ancak normalde süre 90 gün olmalıdır. 

 

5.2.2.2.9 Tekrarlanan solunum yoluyla maruziyetten (ADS) sonra sağlık 

etkileri 

Biyolojik ve kimyasal özelliklerin hava yoluyla, spor oluşumu ve / veya toz oluşumu 

ile bulaşma endişesini artırması ve ikincil maruziyetin beklenebilmesi durumunda, 

solunum yoluyla tekrarlanan maruziyetten kaynaklanan etkilerin daha fazla 

araştırılması gerekebilir. 

 

5.2.2.2.10 Spesifik toksisite, patojenite ve bulaşıcılık çalışmaları (ADS) 

Endişeleri arttıran ve daha fazla araştırma gerektiren akut veya kısa dönem 

çalışmalarda gözlenen klinik vakalar, epidemiyolojik çalışmalar veya toksik, enfektif 

veya patojenik etkilere ilişkin tıbbi raporlar olabilir. 
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Toksik etkiler rapor edilir veya gözlemlenirse, etkilerin türüne bağlı olarak kronik 

altı veya kronik toksisite çalışmaları gerekli olabilir ve bunların nörotoksisite, 

kanserojenlik, üreme toksisitesi veya immünotoksisite gibi sonlanma noktalarının 

spesifik araştırmalarını içermesi gerekebilir. 

İmmünotoksisite Risk değerlendirmesinde kullanılmak üzere bir referans değer 

belirlemek için özel çalışmalar da gerekli olabilir
42

. 

Enfektivite ve patojenite belirtilerinin derinlemesine araştırılması gerekir. Genelde, 

enfektif olmayan bir mikroorganizma vücuttan atılırken, enfeksiyonlu bir 

mikroorganizma için zaman içinde cfu sayısında (veya diğer ilgili birimde) bir artış 

görülecektir. Hangi organların mikrobiyal içerikleri açısından analiz edilmesi 

gerektiğine ilişkin olarak, mevcut test yönergelerinden hiçbir sapmaya izin 

verilmemelidir. Çalışma sonunda temizleme işleminin tamamlanmaması 

durumunda, başvuru sahibi bu etki hakkında bir açıklama yapmalıdır.  Enfektif olan 

bir mikroorganizma (lütfen bölüm 2.1'deki tanımlara bakın) üreme etkileri açısından 

araştırılmalıdır, çünkü hamilelik sırasında doğmamış çocuğa zarar veren bir 

enfeksiyon riski ele alınmalıdır. İnsan hücre dizilerine bulaşan organizmalar için 

daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulabilir. 

 

 

 

_______________________ 

42 Bu tür testlerin gerekli görülmesi halinde, tescil ettirenin, bu testlerin halihazırda mevcut olup 

olmadığını belirlemek için BPR Madde 62(2) uyarınca ECHA'ya bir sorgu sunması gerektiğini lütfen 

unutmayın. Buna ek olarak, başvuru öncesi danışma bağlamında, başvuru sahibi, yapmayı planladığı 

testleri değerlendirmeyi yapan yetkili makamla görüşebilir. 
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5.2.2.2.11 Genotoksisite - somatik hücrelerde (ADS) in vivo çalışmalar 

Saflaştırılmış bir metabolit ile in vitro çalışmada pozitif bir sonuç elde edilmişse, 

metabolitin somatik hücrelerde in vivo genotoksisite açısından araştırılması gerekir. 

Ham bir ekstraktla yapılan bir in vitro çalışmada pozitif sonuç elde edilmişse, 

ekstraktın somatik hücrelerde in vivo genotoksisite açısından araştırılması gerekir.  

Bir ham özüt, bilinmeyen mikroorganizmalar için veya ilgili suşlardan / türlerden 

toksinler hakkında çok az bilgi mevcut olduğunda da kullanılabilir. 

Önerilen yöntemler, kimyasal Biyosidal ürünlerle aynıdır. 

İn vivo genotoksisite çalışmalarından elde edilen sonuçların, dahil olan hayvanların 

sayısını en aza indirmek için mümkün olduğunda diğer mevcut çalışmalarla 

birleştirilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

5.2.2.2.12 Genotoksisite - germ hücrelerinde (ADS) in vivo çalışmalar 

Saflaştırılmış bir metabolit ile in vitro çalışmada pozitif bir sonuç elde edilmişse, 

metabolitin eşey hücrelerde in vivo genotoksisite açısından araştırılması gerekir. 

Ham bir ekstraktla yapılan bir in vitro çalışmada pozitif sonuç elde edilmişse, 

ekstraktın eşey hücrelerde in vivo genotoksisite açısından araştırılması gerekir. 

Önerilen yöntemler, kimyasal Biyosidal ürünlerle aynıdır. 

 

5.2.2.2.13 İşlenmiş ürünler, gıda ve yemlerin (ADS) içinde veya üzerinde 

kalıntılar 

Biyosidal ürün ile muameleden sonra, muamele edilen eşya üzerinde kalıntılar 

kalabilir ya da gıda ya da yem maddelerine aktarılabilir. Kalıntılar canlı ve / veya 

cansız olabilir ve insana ikincil bir maruziyet kaynağı olabilir. Kalıntıların gıda ve 

hayvan yemlerine aktarılmasına ilişkin şu anda bir kılavuz bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, Gıdaya Kalıntı Transferinin Değerlendirilmesine İlişkin Ad hoc 

Çalışma Grubu
43 

dahilinde geliştirilmekte olan rehber dokümanlara, ilgili görülmesi 

halinde başvurulabilir. 

43http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-

groups/assessment-of- residue-transfer-to-food. 

http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/assessment-of-residue-transfer-to-food
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/assessment-of-residue-transfer-to-food
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/assessment-of-residue-transfer-to-food
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5.2.2.2.14 İşlenmiş eşyalar, yemler veya gıda maddelerinde (ADS) veya 

bunların üzerinde çoğalmanın kalıcılığı ve olasılığı 

İşlenmiş eşyalar, yemler veya gıda maddelerinde veya bunlarda çoğalmanın 

kalıcılığı ve olasılığı hakkındaki bilgiler, Akıbet ve davranış bölümünden elde 

edilebilir veya aşağıdaki gibi biyolojik özellikler hakkındaki verilerle kombinasyon 

halinde önerilen kullanımlara ve kullanım koşullarına dayalı olarak tahmin edilebilir: 

 büyüme gereksinimleri; 

 tipik çevresel koşullar altındaki geliştirme aşamaları / yaşam döngüsü (örn. işlem 

gören alan içinde veya üzerinde); 

 ekolojik niş, konak özgüllüğü ve etki tarzı; 

 sıcaklık, UV ışığı, pH ve rakip mikro organizmaların varlığı gibi faktörlere duyarlılık; 

veya mevcut diğer ilgili bilgiler. Pratik deneyime ilişkin bilgiler, öngörüyü 

desteklemek için kullanılabilir. Gerekçe ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. 

Entomopatojenler tarafından üretilen ikincil metabolitlerle ilgili rehber hali hazırda 

geliştirilmektedir.  

 

5.2.2.3 Gerekli ilave bilgiler (ADS) 

 

5.2.2.3.1 Cansız kalıntılar (ADS) 

Cansız kalıntılar, fermantasyon sırasında aktif mikro organizma tarafından üretilen 

metabolitler / toksinler olabilir; bu durumda, ürünün uygulanması sırasında veya 

aktif mikroorganizmanın büyümesi sırasında mevcut olacaklar ve tedavi edilen 

alanda üretileceklerdir. Fermantasyon sırasında üretilen ve biyosidal üründe 

bulunan metabolitler, uygulama yerinde üretilenlerle mutlaka aynı değildirler veya 

konsantrasyonlar farklı olabilir.  Yerinde cansız  kalıntıların varlığı ele alınmalı veya 

dikkate alınmalıdır.  
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5.2.2.3.2 Canlı kalıntılar (ADS) 

Canlı kalıntılar, biyosidal ürünün uygulanmasından sonra işlenmiş yüzeyler, 

yiyecekler veya yemlerin içinde veya üzerinde kalan biyosidal üründe bulunan aktif 

mikroorganizmanın veya kirletici maddelerin sporları veya aktif formları olabilir. 

Kesin konuşsak da virüsler, viroidler ve transpozonlar, genetik materyali transfer 

edebildikleri için canlı kalıntılar olarak düşünülmelidir. 

 

5.2.3 Maruziyet değerlendirmesi 

 

5.2.3.1 Birincil ve ikincil insan maruziyeti 

Maruz kalma değerlendirmelerinde, birincil ve ikincil maruziyet arasında bir ayrım 

yapılır. Birincil maruziyet, ürünün uygulanması sırasında meydana gelen maruziyete 

atıfta bulunurken, ikincil maruziyet, ürün uygulandıktan sonra meydana gelen 

maruziyete karşılık gelir. 

Birincil maruziyet, uygulama ile ilgili tüm görevleri, örneğin ürünlerin teslimatı ve 

taşınması, konsantrelerin seyreltilmesi ve / veya ürünün yüklenmesi, elle, el 

aletiyle, daldırma ve püskürtme yoluyla uygulamayı içerir. 

Birincil maruziyet olmayan tüm maruziyet, ikincil maruziyet olarak kabul edilir, 

örneğin, ürünü uygulayan kişiden başkaları tarafından tedavi edilen alanlarla temas. 

 

Önerilen kullanım koşulları altında ortaya çıkması muhtemel olan hem birincil insan 

maruziyeti hem de ikincil insan maruziyeti değerlendirilmelidir. Değerlendirme, aktif 

mikro organizmayı ve / veya biyosidal üründeki toksikolojik olarak ilgili bileşiklere 

maruziyeti dikkate almalıdır. Biyosidal üründeki toksikolojik olarak ilgili bileşikler 

metabolitler / toksinler, artık büyüme ortamı, kontaminantlar ve yardımcı 

formülanları (bkz. Bölüm 3) içerebilir. 
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5.2.3.2 Farklı maruziyet yolları 

Maruziyet, ana yollardan herhangi biri veya birkaçıyla, yani oral, dermal ve 

inhalasyon yolları yoluyla meydana gelebilir ve aktif mikroorganizma ve / veya 

sporlara olabilir. Baskın maruziyet tipi olan yol, ürünün kullanım amacına ve fiziksel 

özelliklerine bağlıdır. Ürün püskürtülerek uygulanırsa, başlıca maruziyet yolu 

muhtemelen inhalasyon yoluyla olur. Bununla birlikte, uygulama için kullanılan 

ekipman, inhale edilemeyen boyutta damlacıklar oluşturuyorsa, maruziyet, daha 

çok oral yoldan olacaktır, çünkü inhale edilen ürün, solunum yolundan mukoksal 

olarak taşındıktan sonra yutulacaktır. Ayrıca, spreyin çökmesi için geçen süre, 

damlacık boyutuna ve sonuç olarak da dermal maruziyet potansiyeline göre değişir. 

Önemli maruziyet yollarının maruziyet kategorisine bağlı olarak farklılık 

gösterebileceğine dikkat etmek de önemlidir. 

Bir kullanıcı esas olarak soluma yoluyla maruz kalırken, sakinler öncelikle tedavi 

edilen alanlarla deri teması yoluyla maruz kalabilir. İstisnai durumlarda, kasıtsız 

elden ağza transferin dikkate alınması gerekebilir. Sağlam mikroorganizmanın cilt 

tarafından absorbe edilmesi beklenmez, ancak uygulamadan sonra mevcutsa 

metabolitlerin dermal absorbsiyonu meydana gelebilir. Bu nedenle, dermal 

maruziyeti dikkate alma ihtiyacı, 4. bölümde yer alan metabolit üretimi hakkındaki 

bilgilere bağlıdır. Metabolit için spesifik absorbsiyon verisi yoksa, mevcut varsayım 

%75 absorbsiyonu dikkate almak olacaktır. Maruziyet daha sonra kalıntı verileriyle 

birlikte bu verilerden hesaplanabilir 

 

Kullanıcı koruyucu giysi, eldiven, yüz maskesi ve solunum koruması gibi kişisel 

koruyucu ekipman (PPE) kullanıyorsa, uygulama sırasında maruziyet azaltılabilir. 

Bununla birlikte, tüketiciler bu tür ekipmanlara kolay erişemediğinden, PPE 

kullanımına dayalı olarak maruziyetin iyileştirilmesi, yalnızca profesyonel 

kullanıcıların maruziyet değerlendirmelerine, yani ulusal işçi koruma mevzuatına 

tabi olan ve biyosidal ürünlerin sık sık kullanılması konusunda bilgi ve deneyime 

sahip bir kullanıcı için uygulanabilir. Farklı kullanıcı kategorileri ayrıca BPR Kılavuzu:  
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Cilt III İnsan Sağlığı, Bölüm B Değerlendirmesi'nde 

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

on-biocides-legislation?panel=vol3partAhttp://echa.europa.eu/web/guest/guidance-

documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA 

Uygun test yöntemlerinin mevcut olmaması halinde (bkz. yukarıdaki bölüm 

6.2.2.2.1), tüm mikroorganizmaların şu anda insanlarda duyarlılaşma 

reaksiyonlarına neden olma potansiyeline sahip olduğu varsayılmaktadır. Bu 

nedenle, birincil maruziyet değerlendirmesinde, kullanıcının koruyucu giysi (PPE) 

giydiği varsayılabilir. PPE ile ilgili olarak, ulusal gereksinimler nedeniyle 

uyumlaştırılmış bir yaklaşımın mümkün olmadığına dikkat edilmelidir. Bazı Üye 

Devletler, belirli ürün türleri (örneğin, tozların karıştırılması ve yüklenmesi) veya 

uygulama türü (kapalı alan) için solunumla ilgili koruyucu ekipman (RPE) talep 

ederken, diğer Üye Devletler her zaman tüm mikroorganizmalar için RPE'yi (tehlike 

yaklaşımı) tavsiye eder. Diğer risk azaltma önlemleri, ilgili olduğu durumlarda 

düşünülebilir (örn. ambalajlama; erişilemeyen yerlerde leke işleme). 

 

5.2.3.3 Hayvan maruziyeti 

Çiftlik hayvanlarının ve / veya evcil hayvanların maruziyetinin beklendiği 

durumlarda, bu maruziyetin de ele alınması gerekir. Bu tür bir değerlendirme, 

belgede verilen bilgilerden başlayabilir. 

Şu anda ne mikroorganizmalar için özel bir kılavuz ne de Biyosidal ürünler için genel 

bir kılavuz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, uygun görülmesi halinde,kimyasal 

maddelerle ilgili olarak Gıdaya Kalıntı Aktarımının  Değerlendirilmesine ilişkin BPC 

Ad hoc Çalışma Grubu
44 içinde  geliştirilmekte olan rehber dokümanlara 

başvurulabilir. 

_______________ 

44http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-

groups/assessment-of- residue-transfer-to-food. 
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5.2.3.4 Birincil maruziyet değerlendirmesi 

Bir mikroorganizmaya maruziyet değerlendirmesi genel olarak kalitatif veya yarı 

kantitatif olmalıdır çünkü normalde maruziyet seviyelerinin karşılaştırılabileceği 

referans değerler mevcut değildir. 

Maruziyet düzeylerini açıklamak için mümkün olan her yerde nicel bilgi 

kullanılmalıdır. İdeal olarak, maruziyet derecelerine ilişkin gerçekçi veriler, yani 

saha çalışmalarından elde edilerek ölçülen veriler, birincil maruziyetin 

değerlendirilmesi için kullanılmalıdır. Bu tür veriler mevcut değilse, belirli 

senaryoların maruziyet değerlendirmelerinde genellikle Biyosidal ürünler için 

kullanılan mevcut modeller
45 mikroorganizmalar için geçerli olmayabilirse de, bir 

hesaplama modeli kullanılarak beklenen maruziyet düzeyine dair bir tahmin elde 

edilebilir. Ayrıca, mikroorganizmalar hedef organizma ile temas halindeyken 

toksinler gibi ikincil metabolitler üretebileceğinden, bu tür bir maruziyet potansiyeli 

tartışılmalı ve mümkünse bu kılavuzun 4. bölümündeki bilgilere dayalı olarak 

değerlendirilmelidir. İkincil bir metabolit için nicel veriler mevcutsa (üründe mevcut 

olan veya işlem gören alanda mevcut miktar), maruziyet kimyasal Biyosidal ürünler 

aynı şekilde değerlendirilebilir. 

 

 

 

 

45 BPR Rehberi: Cilt III İnsan Sağlığı, Bölüm B Değerlendirmesi: 

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

legislation?panel=vol3partA. 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA
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BPR Ek III uyarınca gerekli olan aşağıdaki bilgiler, maruziyet değerlendirmesi için 

diğer ilgili bilgilerle birlikte dikkate alınmalıdır: 

 ürünün kompozisyonu; 

 ürünün fiziksel formu (örn. ıslatılabilir toz, granül konsantre, çözünür konsantre); 

 ambalajın boyutu, tasarımı ve türü - tasarıma, dökülmeye ve dolayısıyla kazara 

maruziyetin azaltılabilmesi; 

 ürün tipi ve ürünün kullanım amacı; 

 biyosidal ürünün karıştırılması dahil uygulama yöntemi; 

 maksimum uygulama oranı; 

 başvuruların sayısı ve zamanlaması; 

 kullanıcı kategorisi (yani profesyonel kullanıcı veya tüketici); 

 Maruz kalma değerlendirmelerinin iyileştirilmesi için, kişisel koruyucu ekipman 

kullanımı gibi maruziyet azaltma önlemleri dikkate alınmalıdır. 

 

Her tür uygulama yöntemi ve ekipmanı için maruziyet değerlendirmeleri yapılmalıdır 

(kullanılan kapların türleri ve boyutları dahil olmak üzere). Öngörülen kullanım 

alanında aynı mikro organizmayı içeren diğer biyosidal ürünlerin eşzamanlı 

kullanımı durumunda, toplu maruziyet dikkate alınmalıdır. 

 

5.2.3.5 İkincil maruziyet değerlendirmesi 

Çevredekilerin veya sakinlerin, ziyaretçilerin veya muamele alanlarında kalan 

hayvanların maruziyeti gibi ikincil maruziyet olasılığının değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Birincil maruziyete benzer şekilde, 

 

bir mikro organizmaya ikincil maruziyet değerlendirmesi de genel olarak kalitatif 

veya yarı kantatif olmalıdır, çünkü normalde maruziyet seviyelerinin 

karşılaştırılabileceği hiçbir referans değer mevcut değildir. 
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Birincil maruziyet değerlendirmelerine benzer şekilde, değerlendirme, aktif 

mikroorganizmanın yanı sıra önerilen kullanım koşulları sırasında biyosidal üründe 

bulunan toksikolojik olarak ilgili diğer bileşikleri de dikkate almalıdır. 

Mikroorganizmalar, hedef organizma ile temas üzerine ikincil metabolitler 

üretebileceğinden, toksikolojik olarak ilgili olduğu kabul edilirse, bu maddelere 

potansiyel maruziyet de değerlendirilmelidir (bkz. Bölüm 4, ayrıca 

değerlendirilmelidir). 

 

5.2.3.6 Canlı kalıntılara ikincil maruziyet 

İdeal olarak, maruziyet seviyelerine ilişkin gerçekçi veriler, yani saha 

çalışmalarından elde edilerek ölçülen veriler, ikincil maruziyetin değerlendirilmesi 

için kullanılmalıdır. Bu tür veriler mevcut değilse, bir hesaplama modeli kullanılarak 

beklenen maruziyet seviyesi öngörüsü elde edilebilir. 

Ürünün kullanım amacına bağlı olarak, biyosidal ürünler için kimyasallarla yapılan 

maruziyet değerlendirmelerinde yaygın olarak kullanılan modeller ve girdi 

parametreleri, maruz kalan ürün miktarını tahmin etmek için mikro organizmalı 

ürünlere de uygulanabilir. 

Ölçülen veriler mevcut değilse, ikincil maruziyeti öngörmek için aşağıdaki bilgiler 

kullanılabilir: 

 insanları ve hayvanları korumak için yeniden giriş süreleri veya diğer önlemler; 

 uygulama yöntemi; 

 kullanım alanı / işlem görmüş yüzey hakkında ayrıntılı bilgi; 

 maksimum uygulama oranı; 

 minimum ve maksimum uygulama hacmi; 

 ürünün kompozisyonu; 
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  büyüme gereksinimleri sıcaklık, UV ışığı, pH ve diğer türlerle rekabet gibi 

faktörlerin etkisi dikkate alınarak, mikroorganizmanın ve / veya kontaminantların 

uygun şekilde işlenmiş materyaller ve yüzeyler üzerindeki kalıcılığı. 

 

5.2.3.7 Cansız kalıntılara ikincil maruziyet 

Mikroorganizmalar, hem fermentasyon sırasında hem de hedef organizma ile temas 

ettiğinde, yani biyosidal ürünün uygulanmasından sonra toksik metabolitler 

üretebilir. Bu olasılık, ikincil maruziyetin değerlendirilmesinde de dikkate alınmalıdır. 

İdeal olarak, maruziyet seviyelerine ilişkin gerçekçi veriler, yani saha 

çalışmalarından elde edilerek ölçülen veriler, ikincil maruziyetin değerlendirilmesi 

için kullanılmalıdır. Bu tür veriler mevcut değilse, bir hesaplama modeli kullanılarak 

beklenen maruziyet seviyesi öngörüsü elde edilebilir. Cansız kalıntılar bu bağlamda 

kimyasallarla eşitlenebilir. Bu nedenle, kimyasallar içeren biyosidal ürünler için 

yaygın olarak kullanılan modeller maruziyet değerlendirmesinde kullanılabilir. 

Hali hazırda, mikrobiyal metabolitlerden kaynaklanan riskin nasıl 

değerlendirileceğine dair kılavuzluk geliştirmek için OECD içinde devam eden bir 

faaliyet bulunmaktadır. Bu kılavuz yayınlanır yayınlanmaz dikkate alınmalıdır. Bu 

arada, cansız kalıntılara yönelik potansiyel risk değerlendirilirken aşağıdaki faktörler 

dikkate alınabilir: 

 Biyolojik faktörler: 

o Maruziyet ile ilgili koşullar sırasında mikro organizmanın gelişme aşamaları / 

yaşam döngüsü, kalıcılığı ve çoğalması, 



BPR Kılavuzu: Cilt V   

       Aktif Mikroorganizmalar ve Biyosidal Ürünler Kılavuzu 
Sürüm 2.1 Mart 2017 154 

 

 

ürünün içinde ve işlenmiş yüzeyde metabolit üretimi olasılığını öngörmek için 

dikkate alınmalıdır. Mikroorganizmanın yaşam döngüsü, ilgili aşamalarda cansız 

kalıntıların üretimi / oluşumu ve optimum koşullar altında büyüme eğrileri, 

uygulama alanında cansız kalıntıların üretilme olasılığı hakkında bilgi sağlayabilir. 

o Sıcaklık, UV ışığı, pH ve bozucu enzimlerin veya stabiliteyi etkileyebilecek diğer 

maddelerin varlığı gibi faktörlerin etkileri dahil olmak üzere, işlem gören alan 

üzerindeki cansız kalıntıların stabilitesi. 

 Maruziyet faktörleri: 

o Amaçlanan kullanım sırasında maruziyet olasılığı. Maruziyetin beklenmemesi 

durumunda riskin önemsiz olması beklenebilir. Ürün yalnızca insanların 

erişemeyeceği alanlarda uygulandığında veya ürün, işlenmiş yüzeylerle temas 

edebilecek kişilerin normal çalışma kıyafetleri ile maruziyete karşı korunduğu 

alanlarda kullanılıyorsa, bu durum söz konusu olabilir. 

 

5.2.4 Risk değerlendirmesi 

Bu bölümün amacı, biyosidal ürünün kullanımı yoluyla TGAI'ye maruziyet ile ilişkili 

potansiyel riskin nasıl değerlendirilebileceği konusunda bilgi sağlamaktır. Bir risk 

karakterizasyonundaki önemli adımların daha genel bir açıklaması BPR Rehberi: Cilt 

III İnsan Sağlığı, Bölüm B Değerlendirmesinde mevcuttur. 
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BPR bağlamında risk, amaçlanan kullanım modelleri için hesaplanan maruziyet 

seviyesinin tehlike değerlendirmesinde belirlenen referans değerlerden daha yüksek 

olduğu anlamına gelir (bkz. yukarıdaki Kısım 5.2.2). Genel olarak, risk 

karakterizasyonu (örn. Kabul Edilebilir Maruz Kalma Düzeyleri veya AEL'ler, Kabul 

Edilebilir Maruz Kalma Konsantrasyonları veya AEC'ler
46

) için kullanılan referans 

değerler, belirli bir eşiğin üzerinde meydana gelen toksikolojik çalışmalardaki kritik 

etkilere dayanmaktadır. Maruziyet değerlendirmesi ile benzer şekilde, potansiyel 

risk, maruz kalan her popülasyon, ürün tipi ve ilgili biyosidal ürünle ilgili uygulama 

yöntemi dikkate alınarak değerlendirilmelidir.  

Bu tür referans değerleri türetilemediğinde, genel olarak bir mikro organizmaya 

yönelik kalitatif veya yarı kantitatif bir değerlendirme kabul edilebilir olmalıdır. 

Bunun genellikle mikroorganizmalar için geçerli olması beklenir ve bu nedenle 

maruziyet değerlendirmesi genel olarak kalitatif veya yarı kantitatif olmalıdır. 

5.2.4.1 Birincil maruziyet 

Karıştırma / yükleme, uygulama, temizlik veya bakım sırasında ortaya çıkabilecek 

inhalasyon, oral veya dermal yolla mikroorganizmaya toplam potansiyel maruziyet 

özetlenmeli ve varsa, beklenen maruziyet süresiyle ilgili referans değeri (yani akut, 

kısa dönem veya uzun dönem AEL'ler / AEC'ler) ile karşılaştırılmalıdır. 

Mikroorganizma veya biyosidal ürünün AB içinde yalnızca biyosidal kullanım için 

üretilmesi durumunda, üretim ve ambalajlama sırasında maruziyetin de 

değerlendirilmesi gerekebilir47. Ancak, imalat personeli ve kullanıcı aynı kişi 

olmadıkça, bu maruziyet birincil maruziyet değerlendirmesine dahil edilmemelidir. 

Belirli bir kullanım için bir risk olduğu sonucuna varılmışsa, bazı durumlarda bu riski 

farklı önlemlerle azaltmak mümkün olabilir. Ağırlıklı maruziyet yolu inhalasyon ise, 

ürün farklı şekilde uygulanırsa, örneğin püskürtme yerine fırçalama yoluyla risk 

azaltılabilir. Birincil maruziyeti azaltma olasılığı, kullanıcı kategorisine de bağlı 

olabilir. 

46 Biyosidal ürünler mevzuatı Rehberinin Cilt III, Bölüm B'de sağlanan AEL ve AEC'lerin 

hesaplanmasına ilişkin bilgiler (http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-

biocides-legislation). 

47 BPD kapsamında risk değerlendirmesi yapılırken üretim sürecinin uygunluğuna dair rehber 

(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-

directive). 

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/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive
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Profesyonel kullanıcı: Kısım 5.2.3'te tartışıldığı gibi, profesyonel bir kullanıcının, 

solunum koruması dahil eldiven, koruyucu kıyafet ve yüz maskesi gibi kişisel 

koruyucu ekipmana erişmesi beklenir. Bu nedenle, maruziyet değerlendirmesinde 

PPE'nin sağladığı koruma faktörleri dikkate alınırsa risk azaltılabilir. 

Profesyonel olmayan kullanıcı: Bu kullanıcı kategorisi tüketicileri ifade eder. Bu 

kullanıcı kategorisinin ürünü profesyonel bir kullanıcıya göre daha kısa süre ve daha 

az sıklıkla kullanması beklenmektedir. Profesyonel olmayan kullanıcılar karıştırma / 

yükleme sırasında ve uygulama sırasında maruz kalabilir. Profesyonel olmayanlar 

için ilgili maruziyet yollarının belirlenmesi gerekir. 

Bununla birlikte, tüketicilerin PPE kullanması beklenmez, bu nedenle bu tür 

önlemler profesyonel olmayanların maruziyet değerlendirmesinde dikkate alınamaz. 

Uygun test yöntemlerinin mevcut olmaması halinde (bkz. kısım 5.2.2), tüm 

mikroorganizmaların şu anda insanlarda duyarlılaşma reaksiyonlarına neden olma 

potansiyeline sahip olduğu varsayılmaktadır. Sonuç olarak, PPE dışındaki diğer risk 

azaltma önlemlerinin ilgili yerlerde dikkate alınması gerekebilir. Bu tür risk azaltma 

önlemleri, örneğin formülasyon, ambalajlama veya uygulama düzeyinde (örn. 

kullanımı toz olmayan formülasyonlar, kullanıma hazır ambalajlar, kolay ölçüm 

dozajı vb. ile sınırlandırma) uygulanabilir. 

 

5.2.4.2 Kullanım sonucu dolaylı maruziyet dahil ikincil maruziyet 

Uygulamadan sonra genel halkın dolaylı maruziyetinden kaynaklanan potansiyel 

riskin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir mikroorganizmaya maruziyet 

değerlendirmesi genel olarak kalitatif veya yarı kantitatif olmalıdır çünkü normalde 

maruziyet derecelerinin karşılaştırılabileceği referans değerler mevcut değildir. 

Genellikle kasıtsız olan bu tür bir maruziyet, tesadüfi veya uzun dönemli bir 

maruziyet durumu olabilir. Maruz kalma, tedavi edilen alanlarla dermal temas 

yoluyla meydana gelebilir. İstisnai durumlarda elden ağza transfer düşünülebilir.  
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Ayrıca, özellikle biyosidal ürün iç mekanda kullanılıyorsa, tozun veya sprey 

bulutunun inhale edilmesinden de kaynaklanabilir. Dahası, tüketiciler potansiyel 

olarak gıdalardaki kalıntılar yoluyla maruz kalabilirler. 

İnsanların bir biyosidal ürün üzerinden istemeden bir mikroorganizmaya 

maruziyetine ilişkin potansiyel riski değerlendirirken, genç, yaşlı, hamile ve 

bağışıklığı zayıflamış kişiler (YOPI) için özel dikkat gerekebilir, örn. maruziyet 

potansiyeli üzerinden. Fırsatçı mikroorganizmalarla enfeksiyon oluşması için 

mikroorganizma sayısının çok yüksek olması veya bireyin bağışıklık durumunun çok 

düşük olması gerekiyorsa, YOPI riski beklenmemelidir. Toksik metabolitler bir 

sorunsa, YOPI için kimyasallara benzer bir risk değerlendirmesi yapılabilir. 

 

5.2.4.3 Kombine maruziyet 

Tüm temsili kullanımlardan aktif mikroorganizmaya kombine maruziyetler 

değerlendirilmelidir. 

 

5.3 Bölüm C: Değerlendirme / Sonuç / Karar Kriterleri 

5.3.1 İnsan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi 

Mikroorganizma içeren bir biyosidal ürünün insan ve hayvan sağlığı açısından 

kullanımının kabul edilebilir olup olmadığına dair karar, öncelikle TGAI'nın 

toksikolojik / enfektif / patojenik özelliklerine ve insanların ve hayvanların TGAI'ya 

ne ölçüde maruz kalacağına bağlıdır. Bu bağlamda, 'Kabul Edilebilir' değişi, 

mikroorganizmanın aşağıdaki özelliklerde olduğu anlamına gelir: 
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 insanları enfekte etme kabiliyetinden yoksundur; 

 tedavi edici beşeri tıbbi veya veterinerlik maddelerine direnç / çapraz direnç 

kodlayan genetik unsurları transfer etme yeteneğinden yoksundur; 

 vücuttan hızla atılır; 

 ve ilgili olduğu durumlarda, maruziyet dereceleri, insanları ve hayvanları 

mikroorganizma veya bilinen herhangi bir metabolitin neden olduğu herhangi bir 

olumsuz etkiden korumak için belirlenen herhangi bir referans değerin altındadır. 

TGAI'nin tehlikeleri ve ayrıca enfeksiyona ve patojeniteye neden olma potansiyeli, 

büyük ölçüde mikroorganizmanın biyolojik özelliklerine, örneğin büyüme 

gereksinimlerine, etki tarzına ve fermantasyon sırasında veya uygulamadan sonra, 

hedef organizma ile temas halindeyken toksik metabolitler üretme kabiliyetine 

bağlıdır. 

Metabolitlerin üretimine ilişkin bilgiler genellikle sınırlıdır ve metabolitlerin içsel 

toksik potansiyeline ilişkin veriler genellikle daha da sınırlıdır. Yakın gelecekte, 

metabolitlerin risk değerlendirmelerinin nasıl yapılacağına dair daha fazla bilgi 

OECD'den sağlanacaktır. 

Mikroorganizmalar için en büyük endişe soluma yoluyla maruziyettir. Bu yolla 

potansiyel maruziyetin azaltılması için ürünlerin, kullanıcının maruziyetini en aza 

indirecek şekilde ambalajlanması gerekmektedir. Ayrıca, cilt ve solunum 

hassaslaşması için doğrulanmış test yöntemleri geliştirilinceye kadar, tüm 

mikroorganizmalar, duyarlılaşma riski olmadığı kanıtlanmadıkça potansiyel 

duyarlılaştırıcılar olarak kabul edilmelidir. TGAI içeren biyosidal ürün, "Mikro 

organizmalar hassaslaştırıcı reaksiyonları tetikleme potansiyeline sahip olabilir" 

ibaresi ile etiketlenmelidir. 

Biyosidal ürünün yetkilendirilmesine ilişkin bir karar verirken Üye Devletler, maruz 

kalabilecek tüm popülasyon gruplarını, yani profesyonel kullanıcıları, profesyonel 

olmayan kullanıcıları (ilgili ise) ve doğrudan veya dolaylı olarak çevreden maruz 

kalan genel halkı dikkate almalıdır. Bu, bağışıklığı zayıflamış bireyleri içerir. İlgili ise, 

hayvanların maruziyeti de dikkate alınmalıdır. 
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5.3.2 Karar kriterleri 

Dosyada sağlanan bilgiler mikroorganizmanın insanlar için patojen olduğunu 

gösteriyorsa onay verilmeyecektir. 

Dosyada sağlanan bilgiler, mikroorganizmanın, tedavi edici beşeri tıbbi veya 

veterinerlik maddelerine direnci / çapraz direnci kodlayan genetik elementleri 

transfer edebildiğini açıkça belirtiyorsa, onay verilmeyecektir. 

İlgili metabolitlerine / toksinlerine ve üründeki fermantasyon kalıntılarına birincil 

veya ikincil maruziyetten kaynaklanan insan veya hayvan sağlığı üzerinde zararlı bir 

etki olmadığına karar verecek yeterli bilgi olmadıkça,  tanımlanan tüm kullanıcılar 

dikkate alınarak biyosidal ürünün en az bir önerilen kullanımının bir sonucu olarak, 

mikroorganizmaya onay verilmeyecektir.  

Bu sonuçlara varılırken, farklı popülasyonlar arasındaki savunmasız gruplara özel 

dikkat gösterilmelidir. 

6. Hedef Olmayan Organizmalar ve Çevresel Akıbet ve Davranış 

Üzerindeki Etkiler 

6.1 Bölüm A: Gerekli Bilgiler 

6.1.1 Hedef olmayan organizmalar üzerindeki etkiler 

 

6.1.1.1 Aktif Mikroorganizma 

i. Kimlik, biyolojik özellikler ve BPR Ek II Başlık 2'nin 1 ila 5. kısımları 

kapsamında gerekli olan diğer bilgiler, çevre ve hedef olmayan organizmalar 

üzerindeki etkinin değerlendirilmesinde merkezidir. Ek yararlı bilgiler, biyosidal 

ürünün doğası ve kullanım tarzı hakkındaki bilgilerle birlikte, potansiyel maruziyetin 

niteliğini ve kapsamını tanımlayan BPR Ek II Başlık 2'nin 9. kısmı kapsamında 

gerekli olan akıbet ve davranışla ilgilidir. BPR Ek II Başlık 2'nin 5. kısmı uyarınca 

sunulan bilgiler, memeliler üzerindeki etkiler ve ilgili mekanizmalar hakkında temel 

bilgiler sağlayacaktır. Hedef olmayan organizmalar üzerindeki etkilerin bir 

değerlendirmesinin mevcut bilgilerle gerçekleştirilebileceği gerekçelendirilmediği 

sürece, normalde deneysel veriler gereklidir. Duruma göre, hem mikroorganizmaları 

hem de sporlarını ve diğer dirençli yapıları dikkate almak uygun olabilir.  
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ii. Çevresel etkilerin test edilmesi için uygun hedef olmayan organizmaların seçimi, 

mikro organizmanın kimliğine dayanmalıdır (konakçı spesifikliği, etki modu ve 

organizmanın ekolojisi dahil olmak üzere). Bu tür bilgilerden, hedef organizma ile 

yakından ilgili organizmalar gibi uygun test organizmalarını seçmek mümkün 

olacaktır. Mümkün olduğunda önce çapraz okuma gibi alternatif yöntemler 

düşünülmelidir. 

iii. Mikroorganizmayı içeren bir veya daha fazla biyosidal ürün için sağlanan 

bilgilerle birlikte alınan bilgiler, mikro organizmaya maruziyet nedeniyle risk altında 

olması muhtemel hedef dışı türlerin (flora ve fauna) çevresel öneme sahip oldukları 

yerlerde mikroorganizma üzerindeki etkinin değerlendirilmesine izin vermek için 

yeterli olmalıdır. Etki, tek, uzun dönem veya tekrarlanan maruziyetten 

kaynaklanabilir ve geri döndürülebilir veya geri döndürülemez şekilde olabilir. 

iv. Özellikle mikroorganizma için diğer ilgili bilgilerle birlikte sağlanan ve bunu 

içeren bir veya daha fazla biyosidal ürün için sağlanan bilgiler, aşağıdakileri 

gerçekleştirmek için yeterli olmalıdır: 

 mikro organizmanın onaylanmış aktif maddeler için Birlik listesine dahil edilip 

edilemeyeceğine karar verilmesi; 

 Birlik onaylı aktif maddeler listesine herhangi bir dahil edilmeyle ilişkilendirilecek 

uygun koşullar veya kısıtlamaların belirtilmesi; 

 uygun şekilde hedef olmayan tür popülasyonları, toplulukları ve süreçleri için 

risk değerlendirmesine izin verilmesi; 

 hedef olmayan türlerin korunması için gerekli önlemlerin belirtilmesi. 

v. Mikroorganizmanın ekoloji profilinin değerlendirilmesiyle ilgili tüm mevcut 

biyolojik veriler ve bilgiler rapor edilmelidir. 

vi. İlgili metabolitler (özellikle toksinler) adına, bu ürünlerin hedef olmayan 

organizmalar için bir risk oluşturabileceği durumlarda ve etkilerinin mikroorganizma 

ile ilgili mevcut sonuçlarla değerlendirilemediği durumlarda,  
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ayrı çalışmalar yapılması gerekli olabilir. Yalnızca mikroorganizma dışında stabil olan 

ilgili bir metabolit / toksin durumunda, ilgili metabolitin / toksinin toksik etkisi 

mikroorganizmanın varlığından bağımsızdır ve ilgili metabolit / toksinin, ortamda 

metabolitler / toksinler üzerine özel çalışmaların gerekli olduğu doğal koşullardan 

daha yüksek konsantrasyonlarda ortaya çıkması beklenmektedir. Bu tür çalışmalar 

yapılmadan önce, başvuru sahibi, bu tür çalışmaların yapılması gerekip gerekmediği 

konusunda yetkili makamların onayını almalıdır. 

vii. Elde edilen test sonuçlarının öneminin değerlendirilmesini kolaylaştırmak için, her 

bir ilgili türün aynı suşu (veya kaydedilmiş menşei), mümkün olduğu durumlarda, 

belirtilen çeşitli testlerde kullanılmalıdır. Testlerde kullanılan suşlar açıkça rapor 

edilmelidir. 

viii. Hedef olmayan organizmanın mikro organizmaya maruz kalmayacağı 

gerekçelendirilmedikçe testler yapılmalıdır. Mikroorganizmanın toksik etkilere neden 

olmadığı veya omurgalılar veya bitkiler için patojenik veya enfektif olmadığı ve 

patojen olduğu bilinen türlerle yakından ilişkili olmadığı gerekçelendirilirse, yalnızca 

uygun hedef olmayan organizmalara verilen reaksiyon araştırılmalıdır. Etkinlik 

testinde gerçekleştirilen gözlemlerden de faydalı bilgiler elde edilebilir. 

ix. Tüm çalışmalar için, diğer uygun birimlerin yanı sıra cfu / kg vücut ağırlığı 

cinsinden elde edilen ortalama doz raporlanmalıdır. Bununla birlikte, IU'nun 

(biyopotensi ölçen uluslararası birim), belirli mikroorganizmanın çevre riskini 

değerlendirmek için daha uygun birim olup olmadığı düşünülebilir. Aktif 

mikroorganizmanın etki şekli toksinlere dayandığında, bu ilgili olabilir, Biyopotans, 

toksinin tehlikesini değerlendirmenin dolaylı bir yoludur ve bu ne bakteri 

materyalinin kütlesi ne de yoğunluk (CFU) içeriği tarafından dikkate alınmaz
48

. 

 

 

 

48 Bacillus thuringiensis kurstaski etkin maddesi dosyasıyla ilgili olarak ENV Çalışma Grubu 

tarafından belirtilmiştir. 
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 Okuyucu için NOT: Aşağıda açıklanan sonlanma noktaları, BPR, Ek II 

Aktif Maddeler için Gerekli Bilgiler, Başlık 2 Mikro-organizmalar, Temel 

veri seti ve aktif maddeler için ek veri setine göre numaralandırılmıştır. 

Bu başlıklar, Rehber dokümanın genel bölüm numaralarından 

ayrılabilmeleri için italik yeşil yazı tipiyle yazılmıştır. 

 

 

8. Hedef olmayan organizmalar üzerindeki etkiler 

Bu Kısımdaki gerekli bilgiler, bu Ek Başlık 1'in özelliklerine uygun şekilde 

uyarlanabilir. 

8.1. Sucul organizmalar üzerindeki etkiler 

8.1.1. Balıklar üzerindeki etkiler 

Balıklarda toksisite, bulaşıcılık ve patojenite hakkındaki bilgiler rapor edilmelidir. 

8.1.2. Tatlı su omurgasızları üzerindeki etkiler 

Tatlı su omurgasızlarına toksisite ve patojenite ile ilgili bilgiler rapor edilmelidir. 

8.1.3. Yosun büyümesi üzerindeki etkiler 

Mikroorganizmanın taksonomik olarak bilinen bir bitki patojeniyle ilişkili olması ve 

yüzey suyuna maruziyetin hariç tutulmaması durumlarında, şartlı olarak gerekli 

olması halinde, yosun büyümesi, büyüme hızı ve iyileşme kapasitesi üzerindeki 

etkilere ilişkin bilgiler bildirilmelidir. 
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8.1.4. Yosun dışındaki bitkiler üzerindeki etkiler (Ek Veri Kümesi (ADS)) 

Mikroorganizmanın bilinen bir bitki patojeni ile taksonomik olarak ilişkili olması 

durumunda, yosun dışındaki bitkiler üzerindeki etkilere ilişkin bilgiler rapor 

edilmelidir. 

8.2. Solucanlar üzerindeki etkiler 

Solucanlar üzerindeki potansiyel etki tartışılmalıdır. 

8.3. Toprak mikroorganizmaları üzerindeki etkiler 

İlgili hedef olmayan mikroorganizmalar ve onların avcıları (örn. bakteriyel 

aşılayıcılar için protozoa) üzerindeki etkiye ilişkin bilgiler rapor edilmelidir. Ek 

çalışmaların gerekli olup olmadığına karar vermek için uzman kararı gereklidir. Bu 

tür bir karar, bu ve diğer bölümlerdeki mevcut bilgileri, özellikle mikroorganizmanın 

özgüllüğü hakkındaki verileri ve yakından ilgili organizmaların arka plan 

konsantrasyonu ve popülasyon dinamikleri ile ilgili beklenen maruziyet durumunu 

dikkate alacaktır. 

8.4. Kuşlar üzerindeki etkiler 

Kuşlarda toksisite, bulaşıcılık ve patojenite hakkındaki bilgiler rapor edilmelidir. 

8.5. Arılar üzerindeki etkiler 

Arılar için toksisite ve patojenite hakkında bilgi rapor edilmelidir. 

8.6. Arılar dışındaki eklembacaklılar üzerindeki etkiler 

Arılar dışındaki eklembacaklılar için toksisite ve patojenite hakkında bilgi rapor 

edilmelidir. Test türlerinin seçimi, biyosidal ürünlerin potansiyel kullanımıyla ilgili 

olmalıdır. 

8.7 İlave çalışmalar (ADS) 

Ek çalışmalar, karasal bitkiler, memeliler veya diğer ilgili türler veya süreçler gibi ek 

türler üzerine daha ileri akut çalışmaları veya seçilen hedef olmayan organizmalar 

üzerinde kronik, ölümcül olmayan veya üreme çalışmaları gibi daha yüksek aşamalı 

çalışmaları içerebilir. 
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Bu tür çalışmaları gerçekleştirmeden önce, başvuru sahibi, gerçekleştirilecek 

çalışmanın türü konusunda yetkili makamların onayını almalıdır. 

8.7.1. Karasal bitkiler (ADS) 

Yukarıda yer alan 8.7 “İleri çalışmalar” sonlanma noktası altındaki kılavuz 

kapsamındadır. 

8.7.2. Memeliler (ADS) 

Yukarıda yer alan 8.7 “İleri çalışmalar” sonlanma noktası altındaki kılavuz 

kapsamındadır. 

8.7.3. Diğer ilgili türler ve süreçler (ADS) 

Yukarıda yer alan 8.7 “İleri çalışmalar” sonlanma noktası altındaki kılavuz 

kapsamındadır. 

8.8. Hedef olmayan organizmalar üzerindeki etkilerin özeti ve 

değerlendirilmesi 

Çevresel etki ile ilgili tüm verilerin bir özeti ve değerlendirmesi sağlanmalıdır. İlgili 

değerlendirme ve karar verme kriterleri ve yönergeleri bağlamında ortaya 

çıkabilecek çevre ve hedef dışı türler için risklere ve veri tabanının kapsamına, 

kalitesine ve güvenilirliğine özellikle atıfta bulunarak, bu verilerin ayrıntılı ve 

eleştirel bir değerlendirmesini içermelidir. Özellikle aşağıdaki konular ele alınmalıdır: 

 Çevresel faktörleri sınırlayan ve destekleyen ortamdaki dağılım ve kader ve ilgili 

zaman dilimleri; 

 hedef olmayan türlerin ve risk altındaki popülasyonların ve bunların potansiyel 

maruziyet boyutlarının belirlenmesi; 
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 çevrenin kirlenmesini önlemek veya en aza indirmek ve hedef olmayan türlerin 

korunması için gerekli önlemlerin belirlenmesi. 

 

6.1.1.2 Biyosidal Ürün 

 

  Okuyucu için NOT: Aşağıda açıklanan sonlanma noktaları, BPR, Ek III 

Biyosidal Ürünler için Gerekli Bilgiler, Başlık 2 Mikroorganizmalar, Temel 

veri seti ve aktif maddeler için ek veri setine göre numaralandırılmıştır. 

Bu başlıklar, Rehber dokümanın genel bölüm numaralarından 

ayrılabilmeleri için italik yeşil yazı tipiyle yazılmıştır. 

9. Ekotoksikolojik çalışmalar 

9.1. Biyosidal ürünün ekotoksisitesi ile ilgili, ürünün sınıflandırılmasına 

ilişkin bir karar verilmesine yetecek kadar bilgi gereklidir. 

Ek III, Başlık 2, 9.1 Sütun 1 şu şekildedir: 

 Karışımdaki bileşenlerin her biri için geçerli verilerin mevcut olduğu ve 

bileşenlerin herhangi biri arasında sinerjik etkilerin beklenmediği durumlarda, 

karışımın sınıflandırılması 1999/45/EC sayılı Direktif, 1907/2006 (REACH) sayılı 

Yönetmelik (EC) ve 1272/2008 (CLP) sayılı Yönetmelik (EC)'de belirtilen kurallara 

göre yapılabilir. 

 Bileşenlere ilişkin geçerli verilerin bulunmadığı veya sinerjik etkilerin beklendiği 

durumlarda, bileşenlerin ve/veya biyosidal ürünün kendisinin test edilmesi gerekli 

olabilir. 

9.2 Diğer ekotoksikolojik çalışmalar 

Ek III, Başlık 2, 9.2 Sütun 1 şunu şekildedir: Aktif maddeye ilişkin veriler yeterli 

bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli özelliklerinden dolayı risk belirtileri 

varsa, biyosidal ürünün veya biyosidal ürünün ilgili bileşenleri için Ek II “Mikro 

organizmalar” ın 8. bölümünde atıfta bulunulan sonlanma noktaları arasından 

seçilen diğer çalışmalar gerekli olabilir. 
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9.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan 

organizmalar (flora ve fauna) üzerindeki etkiler (ADS) 

Amaçlanan kullanım(lar) ve BPR Ek II Başlık 2 bölüm 8 ve 9'daki (etkin madde için 

veri seti) diğer testlerin sonuçları temelinde diğer hedef olmayan organizmalar 

üzerinde testler gerekliyse, BPR Ek II Başlık 2'nin 12. bölümüne göre derlenmiş bir 

ön risk değerlendirmesi veya bu tür testler gerekli olabilir. Örneğin, tortuda yaşayan 

organizmalar, suda yaşayan bitki büyümesi (makro algler dahil), kabuklu deniz 

hayvanlarında birikme ve yok etme testleri veya deniz makro algleri üzerinde 

testler veya nehir ağzı ve deniz organizmaları üzerinde başka ek testler de 

gerekebilir. 

Bu tür ilave çalışmaların gerekliliğine ilişkin karar, yetkili makamla görüştükten 

sonra durum bazında kararlaştırılmalıdır. 

Ek III, Başlık 2, 9.3 Sütun 3 şu şekildedir: Vahşi memelilere yönelik tehlikelerin 

değerlendirilmesine yönelik veriler, memelilerin toksikolojik değerlendirmesinden 

elde edilir. 

9.4 Biyosidal ürün yem veya granül (ADS) şeklinde ise 

Biyosidal ürün yem veya granül şeklindeyse, biyosidal ürünler için 9.4.1 ve 9.4.2 

Sonlanım noktaları kapsamındaki çalışmalar gerekli olabilir. 
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9.4.1 Alan koşullarında hedef olmayan organizmalara yönelik riskleri 

değerlendirmek için denetimli muhakemeler 

Birinci kademe verileri mevcutsa ve mikro organizmanın bulaşıcı olduğunu 

gösteriyorsa, hedef olmayan organizmalar üzerinde ikincil etkiler riski olabilir. Bu 

tür ilave çalışmaların gerekliliğine ilişkin karar, yetkili makamla görüştükten sonra 

durum bazında kararlaştırılmalıdır. 

9.4.2 Risk altında olduğu düşünülen hedef olmayan organizmalar 

tarafından biyosidal ürünün yutularak alınmasına ilişkin çalışmalar 

Kılavuz mevcut değil. 

9.5 Örneğin belirli bir habitat türünün büyük bir kısmı tedavi 

edildiğinde ikincil ekolojik etki (ADS) 

Bu tür ilave çalışmaların gerekliliğine ilişkin karar, yetkili makamla görüştükten 

sonra durum bazında kararlaştırılmalıdır. 

 

6.1.2 Çevresel akıbet ve davranış 

 

6.1.2.1 Aktif Mikroorganizma 

Mikroorganizmanın ve kalıntılarının kökenine, özelliklerine ve hayatta kalmasına 

ilişkin bilgiler ve kullanım amacı, çevresel kaderi ve davranışın değerlendirilmesinin 

temelini oluşturur. Çevredeki akıbeti ve davranışının üzerindeki etkilerin bir 

değerlendirmesinin mevcut bilgilerle gerçekleştirilebileceği gerekçelendirilmediği 

sürece, normalde deneysel veriler gereklidir. Bu gerekçe, açık literatüre, pratik 

deneyime ve sunulan bilgilere dayanabilir.  Mikroorganizmanın çevre ile etkileşimleri 

özellikle ilgi konusudur. Duruma göre, hem mikroorganizmaları hem de sporlarını ve 

diğer dirençli yapıları dikkate almak uygun olabilir.  

Diğer ilgili bilgilerle birlikte alınan ve mikro organizmayı içeren bir veya daha fazla 

biyosidal ürün için sağlanan bilgilerin insan sağlığı ve / veya çevre için önemli 

olduğu durumlarda, akıbetleri ve davranışlarının yanı sıra, bu bilgiler kalıntı izlerinin 

ve ilgili metabolitlerin / toksinlerin değerlendirilmesine izin vermek için yeterli 

olmalıdır. 
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Sağlanan bilgiler özellikle aşağıdakiler için yeterli olmalıdır: 

 mikro organizmanın onaylanmış aktif maddeler için Birlik listesine dahil edilip 

edilemeyeceğine karar verilmesi; 

 Birlik onaylı aktif maddeler listesine herhangi bir dahil edilmeyle ilişkilendirilecek 

uygun koşullar veya kısıtlamaların belirtilmesi; 

 mikroorganizmanın ve ilgili metabolitlerinin çevresindeki dağılım, akıbet ve 

davranış ve ilgili zaman süreçlerinin öngörülmesi; 

 çevre kirliliğini ve hedef olmayan türler üzerindeki etkiyi en aza indirmek için 

gerekli önlemlerin belirlenmesi. 

İlgili çevresel koşullar altında test organizması tarafından oluşturulan tüm ilgili 

metabolitler / toksinler (yani insan sağlığı ve / veya çevre için endişe) karakterize 

edilmelidir. Mikroorganizmada ilgili metabolitler / toksinler mevcutsa veya bunlar 

mikroorganizma tarafından üretiliyorsa ve aşağıdaki koşulların tümü karşılanırsa, 

BPR kimyasal aktif maddeler için Ek II, Kısım 10'da özetlenen veriler gerekli olabilir: 

 ilgili metabolit / toksin mikroorganizma dışında stabildir, aktif mikroorganizmalar 

için sonlanma noktası 3.5'e bakınız (bu kılavuz kısım 4.1.1); ve 

 ilgili toksinin / metabolitin toksik etkisi mikroorganizmanın varlığından 

bağımsızdır; ve 

 ilgili toksinin / metabolitin çevrede doğal koşullardan daha yüksek 

konsantrasyonlarda ortaya çıkması beklenir. 

Doğal olarak ortaya çıkan vahşi tip akrabalarla ilişki hakkında mevcut bilgiler 

dikkate alınmalıdır. 

Aşağıda belirtilen çalışmaları gerçekleştirmeden önce, başvuru sahibi, çalışmaların 

yapılması gerekip gerekmediği ve eğer gerekliyse, yürütülecek çalışmanın türü 

konusunda yetkili makamların onayını almalıdır. Diğer bölümlerdeki bilgiler de 

dikkate alınmalıdır. 
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 Okuyucu için NOT: Aşağıda açıklanan sonlanma noktaları, BPR, Ek II 

Aktif Maddeler için Gerekli Bilgiler, Başlık 2 Mikro-organizmalar, Temel 

veri seti ve aktif maddeler için ek veri setine göre numaralandırılmıştır. 

Bu başlıklar, Rehber dokümanın genel bölüm numaralarından 

ayrılabilmeleri için italik yeşil yazı tipiyle yazılmıştır. 

9. Çevresel akıbet ve davranış 

9.1. Kalıcılık ve çoğalma 

Belirli bir çevresel bölümün mikroorganizmaya maruziyetinin muhtemel olmadığı 

gerekçelendirilmedikçe, tüm çevre kompartmanlarında mikroorganizmanın kalıcılığı 

ve çoğalması hakkında uygun bilgiler verilmelidir. Amaçlanan kullanımda ve 

sonrasında hakim olan çevresel koşullar altında rekabet edebilirliğe özel dikkat 

gösterilmelidir. 

Önerilen kullanım koşulları altında ürünün kullanımından sonraki bir süre içinde 

belirtilen mikro organizmanın öngörü seviyeleri ve ayrıca mikroorganizmanın (hava 

yoluyla toz partikülleri veya aerosoller olarak, taşıyıcı organizmalarla vektörler vb.) 

olası yayılma yolları hakkında bilgi verilmelidir. Farklı bir suşla ilgili bilgilerin 

kullanılması durumunda, verilerin neden tahmin edilebilir olduğu konusunda bir 

açıklama yapılmalıdır. 

9.1.1. Toprak 

Maruz kalmanın meydana gelmesinin muhtemel olmadığı gerekçelendirilemedikçe, 

kullanımın olduğu veya beklendiği çeşitli Topluluk bölgelerine özgü toprakları temsil 

eden ekili ve işlenmemiş topraklarda canlılık / popülasyon dinamikleri hakkında bilgi 

rapor edilmelidir. Test organizmaları toprak dışında başka ortamlarla birlikte 

kullanılacaksa, bu test aralığına dahil edilmelidir. 

Nüfus dinamikleri hakkındaki bilgiler, maruziyet seviyeleriyle ilgili olarak doğal 

popülasyon dinamikleri ve arka plan seviyeleri hakkındaki bilgilere de dayanabilir. 

Topraktaki (ve sudaki) popülasyon dinamikleri hakkındaki bilgiler tercihen suş için 

(varsa), ama en azından türler için rapor edilmelidir. 
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9.1.2. Su 

Yüzey suyuna maruziyet olasılığı durumunda, su / sediment sistemlerinde canlılık 

hakkında bilgi verilmelidir.  Organizmanın suda / tortuda yaşayabilir olması veya 

hayatta kalabilmesi durumunda, popülasyon dinamikleri ve su / tortu 

sistemlerindeki akıbeti hakkında bilgi gereklidir. 

Sudaki popülasyon dinamikleri hakkındaki bilgiler (toprak için olduğu gibi) tercihen 

suş için (varsa), ama en azından türler için rapor edilmelidir. 

 

9.1.3. Hava 

İlgili maruziyet veya bir endişe halinde, uygun olduğu durumlarda, hava 

kompartmanındaki mikroorganizmanın canlılığı ve konsantrasyonu hakkında bilgi 

sunulmalıdır. 

Havadaki (ve sudaki) popülasyon dinamikleri hakkındaki bilgiler tercihen suş için 

(varsa), ama en azından türler için rapor edilmelidir. 

 

9.1.4. Hareketlilik 

Belirli çevresel kompartmanların mikroorganizmaya maruziyetinin muhtemel 

olmadığı gerekçelendirilemedikçe, mikroorganizmanın ve ilgili metabolitlerin / 

toksinlerin olası yayılması ilgili çevre kompartmanları açısından tartışılmalıdır. Bu 

bağlamda, amaçlanan kullanım, vektörlerin oluşumu da dahil olmak üzere yaşam 

döngüsü aşamaları, kalıcılığı ve organizmanın bitişik habitatları kolonileştirme 

yeteneği özellikle ilgi konusudur. 

Mikroorganizma dışında stabil olan ilgili bir metabolit / toksin durumunda, ilgili 

metabolitin / toksinin toksik etkisi mikroorganizmanın varlığından bağımsızdır ve 

ilgili metabolit / toksinin, ortamda metabolitler / toksinler üzerine ilave çalışmaların 

gerekli olduğu doğal koşullardan daha yüksek konsantrasyonlarda ortaya çıkması 

beklenmektedir. 

 

 

, 
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9.1.5. Çevrede akıbetin ve davranışların özeti ve değerlendirilmesi 

BPR Ek II Başlık 2 kısım 9'da verilen tüm verilerin ve bilgilerin bir özeti sunulmalı ve 

bu özet ortaya çıkabilecek çevre risklerine ve veri tabanının kapsamına, kalitesine 

ve güvenilirliğine özellikle atıfta bulunarak, ilgili değerlendirme ve karar verme 

kriterleri ve yönergeleri bağlamında verilerin ayrıntılı ve eleştirel bir 

değerlendirmesini içermelidir. 

 

6.1.2.2 Biyosidal Ürün 

 

  Okuyucu için NOT: Aşağıda açıklanan sonlanma noktaları, BPR, Ek III 

Biyosidal Ürünler için Gerekli Bilgiler, Başlık 2 Mikroorganizmalar, Temel 

veri seti ve aktif maddeler için ek veri setine göre numaralandırılmıştır. 

Bu başlıklar, Rehber dokümanın genel bölüm numaralarından 

ayrılabilmeleri için italik yeşil yazı tipiyle yazılmıştır. 

10. Çevresel akıbet ve davranış 

10.1. Öngörülen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Lütfen Biyosidal ürünler için gerekli bilgiler hakkındaki Kılavuz, Cilt IV Bölüm A'daki 

kılavuzluğu izleyin. 

10.2. Çevrede akıbet ve davranış üzerine ek çalışmalar (ADS) 

Ek III, Başlık 2, 10.2 Sütun 1 şu şekildedir:İlgili olduğu durumlarda, ürün için Ek II 

"Mikro organizmalar" kısım 9'da gerekli olan tüm bilgiler gerekli olabilir. Toprağa, 

suya veya yüzeylere doğrudan emisyonla dışarıda kullanılan ürünler için, üründeki 

bileşenler aktif maddenin akıbetini ve davranışını (ve ekotoksisitesini) etkileyebilir. 

Üründeki bileşenlerin akıbetinin, aktif madde ve diğer tanımlanmış şüpheli maddeler 

için sağlanan veriler kapsamında olduğu bilimsel olarak gerekçelendirilmediği sürece 

veriler gereklidir. 
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10.3. Sızdırma davranışı (ADS) 

BPR Ek II Başlık 2'de belirtilenin aksine, sızdırma davranışı mikroorganizmalarla 

ilgili olmadığından, başlık "Hareketlilik" olarak değiştirilmelidir. 

Lütfen aktif mikroorganizmalar için 9.1.4 sonlanma noktası (bu kılavuz kısım 

7.1.2.1) altındaki kılavuzu izleyin. 

10.4. Biyosidal ürün dışarıya püskürtülecekse veya büyük ölçekli toz 

oluşumu potansiyeli varsa, saha koşullarında arılara yönelik riskleri 

değerlendirmek için fazla püskürtme davranışına ilişkin veriler gerekebilir 

(ADS)  

BPR Kılavuzu: Cilt IV Çevre, Bölüm A Gerekli Bilgiler, mikro organizmalar için ilgili 

yerlerde kullanılabilir. Bu kılavuz, ECHA web sitesinde
49

 "destek" kısmının BPR alt 

kısmında mevcuttur. 

 

Bölüm B: Tehlike, Maruziyet ve risk değerlendirmesi 

6.2.1 Tehlike değerlendirmesi 

Mikroorganizmalardan kaynaklanan tehlikeler, kimyasalların sunduğu tehlikelerle 

aynı nitelikte olmayabilir. Mikroorganizmaların kendi başlarına toksik olmaları olası 

değildir, ancak fermantasyon sırasında ve / veya hedef organizma ile temas halinde 

toksik metabolitler oluşturabilir. İlgili çevresel kompartmanda olumsuz etkilerin 

meydana gelmesinin beklenmediği yoğunluğu ölçmek için, mümkün olduğunda, 

aktif mikroorganizma için bir yoğunluk - etki değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu 

yoğunluk, mikroorganizma için ENED (beklenen etki yoğunluğu yok) veya PNED 

(tahmini etkisiz yoğunluk) 

olarak bilinir. Çevrede miktar tayini için mikro organizmalar, popülasyon yoğunluğu 

olarak ölçülür (Teplitski, M. ve ark. 2000). 

 

___________________________ 

 

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

legislation?panel=vol4partA#vol4 adresinde bulunan “Cilt IV, Çevre” yi kontrol edin. 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol4partA&vol4
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol4partA&vol4
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol4partA&vol4
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Kimyasallar için kullanılan değerlendirme faktörleri mikroorganizmalar için geçerli 

olmayabilir ve bazı standart testler geçerli olmadığından, şu anda PNED'in nasıl 

türetileceğine dair bir kılavuz bulunmamaktadır. Bu nedenle, bazı durumlarda ve 

sıklıkla aktif mikroorganizmalar için, bir ENED veya PNED oluşturmak mümkün 

olmayabilir ve sonrasında yoğunluk - etkinin kalitatif veya yarı-kantitatif bir 

tahmininin yapılması gerekir.  Biyosidal üründe bulunan herhangi bir toksin / ilgili 

metabolit için, sonuç olarak PNEC'li kimyasallara benzer şekilde bir doz-yanıt 

değerlendirmesi yapılmalıdır. Bitki koruma ürünlerinde aktif madde olarak kullanılan 

mikroorganizmaların çevresel risk karakterizasyonu üzerine gerçekleştirilen bir 

EFSA literatür incelemesi, toksinleri / metabolitleri, üretimden sonraki akıbeti ve 

davranışı, mikro organizma dışındaki kararlılığı ve hedef olmayan organizmalar için 

ortaya çıkan potansiyel toksisiteyi tartışır (EFSA 2013). Bitki koruma ürünlerinde 

kullanılan bazı mikroorganizmalar biyosidal ürünlerde de kullanılabildiğinden, belge 

aynı zamanda BPR kapsamında mikroorganizma içeren biyosidal ürünlerin 

değerlendirilmesi bağlamında da geçerlidir, özellikle de üretilen metabolitlerin / 

enzimlerin özellikleriyle ve sahada konsantrasyon ve metabolitler / toksinler için 

gözlemlenen hedef dışı etkilerle ilgili olarak. 

 

6.2.2 Maruziyet değerlendirmesi 

Aktif mikroorganizmanın / kalıntı metabolitlerinin / toksinlerinin kökeni ve özellikleri 

(örn. özgüllük) ve kullanım amacı hakkındaki bilgiler, çevresel akıbet ve davranış 

değerlendirmesinin temelini oluşturur.  Aktif mikro organizmanın etki şekli de 

dikkate alınmalıdır.  Çevre için aktif mikroorganizmanın riskleri değerlendirilirken,  
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biliniyorsa özel önemli bozunma yetenekleri (örneğin selüloz) veya sentez (örneğin 

gazlar) gibi diğer potansiyel olarak olumsuz kabiliyetler de değerlendirilmelidir. 

Aktif mikroorganizmaların kalıcılığı ve çoğalma potansiyeli, belirli aktif 

mikroorganizmaların belirli bir kompartmana ulaşmayacağı gerekçelendirilmedikçe, 

ilgili çevresel kompartmanlarda değerlendirilmelidir. "Kalıcı" terminolojisini 

kullanmak yerine, istenmeyen ve arzu edilen rekabet gücüne odaklanılmalıdır. 

Aktif mikroorganizmaların hareketliliği ve bunların ilgili kalıntı metabolitleri / 

toksinleri dikkate alınmalıdır. 

Her aktif mikroorganizmanın beklenen yoğunluğunu öngörmek veya biyosidal 

üründe bulunan ilgili her bir metabolit / toksinin konsantrasyonunu öngörmek için, 

her çevresel kompartman için, mümkün olduğunda bir maruziyet değerlendirmesi 

yapılmalıdır. Aktif mikroorganizmanın beklenen yoğunluğu beklenen çevresel 

yoğunluk (EED) olarak bilinirken, ilgili metabolit / toksin için konsantrasyon, tahmin 

edilen çevresel konsantrasyon (PEC) olarak bilinir. Bununla birlikte, genellikle aktif 

mikroorganizmalar ve ilgili metabolitler / toksin için bir EED veya PEC oluşturmak 

mümkün olmayabilir ve maruziyetin kalitatif veya yarı-kalitatif bir tahmininin 

yapılması gerekir. 

Toksin için PEC, kimyasallarla aynı yaklaşımla belirlenebilir
50

. Çoğalabilen, artan 

veya ölebilen, yaşayan organizmalar olan mikro organizmalara dikkat edilmelidir ve 

bu nedenle, kimyasallar için mevcut maruziyet modelleri daha az uygun olup 

geliştirilmeleri gerekir. 

 

50ECHA web sitesi http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-

legislationadresinde bulunan Cilt IV Çevre - Bölüm B Risk Değerlendirmesi kılavuzuna bakınız.  
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Bir EED ve / veya bir PEC veya gerektiğinde kalitatif bir maruziyet öngörüsü, 

yalnızca emisyonların, tahliyelerin, bertarafın veya dağıtımların kesin olarak bilindiği 

veya makul şekilde öngörülebilir olduğu çevresel kompartmanlar için belirlenmelidir. 

PEC veya kalitatif maruziyet öngörüsü, özellikle ve uygun olan durumlarda şunlar 

dikkate alınarak belirlenmelidir: 

 

a) yeterli düzeyde ölçülmüş maruziyet verisi; 

b) ürünün pazarlanma şekli; 

c) biyosidal ürünün türü; 

d) uygulama yöntemi ve uygulama oranı; 

e) biyolojik ve fiziko-kimyasal özellikler; 

f) çevresel kompartmanlara giden olası yollar ve adsorpsiyon/desorbsiyon ve 

parçalanma potansiyeli; 

g) maruziyet sıklığı ve süresi; 

h) biyosidal üründe bulunan toksinler / ilgili metabolitler ve ilgili kirlilikler. 

Maruz kalma değerlendirmesi yapılırken, mevcut olduğu durumlarda, yeterli 

düzeyde ölçülmüş, temsili maruziyet verilerine özel dikkat gösterilmelidir. Maruz 

kalma düzeylerinin öngörüsü için hesaplama yöntemlerinin kullanıldığı durumlarda, 

uygun modeller uygulanmalıdır. Bu modellerin özellikleri, BPR Ek VI Madde 34'te 

listelenen gereksinimleri karşılamalıdır. 
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6.2.3 Risk değerlendirmesi 

 

6.2.3.1 Aktif Mikroorganizma 

Çevreye yönelik risk, önerilen kullanım koşulları altında organizmaların maruziyet 

olasılığının tespit edildiği durumlarda değerlendirilmelidir; bu olasılık varsa, ortaya 

çıkan risklerin değerlendirilmeleri gerekir. Aktif bir mikro organizmanın kendisini 

çevreye yerleştirme ve bu nedenle mikrobiyal topluluklar veya avcıları üzerinde 

uzun dönem veya kalıcı bir etkiye sahip olma potansiyeli dikkate alınmalıdır. 

Atmosferdeki aktif mikro organizmanın kısa mesafeli ve uzun mesafeli taşınması 

hesaba katılmalıdır. 

Bu değerlendirme aşağıdaki bilgileri dikkate alır: 

a) aktif mikro-organizmanın biyolojik özellikleri 

b) aktif mikro organizmanın çevrede hayatta kalması; 

c) çoğalma koşulları; 

d) ekolojik niş; 

e) aktif mikroorganizmanın yerli olduğu doğal arka plan seviyesi; 

f) çevrenin çeşitli yerlerinde akıbet ve davranış hakkında bilgi. 

Uygulanabilir olduğu durumlarda, hedef olmayan organizmaların maruz 

kalmayacağı gerekçelendirilmediği sürece, enfeksiyon / bulaşıcılık ve patojenite 

değerlendirmesi gereklidir. 

Maruziyet olasılığını değerlendirmek için aşağıdaki bilgiler de dikkate alınmalıdır: 

a) aktif mikro organizmanın ilgili kompartmanda hayatta kalması; 

b) İlgili olduğu yerlerde, biyosidal ürünün aynı aktif mikro organizmayı içeren 

veya aynı kalıntılara yol açan öngörülen kullanım alanında diğer yetkili kullanımları. 

Aktif bir mikroorganizma, konakçı sistemlerde bulaşma ve çoğalma potansiyeli 

nedeniyle risklere yol açabilir. Biyosidal ürünün formülasyonuna bağlı olarak 

tanımlanan risklerin değiştirilip değiştirilemeyeceği, mikro organizma hakkında 

aşağıdaki bilgiler dikkate alınarak değerlendirilmelidir: 
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a) etki şekli; 

b) diğer biyolojik özellikler; 

c) toksisite, patojenite ve bulaşıcılık hakkında bilgi. 

Mikroorganizmalarda risk değerlendirmesi gerçekleştirmek için birkaç model vardır, 

daha fazla bilgi için çevresel riskin değerlendirilmesi hakkında OECD çalışma 

belgesine bakınız (OECD Serisi Pestisitler No 67). Mikroorganizmaların nominal 

seviyesi, formülasyonun aktif mikroorganizmaların yayılması üzerinde hiçbir etkisi 

olmadığı varsayılarak, ürün bilgisi ve uygulama yöntemi ile tahmin edilebilir. 

Yaklaşık bir risk değerlendirmesi yapılabilir. 

Herhangi bir çevresel kompartman için, risk karakterizasyonu, mümkün olduğunda, 

EED'nin ENED veya PNED ile karşılaştırılmasını gerektirmelidir, böylece bir EED / 

ENED veya EED / PNED oranı türetilebilir. Aktif mikroorganizmalar için EED / ENED 

oranını türetmek mümkün olmayabilir, bu durumda risk karakterizasyonu, mevcut 

maruziyet koşulları altında bir etkinin meydana gelme veya beklenen maruziyet 

koşulları altında meydana gelme olasılığının kalitatif bir değerlendirmesini 

gerektirmelidir. 

Larvisit olarak biyosidal kullanım için nicel risk değerlendirmesi yapılmıştır. Model ve 

hesaplamalar ayrıca bir OECD raporunda (OECD Serisi Pestisitler No 64) 

açıklanmıştır.  

Biyosidal bir ürün, metabolitlerin / toksinlerin veya yardımcı formülanların etkisine 

bağlı olarak toksik etkilere neden olabilir. Bu tür etkilerin değerlendirilmesi için 

aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır: 

a) toksisite üzerine çalışmalar; 

b) çevrenin çeşitli yerlerinde akıbet ve davranış hakkında bilgi. 

Testlerde ölüm veya zehirlenme belirtileri gözlenirse, değerlendirme, etki değeri ve 

beklenen maruziyet oranına dayalı olarak toksisite / maruziyet oranlarının bir 

hesaplamasını içermelidir. 
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6.2.3.2 Biyosidal Ürün 

Risk değerlendirmesi, biyosidal ürünün kullanılmasını takiben üç çevresel 

kompartmandan (hava, toprak ve su (tortu dahil)) ve biyotadan kaynaklanan 

olumsuz etkileri hesaba katmalıdır. Maruziyet modeli, ekosistemlerin biyo-

karmaşıklığı ve ilgili mikrobiyal topluluklardaki etkileşimler dikkate alınmalıdır. 

 

6.2.3.3 Birden fazla Aktif Mikroorganizma içeren ürünler için risk 

değerlendirmeleri 

Tek bir biyosidal üründe birkaç mikroorganizmanın değerlendirilmesi için henüz özel 

olarak bir kılavuz bulunmamaktadır. Bu kılavuzda açıklanan genel ilkeler yine de 

geçerlidir. 

 

6.2.3.4 Şüpheli eden mikroorganizmalar ve şüpheli maddeler için risk 

değerlendirmesi 

İlgili mikroorganizmalar, insan patojenleridir ve mikrobiyal biyosidal ürünlere dahil 

edilmemelidir. 

"Şüpheli maddeler" tanımı için BPR Madde 3(f)'ye bakınız. Bu kılavuzda açıklanan 

genel ilkeler yine de geçerlidir. 

 

6.3 BÖLÜM C Değerlendirme / sonuç / karar kriterleri 

6.3.1 Aktif Mikroorganizma 

 

6.3.1.1 Çevresel akıbet / ekotoks verilerinin değerlendirilmesi 

Mikroorganizmanın ve ilgili ikincil metabolitlerin / toksinlerin, amaçlanan kullanımda 

ve sonrasında hakim olan çevresel koşullar altında materyallerin, gıda maddelerinin 

veya yemlerin içindeki veya üzerindeki olası kalıcılığı / rekabet edebilirliği hakkında 

yeterli bilgi gereklidir. 
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Üye Devletler, mikroorganizmayı içeren biyosidal ürüne maruziyet nedeniyle hedef 

dışı türler (flora ve fauna) üzerinde kabul edilemez etkilerin olup olmayacağına dair 

bir kararın alınmasına izin vermek için amaçlanan kullanımı takiben mevcut 

bilgilerin yeterli olmasını sağlamalıdır.  

 

6.3.1.2 Aktif Mikroorganizma için risk değerlendirmesi tespiti 

Önerilen kullanım koşulları altında organizmaların maruziyet olasılığının tespit 

edildiği durumlarda Üye Devletler çevreye yönelik riski değerlendirilmelidir; bu 

olasılık varsa, ortaya çıkan riskleri değerlendirmeleri gerekir. Aktif bir 

mikroorganizma, çoğalma yoluyla kendisini çevreye yerleştirme potansiyeli 

nedeniyle risklere yol açabilir ve bu nedenle mikrobiyal topluluklar veya avcıları 

üzerinde uzun dönem veya kalıcı bir etkiye sahip olabilir. Atmosferdeki aktif mikro 

organizmanın kısa mesafeli ve uzun mesafeli taşınması hesaba katılmalıdır. 

Bu değerlendirme, 6.2.3.1'de açıklanan risk değerlendirmesinin sonucunu dikkate 

alacaktır. 

Üye Devletler, önerilen kullanım koşulları altında hedef olmayan organizmaların 

maruziyet olasılığını değerlendirmeli ve bu olasılık mevcutsa, ilgili hedef olmayan 

organizmalardan kaynaklanan riskleri değerlendirmelidir. 

 

6.3.1.3 Karar kriterleri 

Biyosidal ürünün önerilen en az bir kullanımının bir sonucu olarak, 

mikroorganizmalara, bunların ilgili metabolitlerine / toksinlerine ve üründeki 

fermantasyon kalıntılarına maruziyet nedeniyle herhangi bir çevre 

kompartımanındaki organizmalar üzerinde zararlı etkiler olmadığı sonucuna varmak 

için yeterli bilgi olmadıkça, hiçbir ruhsat verilmemelidir. 

Tanımlanan tüm kullanıcılar dikkate alınmalıdır. 

Önerilen kullanım koşulları altında bir biyosidal ürünün kullanımının bir sonucu 

olarak yer altı suyunun veya içme suyunun kirlenmesi bekleniyorsa ve kirlenme, 

kabul edilemez risklere yol açabiliyorsa, ruhsat verilmemelidir. 
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Genetik materyalin mikroorganizmadan diğer organizmalara aktarılmasının çevre 

üzerinde kabul edilemez etkilere yol açabileceği biliniyorsa ruhsat verilmemelidir. 

 

6.3.2 Biyosidal Ürün 

 

6.3.2.1 Biyosidal Ürün için risk değerlendirmesi tespiti 

Nadir durumlarda, formülasyon, aktif mikroorganizma dışında başka risklere neden 

olabilir ve bunlar dikkate alınmalıdır. Aktif mikroorganizma veya PEC / PNEC için 

EED / ENED veya EED / PNED> 1 ise, daha fazla değerlendirme yapılması gerekir.  

Değerlendirmedeki iyileştirmeler ilk adım olmalıdır. 

 

6.3.2.2 PBT / vPvB değerlendirmesi tespiti (=> hariç tutma / ikame 

kriterleri) - sadece formülasyon 

PBT / vPvB değerlendirmesi mikro organizmalarla ilgili değildir.  Bununla birlikte, 

formülasyonun PBT / vPvB maddeleri içermesi durumunda, bunların 

değerlendirilmesi gerekir. Üründe PBT / vPvB maddeleri olan ilgili metabolitlerin 

mevcut olması durumunda, bunların değerlendirilmesi gerekir. 

PBT değerlendirmesinin nasıl yapılacağına dair bilgiler ve ayrıca tarama kriterleri ve 

maddeler üzerinde PBT/vPvB özelliklerinin belirlenmesi hakkında yol gösterici 

gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi Ana Bölüm R.11: Yönetmelik 

(EC) No 1907/2006 (REACH) Ek XIII'te belirtilen kriterlere göre PBT 

Değerlendirmesi'nde bulunabilir. Yine de, BPR için gerekli bilgiler REACH 

kapsamındakilerden farklı olabilir.   

 

6.3.2.3 Karar kriterleri 

Formülasyonun PBT / vPvB maddeleri içermesi durumunda herhangi bir ruhsat 

verilmemelidir. 
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