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BELGE GEÇMİŞİ 

 

Sürüm Yorum Tarih 

Sürüm 1.0 İlk baskı Haziran 2013 

Sürüm 1.1 Düzeltme: 

 Yeni BPR Kılavuzu yapısının 4 cildindeki 

kılavuzun bölümü;

 Küçük editoryal değişiklikler.

Kasım 2014 

Sürüm 2.0  Düzeltme: 

 Önsözde: Metnin, BPR kılavuzunun yapısındaki 

değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenmesi 

ve metnin, Cilt II, III ve IV için mevcut 

yayımlanmış Bölüm B+C Bölümlerindeki metinle 

uyumlaştırılması; 

 Önsözde: “Kılavuzun Uygulanabilirliği” 

üzerine metin ve bağlantı eklenmesi; 

 Bölümlerde normal bir sıralı numaralandırma 

formatı uygulamak için bütün bölümlerin 

numaralandırılmasının değiştirilmesi ve her bir 

bölümün başlığına açıklama amacıyla ilgili BPR 

Eki referansının eklenmesi; 

 İçindekileri "Okuyucu İçin Notlar" bölümünde 

takip etmek için "Bulucu" tablolarının yerinin 

değiştirilmesi; 

 Kısaltmalar Listesinde bulunan ISO 

kısaltmasının doğru açıklamasının verilmesi; 

 CLP geçiş düzenlemesine dair referanslar ile artık 

geçerli olmayan tarihlerin silinmesi; 
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 Tablo 7 altındaki referansın düzeltilmesi; 

 "BPR Ek II ve III madde 7 Amaçlanan 

Kullanımlar ve Maruziyet" bölümlerinin  Cilt II, 

Bölüm A'ya taşınması, 

 TNsG'de halihazırda mevcut olan kılavuza çapraz 

referansla ölçme ve değerlendirme için Kısım 4'e 

sayfa eklenmesi.  
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ÖNSÖZ 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kılavuzu - Bölüm A (gerekli bilgiler), Biyosidal Ürün 

Yönetmeliğinin (BPR) başvuru tarihi (DoA) olan 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren 

sunulduğu şekliyle aktif madde onayı ve ürün ruhsatı başvurularına uygulanacaktır. 

Bu belge, BPR yükümlülüklerini ve bunların nasıl yerine getirileceğini açıklamaktadır. 

Bilimsel kılavuz, BPR tarafından belirtilen gerekli bilgilerin nasıl sağlanacağına dair 

teknik bilimsel tavsiye, risk değerlendirmesi ve maruziyet değerlendirmesinin insan 

sağlığı ve çevresel unsurların değerlendirilmesi açısından nasıl uygulanacağı ve 

biyosidal ürünlerin kullanımından ileri gelen faydayı ve bu ürünün yeteri kadar etkili 

olduğunu ortaya koymak amacıyla değerlendirme yapmaya olanak sağlar (B & C 

Bölümleri). 

BPR kılavuzuna ek olarak, Biyosidal Ürünler Direktifi (BPD) kılavuzu ve diğer ilgili 

dokümanlar, BPR kılavuzunun hazırlık aşamasında olduğu alanlarda BPR 

kapsamındaki yeni başvurular için hala geçerli kabul edilmektedir. Ayrıca, bu belgeler, 

halen değerlendirilmekte olabilecek BPD kapsamındaki aktif madde onayı başvuruları 

veya ürün ruhsatlandırma başvuruları ile ilgili olarak hala 

geçerlidir. Ayrıca Komisyon, Biyosidal ürünler konusunda yetkili makamların 

toplantılarında başvuru sahiplerine tavsiye edilen belgelerdeki bazı yükümlülükleri de 

daha ayrıntılı olarak ele almıştır. Bu belgelere dair bağlantılar için lütfen ECHA 

Biyosidal Ürünler Kılavuzu internet sitesine bakınız: 

[https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation]. 

 

BPR'yi destekleyen tüm kılavuz serisi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: 

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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Şekil 1: BPR kılavuzu yapısı 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kılavuzu Yapısı 

CİLT I CİLT II CİLT III CİLT IV 
CİLT V 

Kimlik, Fizikokimya 
Analiz  

metodolojisi 

    Etkililik İnsan Sağlığı Çevre 
Özel Kılavuz 

BÖLÜM  A+B+C 

Gerekli bilgiler + 
Ölçme ve Değerlendirme 

BÖLÜM A 

Gerekli bilgiler 

Aktif Maddeler ve Tedarikçiler 

(Madde 95 listesi) BÖLÜM  B+C 

Ölçme + Değerlendirme 

Dezenfeksiyon Yan Ürünleri 

Teknik Eşdeğerlik 

Mikroorganizmalar 
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BPR kılavuzu, önceki mevzuat Biyosidal Ürünler Direktifi (BPD) kapsamındaki veri 

gereksinimlerine ilişkin Kılavuz ile ilgili Teknik Notlara (TNsG) dayalı olarak 

geliştirilmiştir. Bununla birlikte, BPD ile karşılaştırıldığında gerekli bilgiler BPR'de 

değişmiştir; başlıca farklılıklar şunlardır: 

1. Veri gereksinimleri yerine gerekli bilgiler terimi kullanılmaktadır. Yeni terim, her 

durumda, başvuru sahiplerinin verileri, yani araştırmalardan çıkan bilgileri, aynı 

zamanda adresler ve isimler gibi genel bilgileri ve (kantitatif) yapı-aktivite ilişkisi 

(Q)SAR ve diğer çeşitli bilgileri sağlamasına gerek olmadığını yansıtmaktadır. 

2. Diğer yasal çerçevelerden alınan Kılavuz ile uyum ana hedef olmuştur: 

a. Uygulanabilir olduğunda, sonlanma noktası, varsa ilgili REACH (Kimyasalların 

Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında (EC)1907/2006 Sayılı 

Yönetmelik ) Kılavuzuna atıfta bulunmaktadır; 

b. Uygulanabilir olduğunda, Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği (PPPR,  (EC) 

1107/2009 Sayılı Yönetmelik) Kılavuzu- Standart İlkelere de atıfta bulunulmaktadır. 

3. Yapı, yeni BPR Ek yapısına uygun olarak değiştirilmiştir: 

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

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

özel kurallar, mevcut olduğu durumlarda ilgili sonlanma noktalarına dahil edilmiştir. 

4. Temel veri gereksinimleri değiştirilmiştir ve belirli uzun dönem hayvan deneyleri 

yalnızca ihtiyaç olduğunda gereklidir. 

5. BPR ayrıca, gerekli bilgilerin maruz kalım kalma ve çapraz okuma, (Q)SAR ve 

hesaplama yöntemleri gibi tekniklerin kullanımına dayalı olarak uyarlanmasına daha 

sistematik bir yaklaşım sağlar. 

6. Gerekli bilgilere uyarlama önerme ve kabul etme ilkesi resmiyete kavuşmuş ve 

Üye Ülkeler, uyarlama talepleri konusunda başvuru sahiplerini bilgilendirmek ve 

mümkünse onlara yardım etmek zorundadır. 
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7. Ürünün niteliği ve beklenen maruziyet derecesi dikkate alınarak, ürün ruhsatı 

başvurusunda bulunurken duruma göre azaltılmış bir veri ambalajı sağlamak 

mümkündür. 

Kılavuzun Uygulanabilirliği 

Yeni kılavuz veya aktif madde onayına dair kılavuzla ilgili dokümanların 

uygulanabilirliğine ilişkin kılavuza, [https://echa.europa.eu/about-us/who-we-

are/biocidal-products-committee] adresinden erişilebilecek BPC İnternet 

Sayfası1'nda bulunan "Yeni Kılavuz veya Etkin Madde onayına dair yeni kılavuzla ilgili 

dokümanların uygulanabilirlik süresi" adlı yayınlanmış belgede yer verilmiştir; ürün 

ruhsatlandırmasına yönelik kılavuzun uygulanabilirliği için ise, lütfen ECHA Kılavuzu 

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

committeehttps://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] erişilebilecek CA-july2012-doc6.2d (son) adlı CA belgesine 

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

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

july12-doc_6_2d_final_en.pdf 

 

 

 

1 İlgili bağlantı, Çalışma Prosedürleri (sağ kolon) başlığı altında mevcuttur [https://echa.europa.eu/about-us/who-we- 

are/biocidal-products-committee] 

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

Bu belgeyi okurken, italik yazılan metnin BPR veya Eklerinden alındığını lütfen 

unutmayın. 

Gereksinimlerin numaralandırması, BPR Ek II ve III'teki numaralandırmaya 

karşılık gelir. 

Kısım başlıkları, çapraz referans kolaylığı amacıyla BPR Ekinde yer alan ilgili 

kısım/noktaya dair bir referans içerir. 

Aşağıda yer alan iki tablo, BPR Ek II ve III'ün kısımlarını Kılavuz Cilt ve kısım 
numarası ile ilişkilendirir. 
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Tablo 1: Ek II BPR Kısmı- BPR Kılavuz Cildi ve kısım numarası 

 

Ek II BPR kısmı BPR Cildi + kısım numarası 

1. BAŞVURU SAHİBİ Cilt I: Kısım 2.1 

1. AKTİF MADDENİN KİMLİĞİ Cilt I: Kısım 2.2 

2. FİZİKSEL, KİMYASAL VE TEKNİK 

ÖZELLİKLER 

Cilt I: Kısım 2.3 

3. FİZİKSEL TEHLİKELER VE  

İLGİLİ ÖZELLİKLER 

Cilt I: Kısım 2.4 

4. TESPİT VE TANIMLAMA YÖNTEMLERİ Cilt I: Kısım 2.5 

5. HEDEF ORGANİZMALARA  

KARŞI ETKİNLİK 

Cilt II: Kısım 2 

6. KULLANIM AMACI VE MARUZİYET Cilt II: Kısım 2.2 

7. İNSANLARA VE HAYVANLARA YÖNELİK 

TOKSİKOLOJİK PROFİL 

Cilt III: Kısım 2.1 

8. EKOTOKSİKOLOJİK ÇALIŞMALAR Cilt IV: Kısım 2.1 

9. ÇEVRESEL AKIBET VE DAVRANIŞ Cilt IV: Kısım 2.2 

10. İNSANLARI, HAYVANLARI VE ÇEVREYİ 

KORUMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER 

Cilt I: Kısım 2.11 

11. SINIFLANDIRMA, ETİKETLEME VE 

AMBALAJLAMA 

Cilt I: Kısım 2.12 
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Tablo 2: Ek III BPR Kısmı- BPR Kılavuz Cildi ve kısım numarası 

 

Ek III BPR kısmı BPR Cildi + kısım numarası 

2. BAŞVURU SAHİBİ Cilt I: Kısım 3.1 

3. BİYOSİDAL ÜRÜNÜN KİMLİĞİ Cilt I: Kısım 3.2 

4. FİZİKSEL, KİMYASAL VE 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Cilt I: Kısım 3.3 

5. FİZİKSEL TEHLİKELER VE İLGİLİ 

ÖZELLİKLER 

Cilt I: Kısım 3.4 

6. TESPİT VE TANIMLAMA  

YÖNTEMLERİ 

Cilt I: Kısım 3.5 

7. HEDEF ORGANİZMALARA KARŞI 

ETKİNLİK 

Cilt II: Kısım 3.6 

8. KULLANIM ALANLARI VE MARUZİYET Cilt II: Kısım 3.2 

9.  İNSANLAR VE HAYVANLARA YÖNELİK 

TOKSİKOLOJİK PROFİL 

Cilt III: Kısım 3.1 

10. EKOTOKSİKOLOJİK ÇALIŞMALAR Cilt IV: Kısım 3.1 

11. ÇEVRESEL AKIBET VE 

DAVRANIŞ 

Cilt IV: Kısım 3.2 

12. İNSANLARI, HAYVANLARI VE 

ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN ALINMASI 

GEREKEN ÖNLEMLER 

Cilt I: Kısım 3.11 

13. SINIFLANDIRMA, ETİKETLEME VE 

AMBALAJLAMA 

Cilt I: Kısım 3.12 
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KISALTMALAR LİSTESİ 

 

Standart terim / 

Kısaltma 

Açıkla

ma 

°C Derece Santigrat 

AAS Atomik absorbsiyon spektrometresi 

ADS Ek veri seti 

AEL insan popülasyonu için genel sistemik sınır değeri 

ASTM Amerikan Test ve Materyal Topluluğu 

BPC Biyosidal Ürünler Komitesi (ECHA organı) 

BPD Biyosidal Ürünler Direktifi. Biyosidal ürünlerin piyasaya arz 

edilmesine ilişkin  98/8/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi Direktifi  

BPR Biyosidal Ürünler Yönetmeliği. Biyosidal ürünlerin 

piyasaya arz edilmesi ve kullanımına ilişkin 528/2012 (EU) 

sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği   

CAS Kimyasal Kuramlar (Servisi veya sistemi) 

CAS kayıt 

numarası 

Kimyasal Kuramlar (Servisi veya sistemi) kayıt numarası 

(Kimyasal Kuramlar Servisi indeks numarası) kimyasal 

bileşikler, polimerler, biyolojik diziler, karışımlar ve 

alaşımlar için özgün bir sayısal tanımlayıcıdır ve herhangi 

bir kimyasal önemi yoktur. 

CDS Temel veri seti 

CEN Avrupa Normalizasyon Komitesi 

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytic Council Ltd. 

(Uluslararası Ortak Pestisit Analiz Konseyi) 

CLP (Yönetmelik) Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. 

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi 

ve Ambalajlanması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi'nin 1272/2008 sayılı Yönetmeliği (AB) 

Dw Kuru ağırlık 
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DAD Diyot dizi detektörü 

DG Avrupa Komisyonu Genel Müdürlüğü 

DG SANCO Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Güvenliği Genel 

Müdürlüğü 

DoA Başvuru tarihi 

DSC Diferansiyel Taramalı Kalorimetri 

DegT50 %50 bozunma için gerekli olan süre (değerlendirme 

yöntemini tanımlayın) 

DegT90 %90 bozunma için gerekli olan süre (değerlendirme 

yöntemini tanımlayın) 

DTA Diferansiyel Termal Analiz 

DWD Avrupa İçme Suyu Direktifi (98/83/EC sayılı Direktif)  

EC Avrupa Topluluğu veya Avrupa Komisyonu 

EC yöntemi Test Yöntemleri Yönetmeliğinde Listelenen Test Yöntemleri 

ECD Elektron Yakalama Dedektörü 

ECHA Avrupa Kimyasallar Ajansı 

 

EEA 

Avrupa Ekonomik Alanı. 

EEA, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve AB Üye Devletlerinden 

oluşur. 

EEC Avrupa Ekonomik Topluluğu 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

EFSA Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu 

EINECS Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri 

ELINCS Avrupa (yeni veya bildirilmiş) Kimyasal Maddeler Listesi 

EN Avrupa standardı 

EPA 

(DK, USA) 

Çevre Koruma Ajansı 

(Danimarka veya Amerika Birleşik Devletleri) 

EPPO/OEPP Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı 

ESD 
Emisyon Senaryo Belgesi, Biyosidal ürünler için özel 

olarak hazırlanmış BPD kapsamında geliştirilen Kılavuz 

AB Avrupa Birliği 

EWPM Avrupa Ahşap Koruyucu Üreticileri 

FCM Gıda ile temas eden materyal 

FID Alev iyonizasyon dedektörü 

FPD Alev fotometrik dedektörü 

g Gram 

GC Gaz kromatografisi 

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları 

h Saat 

ha Hektar 

HLC Henry Yasası Sabiti 

HPLC Yüksek performanslı (veya basınçlı) sıvı kromatografisi 

ICP İndüktif eşleşmiş plazma 

ICP-MS İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometresi 

ICP-OES İndüktif eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometresi 

ILV Bağımsız laboratuvar validasyonu 
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ENDEKS numarası 

İNDEKS numarası (XXX-XXX-XX-X formatında), CLP 

Yönetmeliği Ek VI Bölüm 3'te listelenen maddelere 

atfedilen bir Avrupa numarasıdır (uyumlaştırılmış 

sınıflandırmalar ve etiketleme listesi). 

IR Kızılötesi 

IPCS DSÖ Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı 

ISBN Uluslararası standart kitap numarası 

ISO Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu 

ISO 

(TC, SC, WG) 

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu 

Teknik Komite, Bilimsel Komite, Çalışma Grubu 

ISSN Uluslararası standart seri numarası 

IUCLID Uluslararası Tekdüzen Kimyasal Bilgi Veri Tabanı 

IUPAC Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği 

JRC Ortak Araştırma Merkezi 

K Kelvin 

kg Kilogram 
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Standart terim 

/ Kısaltma 

Açıklama 

Kow Oktanol-su partisyon katsayısı 

kPa Kilopaskal 

Kst Toz patlama sabiti 

L Litre 

LEL Patlama alt sınır değeri 

LOC Oksijen konsantrasyonunun sınırlandırılması 

LOQ Tayin Sınırı 

m Metre 

mg Miligram 

MIE Minimum tutuşma enerjisi 

MIT Minimum Tutuşma Isısı 

MMAD Kütle medyan aerodinamik çapı 

mol Mol 

MOTA Biyosidal ürünler Teknik Toplantısı Teknik Anlaşmalar El Kitabı 

MRL Maksimum kalıntı sınır değeri 

MS Kütle spektrometrisi 

MSCA Üye Ülkenin Yetkili Makamı 

MSn Bir dizi eşleştirilmiş kütle spektrometresi 

MT Materyal testi 

nm Nanometre 

NMR Nükleer manyetik rezonans 

no. Sayı 

NOAEC Herhangi bir yan etki gözlenmeyen konsantrasyon 

NPD Nitrojen fosfor dedektörü 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

OEL Mesleki Maruziyet Sınır Değeri 

OH- Hidroksit 
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OSHA Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı 

 

Pa Pascal 

pH pH-değeri, hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif ondalık 

logaritması 

pKa Asit dekompozisyon sabitinin negatif dekadik logaritması 

pKb 
Baz dekompozisyon sabitinin negatif ondalık logaritması 

(10'luk tabanda) 

PNEC Beklenen etkisiz konsantrasyon 

 

PPPR 

Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği. Bitki koruma ürünlerinin 

piyasaya sürülmesine ilişkin (EC) 1107/2009 sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği   

PT Ürün tipi 

 

REACH 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 

Kısıtlanması (REACH) hakkında Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi'nin (EC)1907/2006 Sayılı Yönetmeliği  
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

RSD Bağıl standart sapma 

s Saniye 

SDS Güvenlik Bilgi Formu 

KOBİ'ler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

SMILES Basitleştirilmiş Moleküler Giriş Çizgisi Kayıt Spesifikasyonu 

 

 

 

TC 

Teknik materyal 

FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) kılavuzuna (FAO, 2010) uygun 

olarak, TC genellikle bir son kullanım ürünü olarak formüle 

edilmeden önce aktif maddenin hazırlanmasından elde 

edilen nihai üründür. Bu, stabilizatör ve/veya topaklanma 

önleyici veya anti-statik madde (gerekirse) içerebilir, ancak 

başka hiçbir katkı maddesi içermez. 

TC, genellikle sadece geriye kalan kalıntı miktarını içeren 

(genellikle ≤10%) sentez sırasında uzaklaştırılan 

çözücü/çözücüler ile birlikte ≥900 g/kg'dır ve daha sonra 

çözücü eklenmemiştir. 

Test Yöntemleri 

Yönetmeliği 

REACH Yönetmeliği uyarınca test yöntemlerini belirleyen 

(EC) 440/2008 Sayılı Yönetmelik  

 

 

TK 

Teknik konsantre 

FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) kılavuzuna (FAO, 2010) uygun 

olarak, TK, genellikle aktif madde hazırlama sürecinin nihai 

ürünü olabilir ancak örneğin koruyucu maddeleri olarak bir 

stabilizatöre ek olarak, katkı maddeleri (formülleştiriciler 

değil) içerebilir. Ayrıca, TK, bir TC'ye kasıtlı olarak eklenen 

veya hazırlık sırasında uzaklaştırılamayan çözücü(ler) (su 

dahil) içerebilir. 

TGD Teknik Rehber Doküman (AB, 2003) 

TNsG Kılavuz ile ilgili Teknik Notlar 

BM Birleşmiş Milletler 
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UV Ultraviyole 

UVCB 
Bilinmeyen veya değişken kompozisyon, karmaşık 

reaksiyon ürünleri veya biyolojik materyaller 

v/v Cilt başına hacim oranı 

VDI Verein Deutscher Ingenieure (Alman Mühendisler Birliği) 

VIS Görünür 

w/w Ağırlık/Ağırlık oranı 

WHO Dünya Sağlık Örgütü 

μg Mikrogram 
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1. Bölüm A: Gerekli bilgiler Kılavuzuna Giriş 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 528/2012 sayılı (AB) Yönetmeliği (Biyosidal 

Ürünler Yönetmeliği, BPR), biyosidal ürünlerdeki aktif maddelerin Avrupa Birliği (AB) 

düzeyinde onaylanması ve Üye Ülkelerde ve AB seviye 2'de biyosidal ürünlerin ruhsatı 

için kurallar ve prosedürleri ortaya koymaktadır2. BPR'nin amacı, yüksek düzeyde 

çevresel ve hem insan hem de hayvan sağlığının korunmasını sağlarken, iç pazarın 

biyosidal ürünler üzerindeki işleyişini iyileştirmektir. Ek olarak, BPR, biyosidal ürünlerin 

piyasaya sürülmesine ilişkin 98/8/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 

Direktifi'nin uygulanması sırasında tespit edilen bazı eksiklikleri ortadan kaldırmaktadır 

(BPD). 

Çalışma verileri ve diğer bilgiler, onaylanacak maddenin veya ruhsat verilecek ürünün 

uygunluğuna ilişkin bir karara nihai olarak izin vermek için uygun bir risk ve etkililik 

değerlendirmesi yapmak adına yeterliyken aynı zamanda minimum gereksinimleri de 

karşılamalıdır. 

BPR, gerekli bilgilere ilişkin kuralları ortaya koymaktadır (özellikle Madde 6-8'de). 

Gerekli bilgiler, Ek II'deki aktif maddeler ve Ek III'teki ilgili biyosidal ürünler için 

belirtilmiştir (kimyasallar için Ek II ve III Başlık 1'de ve mikroorganizmalar için Ek II 

ve III Başlık 2'de). 

BPR'nin geniş kapsamı ve biyosidal ürünlerin etkililiğinin, maruziyetin ve risklerinin 

kapsamlı varyasyonu nedeniyle, BPR ve Eklerinde sağlanan genel kuralların, 

yönetmeliğin etkin ve uyumlu bir şekilde günlük uygulamasını sağlamak için 

belirtilmesi gerekmektedir. Kılavuzun amacı, BPR'ye göre onay ve ruhsat için 

başvururken hangi çalışma verilerinin ve diğer bilgilerin sunulması gerektiğine dair 

ayrıntılı ve pratik bir yön sağlamaktır. Cilt II Etkililikte ana hatları verilen gereksinimler, 

basitleştirilmiş yetkilendirme prosedürü, yani BPR Madde 25'te listelenen 

gereksinimlerin tüm koşullarını karşılayan ürünler için de geçerlidir. 

 

___________________ 

2 Bu belgede kullanılan "AB" veya "Topluluk" terimleri, AEA Devletlerini kapsamaktadır. Avrupa Ekonomik Alanı İzlanda, 

Liechtenstein, Norveç ve AB Üye Devletlerinden oluşmaktadır. 
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İşlenmiş eşyalar ve kimyasal aktif maddeler (BPR Ek II Başlık 1) dahil olmak üzere 

yalnızca kimyasal biyosidal ürünlerin (BPR Ek III Başlık 1) bu belgenin kapsamına 

girdiğine dikkat edilmelidir. Mikroorganizmalar ile ilgili gerekli bilgilere dair kılavuz, 

mikroorganizmalara dair kılavuzda (Cilt V) ayrıca mevcuttur. Şüpheli maddelere ilişkin 

kılavuz, Cilt III ve IV'ün B + C Bölümlerinde mevcut olacaktır. 

Komisyon ve ECHA tarafından yayınlanan çeşitli belgeler, sunulan gerekli bilgiler için 

bir temel olarak kullanılmıştır; bu kılavuzun 1.3 no.'lu Kısmına bakınız. 

Bu Kılavuz, öncelikle, Üye Devletlerin yetkili makamlarına (MSCA) bilgi sunan, bir 

aktif madde için onay ve biyosidal bir ürün için ruhsat isteyen başvuru sahiplerine 

yöneliktir. MSCA'ların görevi, daha sonra, sunulan bilgilerin uygulamasını (yeterliliğini 

ve alaka düzeyini) doğrulamak ve değerlendirmektir. 

1.1 Gerekli bilgiler kılavuzunun genel yapısı 

1.1.1 Genel olarak gerekli bilgiler 

Gerekli bilgiler, iki kademelidir: 

I. Temel veri seti (CDS) tüm ürün tipleri için zorunludur. Bu bilgiler, standart 

bilgilerin uyarlanmasına ilişkin kurallar geçerli olmadıkça her zaman sunulmalıdır 

(aşağıya bakınız). 

II. Aşağıdaki koşullar altında risk değerlendirmesini gerçekleştirmek için ek veri seti 

(ADS) gerekli olabilir (Not: ADS, Etkililik veri gereksinimleri için geçerli değildir): 

a. Aktif maddenin veya biyosidal ürünün kendine özgü özelliklerine bağlı olarak 

fiziksel kimyasal özellikleri, tespit ve tanımlama yöntemleri ve toksikolojik profil 

hakkında ADS bilgisi gereklidir. 

b. Ürün tipine, diğer bir deyişle beklenen kullanım ve maruziyet yoluna bağlı olarak, 

ekotoksikolojik özellikler ve etkin maddenin veya biyosidal ürünün çevresel akıbeti 

ve davranışı hakkında ADS bilgisi gereklidir. 
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c. İlk risk değerlendirmesini iyileştirmek için ekotoksikolojik özellikler ve çevresel 

akıbet ve davranış hakkındaki ADS bilgileri gerekli olabilir. 

1.1.2 BPD-BPR karşılaştırması 

Şekil 2, sırasıyla BPD ve BPR kapsamındaki veri gereksinimlerinin veya gerekli 

bilgilernin yapısına dair bir karşılaştırma temsil etmektedir. 

BPD yasal metninde ve ayrıca veri gereksinimleri hakkındaki TNsG'de (AB, 2008a), 

CDS ve ADS ayrı Eklerde listelenmiştir. Bunun aksine, BPR metni aynı Eklerde hem 

CDS'yi hem de ADS'yi listeler, ancak gereksinimin ADS olup olmadığını belirtmek 

adına ek bir kolon içerir (aşağıya bakın). Ek olarak, 'omurgalıların test edilmesi için 

başvuru yapılmasını gerektirebilecek bazı gerekli bilgilere ilişkin standart bilgilerden 

uyarlama konusunda özel kurallar', veri feragat olasılıklarını temsil etmektedir ve 

BPR'de Ek II ve III'te ilgili sonlanma noktalarıyla birlikte listelenir. 

 

Şekil 2: BPD ve BPR kapsamındaki veri/gerekli bilgilerin yapısı. 

 

 

 

Standart bilgilerden uyarlama 

konusunda özel kurallar 

Standart bilgilerden uyarlama 

konusunda özel kurallar 

Ek III 

Ürün 

Ek II 

Aktif madde  

BPR 

III B 

Ürün 

III A 

Aktif madde  

II B 

Ürün 

II A 

Aktif madde  

Ek III 

ADS 

Ek II 

CDS 

BPD 
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BPD'nin aksine, BRP Ek II ve III'teki gerekli bilgiler üç kolonda listelenmiştir: 

 Sütun 1 fiili gereksinimleri içerir,

 Sütun 2 bunun bir CDS mi yoksa bir ADS mi olduğunu belirtir,

 Sütun 3, uygulanabilir olduğunda feragat beyanlarını içerir (bkz. Tablo 1). Veri 

feragatine ilişkin genel kurallar BPR Ek IV'te bulunabilir.

Tablo 3: BPR Ek II ve III'te yer alan BPR gerekli bilgilere dair üç kolonlu 

yapı. 

 

SÜTUN 1 SÜTUN 2 SÜTUN 3 

 

 

Gerekli bilgiler  

 

ADS etiketi veya 

etiketsiz (CDS için) 

Omurgalıların test edilmesi 

için başvuru yapılmasını 

gerektirebilecek bazı gerekli 

bilgilere ilişkin standart 

bilgilerden uyarlama 

konusunda özel kurallar. 
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1.1.3 Cilt I Bölüm A+B+C: Belge yapısı 

Bu belge (Cilt I, Bölüm A+B+C) aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 Bölüm A: gerekli bilgiler (dört cildin tümü için geçerlidir) üzerine genel bilgiler ve 

kimlik/fiziko-kimyasal özellikler/analiz için özel bilgiler içermektedir. 

 Gerekli bilgiler ile ilgili olmayan tüm dosyaya ilişkin diğer genel bilgiler. 

 Bölüm B+C: fiziko-kimyasal özelliklerin ilgili kısımları için ölçme ve 

değerlendirmeye yönelik ek kılavuz 

4 kısım vardır: 

Kısım 1, (genel olarak) dört Cildin tamamı için geçerli olan gerekli bilgiler için genel 

kılavuz ilkeleri içerir. 

Kısım 2, BPR Ek II Başlık 1'de listelenen CDS ve ADS gerekli bilgileri kapsamaktadır. 

Bu kısım, aktif maddeler (kimyasal maddeler) için BPR gereksinimlerini 

açıklamaktadır ve ilgili test yöntemlerine ait referanslar ve daha fazla bilgi içerir. 

Örneğin, belirli durumlar için hangi testin en uygun olduğu konusunda bilgi verir. Bu 

kısım, uygun olduğu durumlarda standart bilgilerden uyarlama konusunda özel 

kuralları da içermektedir. Bu feragat kuralları, gerekli bilgilere yönelik genel kabul 

görmüş, bilimsel veya teknik olarak gerekçelendirilmiş muafiyetlerdir. Kısım 2, iki alt 

kısıma ayrılmıştır: Kısım 2.1, tüm dosya için genel gerekli bilgileri içermektedir 

(yukarıda açıklandığı gibi) ve kısım 2.2, kimlik/fiziko-kimyasal özellikler/analiz için 

özel gerekli bilgileri barındırmaktadır. 
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Kısım 3, BPR Ek III Başlık 1'de listelenen CDS ve ADS gerekli bilgileri sağlamaktadır. 

Bu kısım, biyosidal ürünlere (kimyasal ürünler) dair BPR gereksinimlerini 

açıklamaktadır ve ilgili test yöntemlerine ait referanslar ve daha fazla bilgi içerir. 

Kısım 2'ye benzer şekilde, ilgili test yöntemlerine ait referanslar içermektedir ve Ek 

III gereksinimlerini açıklar. Ayrıca standart bilgilere uyum için özel kuralları da 

listeler. Kısım 3 de iki alt kısıma ayrılmıştır: Kısım 3.1, tüm dosya için genel gerekli 

bilgileri içermektedir (yukarıda açıklandığı gibi) ve kısım 3.2, kimlik/fiziko-kimyasal 

özellikler/analiz için özel gerekli bilgileri barındırmaktadır. 

Kısım 4, TNsG'de halihazırda mevcut olan kılavuza çapraz referansla ölçme ve 

değerlendirme içindir. 

 

1.2 Gerekli bilgilere ilişkin genel yol gösterici ilkeler 

Aşağıdaki yol gösterici ilkeler, BPR'de verildiği üzere, dört cildin tümü için geçerli olan 

gerekli bilgilere ilişkin genel kılavuzu yansıtmaktadır. 

1. Ortak temel veri seti (CDS), gereksinimlerinin temelini oluşturur. Genel 

olarak, tüm maddeler ve ürün tipleri için gereken minimum set olarak kabul edilir. 

2. Ek veri seti (ADS), gerekli ek bilgileri içermektedir. Bunlar BPR Eklerinde 2. 

kolonda belirtilmiştir. Bu bilgiler, aktif maddenin özelliklerine ve/veya ürün tipine 

ve insanların, hayvanların ve çevrenin beklenen kalmasına bağlı olarak gerekli 

olabilir. Ürünün kullanımı veya uygulama yöntemi, hem önerilen normal kullanım hem 

de olası gerçekçi en kötü durum durum (BPR Madde 19 (2)) kapsamında dikkate 

alınmalıdır. 
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3. Bu Kılavuzda ana hatları verilen gerekli bilgilerin uyarlanması, hem CDS 

hem de ADS için belirli durumlarda mümkündür. Örneğin, bazı toksikolojik gerekli 

bilgiler, maruziyet sınırlı olduğunda veya diğer ürün tipine özgü faktörler geçerli 

olduğu zaman uyarlanabilir; veya kılavuzda yer almayan kullanımları, etki şekli veya 

uygulama tekniği olan yeni ürünlerin etkililiği için, gereksinimlerde belirtilenden başka 

etkililik testleri daha uygun olabilir. Uyarlama için yeterli ve kabul edilebilir 

gerekçelendirme sağlanmalıdır. Ek olarak, maddenin veya ürünün doğasında var olan 

fiziksel ve kimyasal özellikler, bazı gerekli bilgiler feragat etmeyi haklı gösterebilir. 

Veri Gereksinimlerinin Uyarlanması için Genel Kurallara ilişkin kılavuz, Komisyon 

tarafından geliştirilme aşamasındadır ve buna göre sunulacaktır. O zamana kadar 

lütfen Veri Gereksinimleriyle ilgili TNsG Bölüm 1 Kısım 1.4'e bakınız (AB, 2008a). 

QSAR'lar ve kimyasalların gruplandırılmasına ilişkin REACH Kılavuzu (ECHA, Gerekli 

bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine ilişkin kılavuz Ana Bölüm R.6: 

QSAR'lar ve kimyasalların gruplandırılması) da faydalı olabilir. 

4. Gerekli bilgiler olabildiğince ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte, bazı 

durumlarda, örneğin ek bir çalışmanın gerekli olup olmadığını veya hangi organizma 

üzerinde veya hangi koşullar altında bir testin yapılması gerektiğini değerlendirmek 

için başvuru sahibi ve yetkili makam (CA) tarafından uzman kararı gerekli olabilir. 

Başvuru sahibi, daha sonra değerlendirme sırasında incelenecek olan ilk uzman 

kararını ileri sürmelidir. Ek testlerin gerekçelendirilip gerekçelendirilmediğine karar 

verirken, risk değerlendirmesinin faydası (amaçlanan kullanım alanları dahil), kabul 

edilen risk değerlendirme gerekçeleriyle uyumluluk ve gerekli testlerin 

uygulanabilirliği dikkate alınmalıdır. Bir uzman görüşü sağlanırken, ilgili olduğunda, 

hem önerilen normal kullanım hem de olası gerçekçi en kötü durum dikkate 

alınmalıdır. Uzman değerlendirmesi kararları bilimsel olarak gerekçelendirilmeli ve 

şeffaf olmalıdır. Bazı durumlarda, gerekli bilgilere ilişkin nihai karar Biyosidal Ürünler 

Komitesi (BPC) tarafından verilir. Endişe yaratan sonlanma noktalarının olduğu ve 

açıkça tanımlanmış veya standartlaştırılmış yöntemlerin eksik olduğu durumlarda 

özel dikkat gereklidir. Burada, başvuru sahibi ilgili yöntemlerin uygulanabilir olup 

olmadığını araştırmakla yükümlüdür.  
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Sürekli olarak yeni test yöntemleri geliştirilmektedir ve test yöntemleriyle güncel 

bilimsel gelişmeleri takip etmek başvuru sahibinin sorumluluğudur. 

5. Verilerin sunulmasından her zaman sorumlu olan başvuru sahibidir. 

Başvuruda sağlanan tüm veriler, daima çalışma raporları, diğer veriler veya bir erişim 

yazısı ile desteklenmelidir. Başvuru sahibi tarafından hem aktif maddeler hem de 

biyosidal ürünler ve ayrıca biyosidal üründe bulunan şüpheli maddeler hakkında 

sunulan bilgiler, hem AB düzeyinde hem de Üye Ülkenin kendi seviyesinde bir risk 

değerlendirmesi ve etkililik değerlendirmesi yapmak ve karar vermek için yeterli 

olmalıdır. Başvuru sahibi, hangi verilerin sunulması gerektiği konusunda bir CA'ya 

danışmalıdır. Bu, bir maddenin Birlik onaylı aktif maddeler listesine girme kriterlerini 

yerine getirememesi muhtemelse veya bir ürünün ulusal veya AB seviyesinde 

yetkilendirme kriterlerini yerine getirememesinin muhtemel olması durumunda, 

uygun risk azaltma önlemlerinin stabilize olmasına imkan sağlayacaktır. 

6. Başvuru sahibi tarafından sunulan veriler, CLP Yönetmeliğine göre sınıflandırma 

ve etiketleme için temel oluşturacaktır (aktif maddeler için uyumlaştırılmış 

sınıflandırma ve biyosidal ürünlerin kendi içerisinde sınıflandırma). Aktif maddeler ilk 

kez uyumlaştırılmış sınıflandırmaya tabi olabilir veya veriler önceki uyumlaştırılmış 

bir sınıflandırmayı gözden geçirmek için kullanılabilir. 

7. Veriler ve test gereksinimleri, bireysel koşullara uygun olmalı ve böylece çeşitli 

koşullar altında riskleri ve etkililiği değerlendirmeyi mümkün kılmalıdır. . 



BPR Kılavuzu: Cilt I Bölüm A+B+C 

Sürüm 2.0 Mayıs 2018 30 

 

 

Ruhsat başvurusu hazırlanırken aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır: 

a. Uygulama tekniğinin özellikleri, 

b. Kullanıcı tipi (ör. Profesyonel veya profesyonel olmayan kullanıcılar) ve 

c. Ürünün kullanılması amaçlanan veya ürünün serbest bırakılabileceği ortam. 

8. BPR Madde 62 (1), hayvan deneylerinden kaçınmak için, bu Yönetmeliğin 

amaçları doğrultusunda omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testlerin yalnızca 

son çare olarak yapılacağını belirtmektedir. Omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan 

testler, bu Yönetmelik kapsamında tekrarlanmayacaktır. Son bahsedilen ile ilgili 

olarak, BPR Madde 62 (2) 'de daha ayrıntılı kurallar verilmektedir. Özellikle 544/2011 

Sayılı Konsey Yönetmeliği (EU), 1907/2006 Sayılı Konsey Yönetmeliği (EC) ve 

1272/2008 Sayılı Konsey Yönetmeliği (EC) 1272/2008 kapsamında olmak üzere diğer 

yasama rejimleri altında üretilen ve toplanan veriler, veri koruma üzerine kurallar 

dikkate alınarak kullanılmalıdır. BPD veya BPR kapsamında sunulan omurgalı 

verilerinin paylaşılması zorunludur. 

9. Veri paylaşımı ile ilgili olarak, bilgi için ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu 

internet sayfalarına ve ECHA tarafından oluşturulan veri paylaşımına ilişkin REACH 

Kılavuzuna referansa bakınız (1907/2006 sayılı (REACH) Yönetmeliği ve No528/2012 

(BPR) sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki başvuru sahipleri için hangi 

ana bölümlerin ilgili olduğunu açıklayan Açıklayıcı Nota göre 

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

legislation]. 

10. Bir ürün ruhsatının yenilenmesi için başvuru sahibi, BPR Madde 20 

kapsamında gerekli olan ve ilk ruhsat verilmesinden bu yana oluşturduğu 

tüm ilgili verileri sunmalıdır. Bu şart, ruhsat verildikten sonra herhangi bir yeni veri 

gönderme yükümlülüğüne karşılık gelir (BPR Madde 13 (2)). Bu, yalnızca başvuru 

sahibi tarafından oluşturulan veriler için geçerlidir; mevcut olabilecek diğer veriler 

için geçerli değildir. Örneğin, başvuru sahibine benzer çalışmalarla ilgili birkaç rapor 

sunulmuşsa, bunların tümü, diğerlerinin yanı sıra türler arası değişkenliğin 

değerlendirilmesiyle birlikte daha sağlam bir risk değerlendirmesine olanak sunmak 

sağlamak adına sunulmalıdır. Bu kuralın bir istisnası, direnç için literatür taraması da 

dahil olmak üzere tüm mevcut verilerin sağlanması gereklidir. Ek veriler kabul 

edilebilir kalitede olmalıdır (bkz. Ek IV, BPR, madde 1). 

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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11. BPR Ek VI'nın Madde 8 (a)'sı, bir biyosidal ürünün değerlendirilmesi için, 

değerlendirmeyi yapan CA'nın, biyosidal ürünün özellikleri, bileşenleri, metabolitleri 

veya kalıntılarına ilişkin olarak kendileri için makul ölçüde mevcut olan diğer ilgili 

teknik veya bilimsel bilgileri dikkate alacağını belirtmektedir. Bu, Üye Ülkelerin ve 

diğer paydaşların, kendileri için makul ölçüde mevcut olan ancak başvuru sahibi için 

mevcut olmayan ilgili verileri, değerlendirmeyi yapan CA'ya sunmaları gerektiği 

anlamına gelir. Bu ek bilgilerden başvuru sahibi sorumlu değildir. Bununla birlikte, 

başvuru sahibi, kendisinden makul olarak erişmesi beklenebilecek tüm kaynaklardan 

veri aramakla sorumludur. 

12. Aşağıdaki koşullar yerine getirilirse, kamu literatürü verileri değerlendirmede 

kullanılabilir: 

a. Veriler, BPR Ek II, III giriş kısımları 5-9 ile uyumludur. 

b. Maddenin kimliği, saflığı ve safsızlıkları yayında tanımlanmalı ve başvuruda ele 

alınan madde ile karşılaştırılabilir olmalıdır. 

Çalışmaya dair raporlama, çalışmanın kalitesinin değerlendirilmesine izin 

vermektedir. 

a ila c koşulları karşılanırsa, başvuru sahibi yeterli miktarda verinin kamuya açık 

olduğunu iddia edebilir. Kamuya açık verilerin kalitesinin kriterleri karşılaması 

koşuluyla,  bunlar temel çalışmalar olarak kullanılabilir. 

13. BPR Ek II ve III'te (ve birden fazla PT'ye başvuruluyorsa her PT için) verilen 

her bir CDS sonlanma noktası için en az bir temel çalışma veya kabul edilmiş bir 

feragat gerekçesi olmalıdır. Aynı durum, ürün tipine (ekotoksikoloji sonlanma 

noktaları ve çevresel akıbet ve davranış durumunda) ve madde veya ürünün kendine 

özgü fiziksel-kimyasal veya toksikolojik özelliklerine bağlı olarak BPR Ek II ve III'teki 

ADS sonlanma noktaları için de geçerlidir. Temel bir çalışma, belirli bir sonlanma 

noktası  için kritik çalışmadır ve risk değerlendirmesi ve etkililik değerlendirmesi için 

güvenilir ve yeterli olmalıdır. Temel çalışmaların seçimi ve daha fazla bilgi ile ilgili 

kriterler için, Etkililik, İnsan sağlığı ve Çevre için her Cildin Bölüm B+C'ine bakınız. 

Güvenilirlik göstergesi 3 veya 4 olan bir çalışma temel çalışma olamaz ve yalnızca 

destekleyici bilgi olarak kullanılabilir. 

14. Birden fazla yeterli çalışma mevcut olduğunda, tek bir temel çalışmanın sonucu 

yerine ortalama değerlerin mi yoksa medyan değerlerin mi kullanılması gerektiğine 

karar vermek için uzman değerlendirmesine başvurulmalıdır. Kabul edilebilir 
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çalışmalarda farklı veriler bulunuyorsa, tüm bu çalışmalar için bir çalışma özeti 

sağlanmalıdır. Her çalışmanın çalışma özeti IUCLID dosyasında sunulmalıdır. 

15. Uygun bir risk değerlendirmesi, etkililik değerlendirmesi ve karar verme için 

gerekli olduğu düşünülürse ek bilgi veya çalışmaların şart koşulması her zaman 

mümkündür. Ek çalışmalara duyulan ihtiyaç, örneğin kimyasalın özellikleri (başka bir 

deyişle tehlike) veya beklenen maruziyet ile gerekçelendirilebilir. BPR Madde 8 (2), 

değerlendirmeyi gerçekleştirmek için ek bilgilerin gerekli olduğu görüldüğünde, 

değerlendirmeyi yapan yetkili makam, başvuru sahibinden bu tür bilgileri belirli bir 

süre içinde sunmasını isteyeceğini ve Ajansı buna göre bilgilendireceğini 

belirtmektedir. Bu durumda, süreyi durdurma kuralı uygulanır. Biyosidal üründe 

bulunan aktif madde dışında şüpheli bir madde için de veriler gerekli olabilir. Aynı 

şekilde ortak formül3 için, bir aktif madde olarak düşünülemeyeceği gösterilmiştir. 

Bununla birlikte, ayrıntılı gereksinimler esas olarak vaka bazında değerlendirilmeye 

bırakılmıştır ve başvuru sahibinin değerlendirmesinin sonucu daha fazla veriye ihtiyaç 

olduğunu gösteriyorsa, başvuru sahibi halihazırda daha fazla araştırmayı göz önünde 

bulundurmalıdır. 

 

 

_______________________ 

 

3 Daha fazla bilgi için Biyosidal ürünler için Teknik Anlaşmaya bakınız. [https://echa.europa.eu/about- us/who-we-are/biocidal-

products-committee/working-groups] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/20733977/technical_agreements_for_biocides_en.pdf/4280fdc4-dfb0-405e-898e-70f3cdf62ce2
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16. BPR Ek VI Madde, değerlendirme süreci sırasında, başvuru sahipleri ve 

değerlendirme organlarının, Madde 19 ve bu Ek'in gereksinimlerine tam uyumu 

sağlamak adına veri gereksinimleri ile ilgili herhangi bir soruya hızlı bir şekilde çözüm 

getirmek, gerekli ek çalışmaları erken bir aşamada belirlemek ve biyosidal ürünün 

kullanımı için önerilen herhangi bir koşulu değiştirmek ya da doğasını veya 

kompozisyonunu tadil etmek için işbirliği yapacaklarını belirtir. Başta KOBİ'ler 

olmak üzere idari yük, insanlara, hayvanlara ve çevreye sağlanan koruma düzeyine 

halel getirmeksizin gerekli asgari düzeyde tutulacaktır. BPR özellikle KOBİ'lerin, 

BPR'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirebilmeleri için yetkili makamlardan 

kapsamlı bilgi almasına izin verilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

17. Aktif maddenin onayı için, aktif maddeye dair bir spesifikasyon oluşturulması 

gerekecektir. Bu spesifikasyon, test edilen (eko)toksikolojik partilerin  

yanı sıra üretim sürecini de temsil etmelidir veya başka bir deyişle, referans kaynağı, 

sunulan (eko)toksikolojik verilerin spesifikasyonu kapsadığı kaynak olacaktır. Bu 

nedenle, önerilen spesifikasyondaki tüm safsızlıkların çevresel akıbet ve 

(eko)toksikolojik çalışmalarda dikkate alındığından emin olunmalıdır (Çevresel akıbet 

ve (eko)toksikolojik çalışmalar için kullanılan partiler, önerilen spesifikasyonlara eşit 

veya daha yüksek seviyelerde safsızlıklar içerebilir veya önerilen spesifikasyondaki 

bazı safsızlıkların neden bu çalışmalar tarafından kapsanmadığı gerekçelendirilebilir.). 

1.3 Ek Rehber Dokümanların kullanımı hakkında  

1.3.1 Mevcut Biyosidal Ürünler Kılavuzu ve diğer ilgili dokümanlar 

BPR Kılavuzunun dört Cildinin her biri için Bölüm A, BPD'yi destekleyen Veri 

gereksinimlerine ilişkin TNsG'nin yerini almaktadır (AB, 2008a). 

BPR kılavuzuna ek olarak, Biyosidal Ürünler Direktifi (BPD) kılavuzu ve diğer ilgili 

dokümanlar, BPR kılavuzunun hazırlık aşamasında olduğu alanlarda BPR 

kapsamındaki yeni başvurular için hala geçerli kabul edilmektedir. Ayrıca bu belgeler, 

Ek I'in dahil edilmesi için aktif madde başvuruları veya halen değerlendirme 

aşamasında olabilecek BPD kapsamında ürün ruhsatı başvuruları ile ilgili olarak 

halageçerlidir.  
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Ayrıca Komisyon, Biyosidal ürünler konusunda yetkili makamların toplantılarında 

başvuru sahiplerine tavsiye edilen belgelerdeki bazı yükümlülükleri de daha ayrıntılı 

olarak ele almış olabilir. Bu belgeye ECHA BPR internet sayfasındaki "ilgili bağlantı" 

aracılığıyla ulaşılabilir. [https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-

biocides-legislation] 

Bu BPD Kılavuzu ve ilgili belgeler, BPD'ye yapılan atıflara bakılmaksızın ve bilimsel 

içeriğe halel getirmeksizin kullanılmalıdır. BPD Kılavuzu ve ilgili belgeler şunlardan 

oluşur: 

 Çevreye salınan maddelerin miktarını kestirimde bulunmak için ana kılavuzu temsil 

eden Emisyon Senaryosu Belgeleri (ESD). 

 Hem aktif maddelerin hem de ürünlerin maruziyet ve risk değerlendirmesinin 

temelini oluşturan Teknik Rehber Doküman (TGD). 

 Özellikle biyosidal ürünler ve BPD uygulamasıyla ilgilenen Kılavuz Teknik Notları 

(TNsG). 

 Risk değerlendirmesinin teknik yönlerine ilişkin Biyosidal ürünler konulu Teknik 

Toplantılarından alınan kararları içeren Teknik Anlaşmalar El Kitabı (MOTA) (AB, 

2011a). MOTA, sürekli güncellenen bir belgeyi temsil etmektedir. MOTA'nın 

yorumları, uygun görüldüğü durumlarda bu Kılavuza dahil edilmiştir. 

 AB Biyosidal Ürünlerin Ruhsatlandırılması için Değerlendirme El Kitabı (EU, 2012a). 

1.3.2 REACH Kılavuzu 

Ek olarak, REACH Kılavuzu önemli bir yol gösterici kaynağı temsil eder. REACH 

Kılavuzu, ilgili ve belirtilen yerlerde biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi için dikkate 

alınmalıdır. REACH Kılavuzunun kullanımı, uyumlaştırılmış bir yaklaşımı 

kolaylaştırmak amacıyla bir dizi sonlanma noktası için tavsiye edilmektedir. ECHA 

Kılavuzu ECHA internet sitesinden alınabilir: https://echa.europa.eu/guidance-

documents/guidance-on-reach. 

1.3.3 CLP Kılavuzu 

Ek olarak, CLP Kriterlerinin (ECHA) Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, ek bir yol gösterici 

kaynaktır. Bu rehber doküman, CLP Yönetmeliğinin  

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation


BPR Kılavuzu: Cilt I Bölüm A+B+C 

Sürüm 2.0 Mayıs 2018 35 

 
 

 

uygulanmasına ilişkin kapsamlı bir teknik ve bilimsel dokümandır. ECHA Kılavuzu 

ECHA internet sitesinden alınabilir:  https://echa.europa.eu/guidance- 

documents/guidance-on-clp. 

1.4 Bilgi üretimine dair genel kılavuz 

Veri gereksinimlerini karşılamak için yeni testler yapılırsa, aşağıdaki ilkelere uyulması 

gerekmektedir: 

BPR Ek II ve Ek III'ün 5 Nolu Maddesine göre, genel bir ilke olarak, testler 440/2008 

sayılı Komisyon Yönetmeliği (EC) 'de açıklanan yöntemlere göre yapılacaktır. Bu 

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

tanınan ve tavsiye edilen yöntemlere dayanmaktadır. Bir yöntemin uygunsuz olması 

veya açıklanmaması durumunda, bilimsel olarak uygun olan diğer yöntemler 

kullanılabilir. Kullanımlarının gerekçelendirilmesi gerekir. Önerilen test yöntemleri, 

sonlanma noktası kısımlarında listelenmiştir. 

BPR Ek II ve III'ün 6 Nolu Maddesine göre, testler '2010/63/AB Direktifinde belirtilen 

laboratuvar hayvanlarının korunmasına ilişkin ilgili gereksinimlerine uygun olmalıdır'. 

Ayrıca, BPR Ek II ve III'ün Madde 6'sı, 'Ekotoksikolojik ve toksikolojik testler 

durumunda, iyi laboratuar uygulamaları ... veya Komisyon ya da Ajans tarafından 

eşdeğer olarak kabul edilen diğer uluslararası standartlara uygun olmalıdır.' 

Şu anda İyi Laboratuvar Uygulamalarına eşdeğer kabul edilen “başka uluslararası 

standartlar” bulunmamaktadır. 

Bunun yanı sıra, BPR Ek II ve III'ün 6 nolu Maddesi, 'Fiziko-kimyasal özellikler ve 

güvenlikle ilgili madde verileri hakkındaki testlerin en azından uluslararası 

standartlara göre yapılmalısını belirtmektedir.. Fiziko-kimyasal özelliklere yönelik test 

yöntemleri, Test Yöntemleri Yönetmeliğinde (EC No 440/2008) açıklanırken, fiziksel 

tehlike sınıflandırması amacıyla tercih edilen testler, CLP Yönetmeliği Ek I Bölüm 2'de, 

Taşımacılık ve Tehlikeli Maddeler Hakkında BM Tavsiyeleri, Test ve Kriterler El Kitabı, 

UN-MTC (UN, 2009) atıfta bulunularak yapılmaktadır. Uluslararası standartlara göre 

test, ilgili bilinen bir standarda (örn. ISO/IEC 17025, ISO 9001) uygun laboratuvarlar 

tarafından gerçekleştirilen testler olarak yorumlanmalıdır. 
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Bununla birlikte, Test Yöntemleri Yönetmeliğinde listelenen yöntemlerin çoğu, OECD 

Test Yönergeleri programı çerçevesinde geliştirilmiştir ve mümkün olduğunca geniş 

bir şekilde verilerin karşılıklı olarak kabulünü sağlamak için İyi Laboratuvar 

Uygulamaları ilkelerine  

uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 1 Ocak 2014'ten itibaren, fiziksel tehlikeler için 

yeni testler, ilgili ve kabul edilen kalite sistemine uygun olarak veya CLP Yönetmeliği 

Madde 8(5) ile şart koşulan ilgili ve kabul edilen bir standarda uyan laboratuvarlar 

tarafından gerçekleştirilmelidir. Test için ilgili ve kabul edilen standartların geçerli 

olduğu durumlarda, en son güncellemelerin, örneğin EN ve ISO standartları, 

kullanılması tavsiye edilir. 

Test Yöntemleri Yönetmeliğinde belirtilenler dışındaki yöntemlerle BPR DoA'sından 

önce oluşturulan test verilerinin mevcut olduğu durumlarda, BPR amaçları 

doğrultusunda bu tür verilerin yeterliliğine ve Test Yöntemleri Yönetmeliğine göre 

yeni testler yapma ihtiyacına duruma göre karar verilmelidir. Diğer faktörlerin yanı 

sıra, omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testleri en aza indirme ihtiyacının da hesaba 

katılması gerekir (BPR Madde 90 (2)). Böyle bir karar, başvuru için veri toplarken ilk 

olarak başvuru sahibi tarafından önerilmeli ve daha sonra başvurunun eksiksizliği 

kontrol edilirken ve böyle bir durum için sağlanan gerekçe onaylanırken yetkili 

makam tarafından değerlendirilmelidir. Test Yöntemleri Yönetmeliğine uygun 

olmayan bir test gerçekleştirilmişse, farklılıkların niteliği belirtilmeli ve 

gerekçelendirilmelidir. Aynı durum kullanılan test protokolündeki sapmalar için de 

geçerlidir. Test raporunda yeterli ayrıntı olmadığı sürece test protokolü eksiksiz olarak 

sağlanmalıdır. 
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Belirli durumlarda, test, (Q)SAR, Kantitatif Yapı Aktivite İlişkisi kullanılarak 

modelleme ile değiştirilebilir. Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi 

hakkında kılavuz Ana Bölüm R.6: QSAR'lar ve kimyasalların gruplandırılmasına ECHA 

internet sitesinden erişilebilir. Yeni ve mevcut maddelerin risk değerlendirmesine 

ilişkin Teknik Kılavuz Dokümanı, daha fazla bilgi içermektedir (AB, 2003). 

Genel bir kural olarak, aktif madde hakkındaki testler, madde ile üretildiği haliyle 

yapılmalıdır. Kimi fiziksel ve kimyasal özellik testleri için, BPR Ek II kolon 1 dipnot 

2'de gösterildiği şekilde maddenin saflaştırılmış bir formu test edilmektedir; diğer 

durumlarda, başvuru sahibi, BPR Ek II kolon 1 dipnot 1'de belirtildiği gibi, 

saflaştırılmış form veya imal edilmiş form üzerinde test arasında seçim yapmakta 

serbesttir. "Üretildiği şekliyle aktif madde", doğal halinde bir aktif maddedir veya bir 

üretim süreci sonunda elde edilir. Bu, ürünlerin stabilitesini korumak için gerekli 

herhangi bir katkı maddesini ve kullanılan işlemden kaynaklanan herhangi bir 

safsızlığı da içermektedir. Bununla birlikte, maddenin stabilitesini etkilemeden veya 

kompozisyonunu değiştirmeden ayrılabilen herhangi bir çözücüyü hariç tutar. Ayrıca, 

maddenin kimliği, saflığı ve safsızlıkları tanımlanmalı ve başvuruya konu olan madde 

ile karşılaştırılabilir olmalıdır. 

Araştırmada hayvanların Değiştirilmesi (Replacement), İyileştirilmesi 

(Refinement) ve Azaltılması (Reduction) olmak üzere üç R'yi uygulamak için, yeni 

testler planlanırken şunlar dikkate alınmalıdır: Örneğin akut oral toksisitenin test 

edilmesi ve buna ek olarak eşdeğer şekilde kullanılabilecek bir veya daha fazla 

alternatif yöntem gibi, belirli bir amaç için, yerleşik bir EC test yöntemi veya OECD 

test yönergesi varsa, daha az sayıda test hayvanı gerektiren ve/veya daha az acıya 

neden olan test yöntemi kullanılmalıdır. Test hayvanlarını kullanmayan veya test 

hayvanlarının sayısını azaltan bir dizi alternatif test, geliştirme aşamasındadır ve 

onaylandığında yeni testlerin yapılması gerektiğinde bu testler tercih edilecektir. 

Aktif madde olarak onaylanmış bir madde (onaylanmış aktif maddelerin Birlik listesine 

dahil edilmiştir), formülasyondaki aktif bileşik ile ilişkilendirilmelidir.  
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Bu, aktif maddeye verilecek isim konusunda değerlendirmeyi yapan CA tarafından 

duruma göre bir karar alınması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu, örneğin basit 

iyonlar veya farklı moleküler yapılar, prekürsör/ aktivatör veya kararsız/parçalanma 

aktif bileşenleri veya çok bileşenli ürünler olabilir. Kullanılan materyalin 

spesifikasyonlarının ayrıntılı olarak açıklanması gerekir (BPR Ek II Madde 7), yani 

testlerde kullanılan tüm partiler için kompozisyona dair kısa bir açıklama gereklidir. 

Aktif madde kullanılarak test yapıldığında, kullanılan materyal, radyoaktif madde 

etiketli materyalin kullanıldığı durumlar haricinde, ruhsat verilecek preparatların 

imalatında kullanılacak olanla aynı özelliklere sahip olmalıdır. Test için kullanılan bir 

maddenin veya ürünün tüm partileri, onayın uygulandığı tipik ticari materyali temsil 

etmeli ve üretim konsantrasyon aralığı içinde olmalıdır. Herhangi bir test için, madde 

veya ürünün kompozisyonu ticari materyal için belirtilenden farklıysa, tüm ayrıntılar 

sağlanmalıdır. Bu genel kurala ilişkin belirli istisnalar Kılavuzda mevcuttur. Uzun 

dönem stabilite şüpheli olduğunda, kompozisyon testten önce belirlenmelidir. Uygun 

olduğu durumlarda, test sırasında kullanılan herhangi bir araçtaki maddenin 

stabilitesinin ayrıntıları da belirtilmelidir. Belirli testler için (örneğin bazı fiziko-

kimyasal testler), aktif maddenin saflığı için özel şartlar vardır. 

Ek olarak, ilgili test yönergelerinde verilen özel kılavuza her zaman uyulmalıdır. 

Örneğin, aktif madde yerine dönüşüm ürünlerinin test edilmesinin ne zaman uygun 

olduğuna dair rehber, ilgili test yönergelerinde bulunabilir. 

Bazı aktif maddeler, testi engelleyen veya kullanılabilecek yöntemleri sınırlayan 

özelliklere sahip olabilir. Testi zor olan maddeler özel dikkat gerektirmektedir (OECD, 

2000a). Maddenin kimyasal yapısından kaynaklanan zorluklar ortaya çıkabilir (örn. 

Çözünmeyen maddeler, metaller, kompleks kimyasal karışımlar, oksitleyici maddeler 

veya yüzey aktif bileşikler (yüzey aktif maddeler)). Maddenin aktivitesinden dolayı 

başka zorluklar da yaşanabilir. 
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Çalışmaların laboratuvarda veya pilot tesis üretim sisteminde üretilen bir aktif madde 

kullanılarak yapıldığı durumlarda, test ve değerlendirme amacıyla kullanılan test 

materyalinin teknik olarak eşdeğer olduğu gerekçelendirilemedikçe, çalışmalar 

üretildiği şekliyle aktif madde kullanılarak tekrarlanmalıdır. Belirsizlik durumlarında, 

çalışmaları tekrar etme olasılığına ilişkin bir karara temel teşkil etmesi adına uygun 

birleştirici çalışmalar sunulmalıdır. Test yönergeleri genellikle yönteme dair 

sınırlamalar hakkında bilgi içerir veya belirli özelliklere sahip kimyasalları test ederken 

yöntemin nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair ayrıntılı bilgi sağlar. Özel test durumları 

için ayrı Rehber Dokümanları mevcut olabilir. Örneğin, ara bileşiklere ilişkin Kılavuz 

yayınlanmıştır. Ara ürünler hakkında Kılavuz. Test edilmesi zor maddeler için test 

stratejisi tasarlanırken, yeni ve mevcut maddelerin risk değerlendirmesine ilişkin 

Teknik Rehber Doküman'da sağlanan Kılavuz Bölüm II (AB, 2003) de izlenmelidir. 

Test sonuçları uygun şekilde ve kullanılan yönergelere göre rapor edilmelidir. Tüm 

temel çalışmaların çalışma özetleri ve tam çalışma raporları, CA'ya iletilen verilere 

dahil edilmelidir. Talep üzerine ilgili analiz ham veriler temin edilmelidir. Örneğin, 

ortalama değerlere ek olarak belirli veri noktaları sağlanmalı ve çalışmanın bir denetçi 

tarafından uygun bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanımak için kalibrasyon 

denklemleri sağlanmalıdır. 

 

1.5 Bilgilerin verilmemesi ile ilgili kılavuz 

Bu kısımda verilecek kılavuz metin, Komisyon tarafından geliştirilme aşamasındadır 

ve buna göre kullanıma sunulacaktır. O zamana kadar lütfen Veri Gereksinimleri ilgili 

TNsG Bölüm 1 Kısım 1.4'e bakınız (AB, 2008a).. 
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1.6 Metabolitlerin ve dönüşüm ürünlerinin test edilmesi 

Ortaya çıkan metabolitlerin veya dönüşüm ürünlerinin etkililikleri için, aktif madde ve 

biyosidal ürünün kullanımına ilişkin teste dahil edilirler. Metabolitler veya dönüşüm 

ürünleri etkililik için ayrı ayrı test edilmemelidir. 

Metabolitlerin ve dönüşüm ürünlerinin toksikolojik yönleri için, olağan testlerle 

araştırılmayan metabolitlerin oluşum olasılığı dikkate alınmalıdır. Cilt III'te 

memelilerde metabolizma çalışmaları kısımlarına bakınız. 

Çevresel yönler açısından, risk değerlendirmesiyle ilgili olarak metabolitler şu şekilde 

ayırt edilebilir: 

 Majör metabolit: 

o İncelenen bozunma çalışmalarının herhangi bir zamanında aktif maddenin ≥% 

10'luk miktarında oluşan veya 

o metabolit, ≥% 5'lik miktarlarda iki ardışık örnekleme noktasında görülür veya 

o çalışmanın sonunda maksimum oluşumuna henüz ulaşılmamıştır, ancak son 

zaman noktasında aktif maddenin ≥% 5'ini oluşturur; 

 Minör metabolit: yukarıdaki kriterleri karşılamayan tüm metabolitler; 

 Ekotoksikolojik olarak ilgili metabolit: aktif maddeyle karşılaştırılabilir veya daha 

yüksek bir tehlike oluşturan herhangi bir minör veya majör metabolit;  
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Genel olarak, tüm ana metabolitler için ilgili kompartmanlar kapsamında bir çevresel 

risk değerlendirmesinin yapılması gerekir. Bununla birlikte, ilk adım olarak, veri 

gözeneklerini doldurmak için mevcut verileri ve uzman değerlendirmesini kullanarak 

bu metabolitlerin yarı-kantitatif bir değerlendirmesi yeterli olabilir. Her durum için 

ayrı ayrı kantitatif bir değerlendirme yapılmalıdır. 

Endişelenmek için herhangi bir neden varsa, minör metabolitler olan ekotoksikolojik 

olarak ilgili metabolitler için de bir risk değerlendirmesinin yapılması gerekir. 

 

1.7 Temel dokümanlar 

Yasal metinler 

Bu rehber dokümanda belirtilen ve bu kısımda aşağıda listelenen ayrıntılı yasal 

metinler (artı varsa, değişiklikler ve ekler) için lütfen eur-lex bibliyografik internet 

sayfasını ziyaret edin: http://eur-lex.europa.euya da ECHA 

websitesi:,http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-

regulation/legislation. 

Yönetmelikler 

Avrupa Kimyasallar Ajansını kuran, 1999/45/EC sayılı Direktifte değişiklik yapan ve 

793/93 (EEC) sayılı Konsey Yönetmeliği ile 1488/94 (EC) sayılı Komisyon 

Yönetmeliğini ve 76/769/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 91/155/EEC, 93/67/EEC, 

93/105/EC ve 2000/21/EC sayılı Komisyon Direktiflerini yürürlükten kaldıran, 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Hakkında, (EC) 

1907/2006 sayılı ve 18 Aralık 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Yönetmeliği ; (REACH) 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) hakkında 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (EC) 1907/2006 Sayılı Yönetmeliği uyarınca test 

yöntemlerini belirleyen 30 Mayıs 2008 tarih ve (EC) 440/2008 sayılı Konsey 

Yönetmeliği ; (Test Yöntemleri Yönetmeliği) 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/legislation
http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/legislation
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Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması 

hakkında ve 67/548/EEC ile 1999/45/EC sayılı Direktiflerde değişiklik yapan ve 

bunları yürürlükten kaldıran ve (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmelikte değişiklik yapan 

(EC)1272/2008 sayılı ve 16 Aralık 2008 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Yönetmeliği (CLP Yönetmeliği). 

Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmesine ve 79/117/EEC ve 91/414/EEC sayılı 

Konsey Direktiflerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 21 Ekim 2009 tarihli 

1107/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği; (PPPR). 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve  Kısıtlanması (REACH) hakkında 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin  (EC)1907/2006 Sayılı Yönetmeliği  uyarınca 

test yöntemlerini belirleyen (EC)440/2008 sayılı Yönetmeliği  teknik ilerlemeye uyum 

amacıyla tadil eden (EU)1152/2010 sayılı 8 Aralık 2010 tarihli Komisyon Yönetmeliği  

Gıda ile temas etmesi amaçlanan plastik materyaller ve eşyalar hakkında 14 Ocak 

2011 tarih ve (EU)10/2011 sayılı Komisyon Yönetmeliği . 

Aktif maddeler için veri gereksinimleri ile ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi'nin (EC)1107/2009 sayılı Yönetmeliğini  uygulayan 10 Haziran 2011 tarih ve 

(EU)544/2011 sayılı Komisyon Yönetmeliği . 

Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmesi ve kullanımına ilişkin 528/2012 (EU) sayılı 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği; (BPR). 

Maddelerin  ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması  

hakkında 1272/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliğini  teknik ve 

bilimsel ilerlemelere uyum için tadil eden 487/2013 sayılı ve 8  Mayıs 2013 tarihli 

Komisyon Yönetmeliği (EU). 
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Direktifler 

Üye Ülkelerde içme suyunun çıkarılması için beklenen yüzey suyunun gerekli 

kalitesine ilişkin 16 Haziran 1975 tarihli 75/440/EEC sayılı Konsey Direktifi. 

Yeraltı sularının belirli tehlikeli maddelerin neden olduğu kirliliğe karşı korunmasına 

ilişkin 17 Aralık 1979 tarihli 80/68/EEC sayılı Konsey Direktifi. 

Üye Ülkelerin tehlikeli preparatların sınıflandırılması, ambalajlanması ve 

etiketlenmesine ilişkin kanun, yönetmelik ve idari hükümlerinin yakınlaştırılmasına 

ilişkin 7 Haziran 1988 tarih ve 88/379/EEC sayılı Konsey Direktifi. 

Biyosidal ürünlerin piyasaya arzına ilişkin 16 Şubat 1998 tarihli ve 98/8/EC sayılı 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi; (BPD). 

İnsan tüketimine yönelik su kalitesi hakkında 3 Kasım 1998 tarihli 98/83/EC sayılı 

Konsey Direktifi; (İçme Suyu Direktifi (DWD)). Konsolide sürüm 2009-08-07. 

Su politikası alanında Topluluk eylemi için bir çerçeve oluşturan 23 Ekim 2000 tarihli 

2000/60/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi; (AB Su Çerçeve 

Direktifi, WFD). Konsolide sürüm 2009-06-25. 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Şubat 2004 tarihli ve iyi laboratuvar 

uygulamalarının incelenmesi ve validasyonu hakkındaki 2004/9/EC sayılı Direktifi; 

(İyi Laboratuvar Uygulamaları). 

İyi laboratuvar uygulamaları ilkelerinin uygulanmasına ilişkin kanunların, 

yönetmeliklerin ve idari hükümlerin uyumlaştırılması ve kimyasal maddeler üzerinde 

yapılan testler için uygulamalarının validasyonuna ilişkin 11 Şubat 2004 tarihli Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi'nin 2004/10/EC Direktifi; (İyi Laboratuvar Uygulamaları). 

Yeraltı sularının kirlilik ve bozunmaya karşı korunmasına ilişkin 12 Aralık 2006 tarihli 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2006/118/EC; Yeraltı Suyu Direktifi. 
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82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC sayılı Konsey 

Direktiflerini tadil eden ve sonrasında yürürlükten kaldıran ve Avrupa Parlamentosu 

ve Konseyi'nin 2000/60/EC sayılı Direktifini tadil eden Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi'nin 16 Aralık 2008 tarihli su politikası alanında çevresel kalite standartları 

hakkında 2008/105/EC sayılı Direktifi 

Bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların korunmasına ilişkin 22 Eylül 2010 tarihli ve 

2010/63/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi. 

Kararlar 

2000/532/EC: Atıklara ilişkin 75/442/EEC sayılı Konsey Direktifi Madde 1(a) uyarınca 

atıkların bir listesini oluşturan Kararın ve tehlikeli atıklara ilişkin 91/689/EEC sayılı 

Konsey Direktifinin Madde 1(4)'ü uyarınca tehlikeli maddelerin bir listesini oluşturan 

94/904/EC sayılı Konsey Kararının yerine geçen 3 Mayıs 2000 tarihli Komisyon Kararı. 

 

1.8 Test yöntemleri ve standartlarının kaynakları 

AFNOR Standartları, Fransız Standardizasyon Enstitüsü AFNOR internet sayfasından 

satın alınabilir  (http://www.afnor.org/en/). 

ASTM Standartları, Amerikan Test Yöntemleri Derneği, West Conshohocken, 

Pennsylvania, ABD'den elde edilebilir (http://www.astm.org). 

BSI Standartları, İngiliz Standardizasyon Enstitüsü BSI internet sayfasından satın 

alınabilir (https://www.bsigroup.com/#). 

CEB Yöntemleri, Fransız Bitki Koruma Derneği AFPP'nin internet sayfasından satın 

alınabilir (http://www.afpp.net/). 

CIPAC yöntemleri Collaborative International Pesticides Analytical Council 

(CIPAC)'dan satın alınabilir (http://www.cipac.org). 

DIN Standartları, Alman Standardizasyon Enstitüsü DIN internet sayfasından satın 

alınabilir (http://www.din.de). 

DVG Standartları, Alman Veteriner Hekimler Birliği DVG'nin internet sayfasından satın 

alınabilir (http://www.desinfektion-dvg.de). 

 

 

http://www.afnor.org/en/
http://www.astm.org/
http://www.bsigroup.com/#)
http://www.afpp.net/
http://www.cipac.org/
http://www.din.de/
http://www.desinfektion-dvg.de/
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EC yöntemleri Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmaktadır. Test yöntemleri 

Test Yöntemleri Yönetmeliğinde (440/2008 Sayılı Yönetmelik (EC)) açıklanmaktadır. 

Gerektiğinde yeni yöntemlerle düzenli olarak güncellenirler. 

EPPO Yönergeleri, Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı (EPPO) Sekreterliğinden, 

Paris, Fransa'dan alınabilir (http://www.eppo.int/). 

Ulusal standartlar olarak aktarılmış Avrupa Standartları (CEN standartları), Avrupa 

Standardizasyon Komitesi'nin (CEN) Ulusal Üyeleri ve Bağlı Kuruluşlarından satın 

alınabilir. CEN Ulusal Üyeleri için iletişim bilgileri ve ayrıca taslak Avrupa Standartları, 

CEN Merkez Sekreterliği, Brüksel, Belçika'dan (http://www.cen.eu) elde edilebilir. 

ISO Uluslararası Standartları: siparişler normalde birincil ISO satış temsilcileri olan 

ISO üye kuruluşlarına (ABD dışındaki kullanıcılar, ABD merkezli bir sağlayıcıdan 

İnternet'e abone oluyorlarsa, ülkelerindeki ISO standartlarını sipariş etmek için ISO 

üye listesine başvurmalıdır) veya üye kuruluşun bulunmadığı ülkelerdeki müşteriler 

için ISO Merkez Sekreterliği, Cenevre, İsviçre'ye gönderilmelidir (http: // www. 

iso.org/iso/store.htm). 

OECD test yöntemleri doğrudan internet adreslerinden alınabilir (http://www.oecd-

ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of- 

chemicals_chem_guide_pkg-en). 

ABD EPA Önleme, Pestisit ve Toksik Maddeler Test Yönergeleri EPA internet sitesinden 

alınabilir (http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/home/testmeth.htm). 

VAH Standartları, Alman Uygulamalı Hijyen Derneği VAH internet sitesinden satın 

alınabilir (http://www.mhp-verlag.de/en/home). 

VDI Yönergeleri, VDI, Alman Mühendisler Birliği internet sayfasından edinilebilir 

(http://www.vdi.de). 

Etkililik testi için WHO yönergeleri WHO internet sayfasından elde edilebilir 

(http://www.who.int/whopes/guidelines/en/). 

http://www.eppo.int/
http://www.cen.eu/
http://www.iso.org/iso/store.htm
http://www.iso.org/iso/store.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals_chem_guide_pkg-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals_chem_guide_pkg-en
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals_chem_guide_pkg-en
http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/home/testmeth.htm
http://www.mhp-verlag.de/en/home
http://www.vdi.de/
http://www.who.int/whopes/guidelines/en/
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Okuyucu için NOT: 

Aşağıdaki kısım başlıkları, çapraz referans kolaylığı için BPR Ekindeki ilgili 
kısım/maddeye referans içerir. 

 

2. Bölüm A: Aktif Maddeler için Dosya Gereksinimleri BPR Ek II, Başlık 1, 

Madde 1-13 

 

 

 

GENEL BİLGİLER 

2.1 Madde 1 Başvuru Sahibi 

2.1.1 Madde 1.1 İsim ve adres 

Başvuru sahibinin adı ve adresi (gerçek kişi veya tüzel kişi). Başvuru sahibi bir 

konsorsiyum ise; konsorsiyumun yapısı gereklidir. 

 

2.1.2 Madde 1.2 İrtibat kişisi 

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

iletişim bilgileri. Başvuru sahibi bir konsorsiyum ise, konsorsiyumun her üyesi için 

irtibat kişisinin bilgileri gereklidir. 

 

2.1.3 Madde 1.3 Aktif madde imalatçısı (imalat tesisi/tesislerinin adı, 

adresi ve yeri) 

İmalatçı/imalatçıların adı ve adresi. 

Üretim tesisinin/tesislerinin adı, adresi ve yeri. 
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2.2 Madde 11 İnsan sağlığını, hayvanları ve çevreyi korumak için gerekli 

önlemler 

2.2.1 Madde 11.1 Taşıma, kullanım, saklama, nakliye veya yangınla ilgili 

önerilen yöntemler ve önlemler 

İnsanların ve çevrenin maruziyet riskini en aza indirmek için, teknik güvenlik 

önlemleri sağlayınız ve maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda, örneğin 

sürecin farklı aşamalarında, aktif maddeyle çalışırken kişisel koruyucu ekipman (KKE) 

kullanınız. 

BPR Ek VI'nın Madde 62'de belirtildiği üzere, değerlendirme makamı, uygun olduğu 

durumlarda, Madde 19 (1)'in (b) bendi kapsamındaki kriter (iii)'e yalnızca, iş 

süreçlerinin tasarımı, mühendislik kontrolleri, uygun ekipman ve materyallerin 

kullanımı, profesyonel kullanıcılar için maruziyeti azaltmak adına nefes filtresi, inhale 

maskeleri, tulum, eldivenler ve gözlükler gibi kişisel koruyucu ekipmanların 

kullanılması gibi önleme ve koruma tedbirlerinin uygulanmasıyla uyulabileceği 

kararını alacaktır. 

Yeterli havalandırma gerekiyorsa, havalandırma oranı belirtilmeli (saat başına hava 

değişimi sayısı) ve nasıl erişilebileceği açıklanmalıdır (ör. pencere, klima). 

KKE ile ilgili olarak, ekipmanın tarifine ilişkin ayrıntılar sağlanmalıdır, örneğin: 

 eldivenler için: materyal, kalınlık, koruma seviyesi (sınıf) ile ilgili bilgiler; 

 inhale koruma ekipmanı için: maske tipi (tam, yarım, FFP, kask, başlık, ağızlık) 

ve filtre veya SCBA tipi ve sınıfı hakkında bilgi; 

 tulum için: tip ve EN standardı. 

Yanıcı, oksitleyici vb. maddeler için uygun önlemler alınmalıdır. Taşıma, saklama ve 

nakliye, örneğin aşağıdakiler dahil olmak üzere ürünle doğrudan veya dolaylı olarak 

temas edebilecek her türlü yüzeyi hesaba katmalıdır: işleme ekipmanları, borular, 

vantilatörler, nakliye araçları ve bunların yıkanması ve temizlenmesi ile işçiler için 

koruyucu giysiler ve duş alanları. Saklama önlemleri, depolar için kullanılacak 

havalandırma sistemini içermelidir (genel olarak ve saklama için diğer koşullar, 

örneğin sıcaklık rejimi). Çevresel etkilerin önlenmesi ve bir kaza ve yanlış kullanım 

nedeniyle maddenin çevreye yayılması durumunda alınması gereken önlemlerin yanı 

sıra hizmet sırasında özellikle alınacak önlemler dikkate alınmalıdır. 
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Materyalle uyumsuz maddeler, örneğin toksik gaza sebep olabilecek şekilde aktif 

madde ile reaksiyona girebilecek maddeler ve ürünler ve ayrıca hacimde büyük artışla 

sonuçlanan reaksiyonlar, kuvvetli asitlik, toz patlaması olasılığı vb. gibi diğer 

tehlikeler de belirtilmelidir. 

Yangınla mücadele de ekipman türü (yani kaçınılması gerekenler dahil olmak üzere 

söndürme maddesinin türü ve herhangi bir koruyucu ekipman), örneğin su veya 

karbondioksit belirtilmelidir. 

 

2.2.2 Madde 11.2 Yangın durumunda, reaksiyon ürünlerinin niteliği, 

yanma gazları vb. 

Nitrojen oksitler, fosgen veya kurum gibi basitçe ayrışacak şekilde madde yandığında 

veya hava yokken ısıtıldığında deney yoluyla veya yapı temelinde hangi gazların 

ortaya çıktığı belirtilmelidir. 

Özellikle oluşan tehlikeli maddelerin kimliği verilmelidir (örneğin ISO standardı 9122, 

Bölüm 3'e göre analiz edilmiş). 

 

2.2.3 Madde 11.3 Kaza durumunda acil durum önlemleri 

Bir kaza durumunda özel tedavi, örneğin, kazara göz veya cilt teması, yutma veya 

soluma sonrası ilk yardım önlemleri, panzehirler, varsa tıbbi tedavi, çevreyi korumak 

için acil önlemler. 

İlk yardım, kanıtlanmış panzehirler ve kanıtlanmış tıbbi tedavi ile ilgili eksiksiz tıbbi 

veriler sağlayınız. Bu, ilk yardımın etkililiğini, önerilen panzehir dozlarını, vb. 

detaylandırmalı ve referans kaynaklara dair tam dokümantasyon içermelidir. 

Buradaki bilgiler, acil ilk yardım tedavisi amaçlıdır. Sadece kalifiye bir tıp doktoru 

tarafından yapılabilen kesin teşhis ve tedavinin yerini alması amaçlanmamaktadır. 

Farklı kaza senaryolarına (örneğin, biyosidal ürünün salım tehdidi, ürünün salımını 

fiilen gerçekleşmektedir ve salım halihazırda gerçekleşmiştir) cevaben alınacak 

önlemler ve eylem yolları açıklanmalıdır. Ek olarak, salımı önleme veya durdurma, 

salım etkilerini en aza indirme, insan canını ve malını koruma ve ürünü ve yan ürünleri 

geri kazanma eylemleri de belirtilmelidir. 
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2.2.4 Madde 11.4 Aşağıdakilere göre imha veya dekontaminasyon 

olasılığı: (a) Hava, (b) İçme suyu dahil su ve (c) Toprak 

Bu, sağlık ve çevresel etkilerin önlenmesi ve ürün bir kaza veya yanlış kullanım 

nedeniyle çevreye salındığında alınacak önlemlerle ilgilidir. 

Çevreye kazara salımın sonuçlarını hızla sınırlandırmak ve kazayla salımından 

etkilenen alanları dekontamine etmek için gerekli önlemlere dair detaylar sağlayınız. 

Bunlar nötralizasyon, yok etme ve uzaklaştırma prosedürlerini içerebilir. 

 

2.2.5 Madde 11.5 Endüstriyel veya profesyonel kullanıcılar için aktif 

maddenin atık yönetimi prosedürleri 

İşlenmiş materyal dahil güvenli bertaraf için gerekli bilgileri sağlayınız. Atığa dair ön 

arıtma gerekiyorsa, bununla ilgili bilgiler de sağlanmalıdır. Maddeden üretilen 

herhangi bir atık tehlikeli atık olarak sınıflandırılıyorsa (örneğin 2000/532/EC sayılı 

Komisyon Kararına göre), bu ayrıca belirtilmeli ve ilgili mevzuata göre uygun şekilde 

ele alınmalıdır. 

Daha fazla bilgi Kısım 3.1.3.5'te verilmektedir. 

 

2.2.6 Nokta 11.6 Yeniden kullanım veya geri dönüşüm olasılığı 

Hem maddenin normal kullanımı hem de dökülmelerle ilgili miktarlar için geri kazanım 

veya geri dönüşüm olasılığı verilmelidir. 

 

2.2.7 Nokta 11.7 Etkilerin nötralize edilme olasılığı 

Örneğin, kazara dökülme durumunda kullanılmak üzere nötralizasyon prosedürleri 

(örneğin, daha az toksik bileşikler oluşturmak için bir alkali ile reaksiyona girerek) 

mümkün olduğu yerde açıklanmalıdır. Verilecek ayrıntılar şunları içerir: küçük ve 

büyük miktarlar için önerilen prosedürler, nötralizasyon ürünlerinin değerlendirilmesi 

(küçük ve büyük miktarlarda) ve nötralize atıkların bertarafı için prosedürler (küçük 

ve büyük miktarlarda). 
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2.2.8 Madde 11.8 Bertarafta kirletici sızdırmanın nitelikleri dahil olmak 

üzere kontrollü tahliye etme koşulları 

Örneğin, yüzey suyuna boşaltılmadan önce kontrollü gömme veya kapsamlı dilusyon 

(belirtilecektir) 

Bertaraf sahası olarak kullanım için kontrollü bir gömme öneriliyorsa, gerekli ön 

arıtma, çöp sahasındaki atığın akıbeti, atıktan aktif maddelerin veya parçalanma 

ürünlerinin salınması vb. hakkında bilgi verilmelidir. 

 

2.2.9 Madde 11.9 Kontrollü yakma koşulları 

Önerilen atık bertaraf yöntemi yakma ise, yakma sonucu oluşan bileşikler (örneğin 

poliklorlu dioksinlerin ve furanların veya diğer halojen bileşiklerinin oluşup 

oluşmayacağı), önerilen yakma koşulları (sıcaklık, reaksiyon süresi ve oksijen içeriği) 

ve atığın güvenli bir şekilde yakılması için gereken diğer bilgiler sağlanmalıdır. 

2.2.10 Madde 11.10 80/68/EEC sayılı Konsey Direktifi Ekinin Liste I veya 

Liste II'si kapsamına giren maddelerin tanımlanması 

BPR Ek II Madde 11.10 şöyle belirtmektedir[...]17 Aralık 1979 tarihli bazı tehlikeli 

maddelerin neden olduğu kirliliğe karşı yeraltı sularının korunması hakkında, yeraltı 

sularının kirlilik ve bozunmaya karşı korunması hakkında 12 Aralık 2006 tarihli Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyinin 2006/118/EC Direktifi Ek I ve II, Avrupa Parlamentosu 

ve Konseyi'nin 16 Aralık 2008 tarihli su politikası alanında çevresel kalite 

standartlarına ilişkin 2008/105/EC sayılı Direktifi Ek I, 98/83/EC sayılı Direktif Ek I 

Bölüm B veya 2000/60 / EC Direktif Ek VIII ve X 

Aşağıdaki yasal çerçevelerin ilgili Eklerinde listelenen maddeler tehlikeli maddeler 

olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle izlenmeleri gerekir. Aktif maddenin 

aşağıdakilerden birinde listelenip listelenmediğini belirtiniz: 

 Yeraltı sularının belirli tehlikeli maddelerin neden olduğu kirliliğe karşı 

korunmasına ilişkin 80/68/EEC sayılı Konsey Direktifi. Tüm biyosidal ürünler ve 

bunların türevleri Liste I veya II'de sınıflandırılmaktadır. Liste I'deki maddelerin 

doğrudan dökülmesi yasaktır. Liste II'deki maddelerin dökülmesi sınırlandırılmalıdır. 

Ayrıca diğer maddeler (katkı maddeleri, safsızlıklar) Listelerin kapsamına girebilir. 

 2006/118/EC sayılı Yeraltı Suyu Direktifi isimli Konsey Direktifi, yeraltı suyu 
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kalite standartlarını belirleyen ve kirletici maddelerin yeraltı sularına girişlerini 

önlemek veya sınırlandırmak için önlemler belirleyen bir rejim ortaya koymaktadır. 

Ek I yeraltı suyu kalite standartlarını listeler ve Ek II yeraltı suyu kirleticileri için eşik 

değerleri ve kirlilik göstergelerini listeler. 

 Yüzey sularındaki (nehir, göl, geçiş ve kıyı) maddeler için çevresel kalite 

standartlarını (EQS) belirleyen ve öncelikleri veya öncelikli tehlikeli maddeler olarak 

tanımlanmalarını onaylayan, Öncelikli Maddeler Direktifi olarak da bilinen 

2008/105/EC sayılı Konsey Direktifi; öncelikli tehlikeli maddeler, özel bir endişe alt 

kümesini oluşturmaktadır. Ek I, öncelikli maddelere dair bir listeyi temsil etmektedir. 

 kalitesiyle ilgilidir. Sağlıklı ve temiz olmasını sağlayarak insan tüketimine 

yönelik su kirliliğinin olumsuz etkilerinden insan sağlığını korumayı amaçlamaktadır. 

Kimyasal kalite standartları Ek I'de belirtilmiştir. 

 2000/60/EC Direktifi, AB Su Çerçeve Direktifidir. Ek VIII ana kirleticileri 

listelemektedir. Ek X, su politikası öncelikli maddeleri ve 'öncelikli tehlikeli maddeleri' 

listelemektedir. 

2.3 Madde 12 Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama 

Tehlike sınıflandırması, bir maddenin (veya bir karışımın) fiziksel, sağlıkla ilgili ve 

çevresel tehlikelerinin tanımlanmasını içeren bir süreçtir, ardından da maddeye (veya 

karışıma) dair bir sınıflandırmaya ulaşmak için bu tehlikelerin (tehlike derecesi dahil) 

tanımlanmış kriterlerle karşılaştırılması bunu takip etmektedir. Sınıflandırma 

kriterleri, CLP Yönetmeliği Ek I'de tanımlanmıştır. 

Aktif maddeler, normal olarak tüm tehlike sınıfları için uyumlaştırılmış sınıflandırma 

ve etiketlendirmeye tabidir (1272/2008 Sayılı Yönetmeliği (EC) uygulanmasına ilişkin 

Rehber dokümanlara bakınız). Aşağıdaki kısımlarda, başvuru sahibinin mevcut 

uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeyi nasıl rapor etmesi veya teklif etmesi 

gerektiği konusunda bilgi verilmektedir. Başvurunun değerlendirilmesi sırasındaki 

değerlendirmeyi takiben, değerlendirmeyi yapan yetkili makam (başvuru sahibi değil) 

aktif maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlendirmesi için teklif 

hazırlayacak ve Ajansa sunacaktır (CLP Yönetmeliği Madde 36 (2) ve 37). 

Değerlendirmeyi yapan yetkili makamın, teklifi hazırlarken en iyi desteği ve tavsiyeyi 

almak adına ECHA'ya olabildiğince erken danışması tavsiye edilir. 

 

 

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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2.3.1 Madde 12.1 Mevcut herhangi bir sınıflandırma ve etiketlendirmeyi 

belirtiniz. 

Varsa, tehlikeli maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırmalarını ve etiketlendirmelerini 

içeren CLP Yönetmeliği Ek VI Bölüm 3'te verilen mevcut sınıflandırma ve 

etiketlendirmeyi belirtiniz. Bazı/tüm sonlanma noktaları için uyumlaştırılmış bir 

sınıflandırma yoksa veya mevcut uyumlaştırılmış sınıflandırmayı değiştirmeyi haklı 

çıkarabilecek yeni bilgiler varsa, aşağıdaki Madde 12.2'ye geçiniz (bu kılavuzun Kısım 

2.4.2'si). 

2.3.2 Madde 12.2 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğin (EC) uygulanmasından 

kaynaklanan maddenin tehlike sınıflandırması 

BPR Ek II'nin Madde 12.2'si, ek olarak, her bir giriş için, bir sonlanma noktası için 

neden hiçbir sınıflandırma verilmemesine dair nedenlerin sağlanması gerektiğini 

belirtmektedir. 

CLP Yönetmeliği Ek VI Bölüm 3'te uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme 

sağlanmadıysa veya yeni bilgiler belirli bir sonlanma noktası için uyumlaştırılmış 

sınıflandırma ve etiketlemenin revizyonunu gerekçelendiriyorsa, CLP kriterlerine 

uygun olarak tehlike sınıflandırması, etiketleme ve ambalajlama öneriniz. 

Sınıflandırma ihtiyacı, ilgili mevcut bilgilere dayanılarak değerlendirilmelidir. CLP 

Yönetmeliği, sağlık veya çevresel tehlikelerin sınıflandırılması amacıyla yeni testleri 

şart koşmamaktadır (CLP Yönetmeliği Madde 8(1)); yeterli ve güvenilir bilgi 

halihazırda mevcut değilse, Maddelerin, CLP Yönetmeliği Ek I Bölüm 2'de atıfta 

bulunulan fiziksel tehlikelerden herhangi birini içerip içermediğini belirlemek amacıyla 

testler ve bu Bölümde şart koşulan testler gereklidir. Temel bilgiler dosyanın ilgili 

bölümlerinde açıkça sunulmalıdır (bu kılavuzun Kısım 2.4'üne ve ayrıca Cilt III, Kısım 

2.1 ve Cilt IV, Kısım 2.1 ve 2.2'ye bakınız). 

2.3.2.1 Madde 12.2.1 Tehlike Sınıflandırması 

CLP Yönetmeliği Ek I'in Bölüm 2 ila 5'inde belirtilen fiziksel tehlikeler, sağlık tehlikeleri 

veya çevresel tehlikelerle ilgili kriterleri karşılayan bir madde (veya bir karışım) 

tehlikelidir ve Ekte verilen ilgili tehlike sınıflarına göre sınıflandırılmalıdır. 

Sınıflandırma kriterleri hakkında daha fazla bilgi için, CLP kriterlerinin (ECHA) 

uygulanmasına ilişkin Kılavuza bakınız. 
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2.3.2.2 Madde 12.2.1 Tehlike piktogramı 

Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde (veya karışım), uygulanabildiği durumlarda, 

CLP Yönetmeliği Madde 19 uyarınca ilgili tehlike piktogramlarını içeren bir etiket 

taşımalıdır. 

Tehlike piktogramları hakkında daha fazla bilgi için 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğe 

(EC) (ECHA) göre Etiketleme ve Ambalajlamaya ilişkin Rehber dokümandaki Ana 

Bölüm 4.3 Tehlike Piktogramlarına bakınız. 

Piktogramlar aşağıdaki internet sayfasından ücretsiz olarak indirilebilir: 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html. 

2.3.2.3 Nokta 12.2.3 Uyarı kelimesi 

Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde (veya karışım), ilgili yerlerde, CLP 

Yönetmeliği Madde 20 uyarınca ilgili bir uyarı kelimesini içeren bir etiket taşımalıdır. 

Uyarı kelimesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen (EC)1272/2008 Sayılı Yönetmeliğe  

(ECHA) göre Etiketleme ve Ambalajlamaya ilişkin rehber dokümandaki Ana Bölüm 

4.4 Uyarı Kelimelerine bakınız. 

2.3.2.4 Madde 12.2.4 Tehlike ifadeleri 

Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde (veya karışım), uygulanabildiği durumlarda, 

CLP Yönetmeliği Madde 21 uyarınca ilgili tehlike ifadelerini içeren bir etiket 

taşımalıdır. 

Tehlike ifadeleri hakkında daha fazla bilgi için 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğe (EC) 

(ECHA) göre Etiketleme ve Ambalajlamaya ilişkin Rehber dokümandaki Ana Bölüm 

4.5 Tehlike İfadelerine bakınız. 

Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde (veya karışım), uygulanabildiği durumlarda, 

CLP Yönetmeliği Madde 25 uyarınca ilgili tamamlayıcı tehlike ifadeleri içeren bir etiket 

taşımalıdır. 

Tamamlayıcı tehlike bilgileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 1272/2008 (ECHA) 

Sayılı  

Yönetmeliğe (EC) göre Etiketleme ve Ambalajlamaya ilişkin rehber dokümandaki Ana 

Bölüm 4.8 Ek etiketleme bilgilerine bakınız. 

 

 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
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2.3.2.5 Madde 12.2.5 Önleme, müdahale, saklama ve bertaraf dahil 

olmak üzere ihtiyati ifadeler 

Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde (veya karışım), uygulanabildiği durumlarda, 

CLP Yönetmeliği Madde 22 uyarınca ilgili önlem ifadelerini içeren bir etiket taşımalıdır. 

CLP Yönetmeliği Ek I ve Ek IV, önlem ifadelerinin türlerini özetlemektedir. 

Önlem ifadeleri hakkında daha fazla bilgi için 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğe (EC) 

(ECHA) göre Etiketleme ve Ambalajlamaya ilişkin Rehber dokümandaki Ana Bölüm 

4.6 Önlem İfadelerine bakınız. 

 

2.3.3 Madde 12.3 1272/2008 sayılı Yönetmeliğin uygulanmasından 

kaynaklanan, ilgili olduğu durumlarda, spesifik konsantrasyon sınır 

değerleri 

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması için özel konsantrasyon sınır değerleri ve 

M-faktörleri, uygun olduğu yerlerde ayarlanmalıdır. 

CLP Yönetmeliğinin Madde 37'si uygun olduğu hallerde, belirli konsantrasyon sınır 

değerleri veya M faktörleri ile birlikte ECHA'ya maddelerin sınıflandırılması ve 

etiketlenmesi için bir teklif sunma prosedürünü vermektedir. 

CLP Yönetmeliği Ek VI Kısım 1.1.2.3, spesifik konsantrasyon sınır değerleri ve M 

faktörleri hakkında daha fazla bilgi sağlamaktadır. 

 

2.4 Madde 13 Özet ve değerlendirme 

BPR Ek II'nin Madde 13, her bir alt kısımdaki (2-12) sonlanma noktalarından 

tanımlanan temel bilgilerin özetlendiğini, değerlendirildiğini ve taslak bir risk 

değerlendirmesinin yapıldığını belirtmektedir. 

Özet ve değerlendirme, IUCLID dosyasına ekli ayrı değerlendirme belgelerinde 

(şablonlar ECHA internet sitesinde mevcut olacaktır) sunulmalıdır.
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SPESİFİK BİLGİLER 

2.5 Madde 2 Aktif maddenin kimliği 

Bilgi, maddeyi tanımlamaya, spesifikasyonuna göre tanımlamaya ve doğası itibariyle 

karakterize etmeye yeterli olmalıdır. Sunulan bilgiler, her durumda, BPR Madde 

4(1)'de atıfta bulunulan kriterlerin karşılandığını gösteren bir risk değerlendirmesini 

kanıtlamak için yeterli olmalıdır. BPR Madde 3(1)(c), 'aktif maddeyi' zararlı 

organizmalar üzerinde veya onlara karşı eylemi olan bir madde veya bir 

mikroorganizma olarak tanımlamaktadır. 

 

2.5.1 Madde 2.1 ISO tarafından önerilen veya kabul edilen ortak ad ve 

eşanlamlılar 

Aktif maddenin adı, CLP Yönetmeliği Ek VI Bölüm 3'teki listede kayıtlı olduğu şekilde 

ya da ad burada bulunmuyorsa EINECS'de (Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler 

Envanteri) veya ELINCS'de (Avrupa Yeni - veya Bildirilmiş - Kimyasal Maddeler 

Listesi)'de belirtildiği şekliyle ve ISO madde ortak adına göre verilmelidir. 

ECHA’nın sınıflandırma ve etiketleme envanteri veritabanı (ortak) adlar için bir 

kaynak olarak kullanılabilir. 

Genel olarak bilinen adlar, ticari adlar, kısaltmalar vb. dahil edilmelidir. 

 

2.5.2 Madde 2.2 Kimyasal ad (IUPAC ve CA adlandırması veya diğer 

uluslararası kimyasal adlar) 

Aktif maddenin kimyasal adı, IUPAC terminolojisine ve CAS terminolojisine göre 

sağlanmalıdır. 

Aktif maddenin kimyasal adı, IUPAC terminolojisine ve CAS terminolojisine göre 

sağlanmalıdır. 
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Bilinmeyen, değişken kompozisyonlu veya biyolojik kökenli (UVCB) maddeler için, 

kimyasal madde içindeki bileşenlerin kimliği ve oranı sağlanmalıdır. Kimyasal 

kompozisyon tek başına kimyasal madde tanımlaması için yetersiz olduğundan, genel 

olarak kimyasal madde adıyla tanımlanmalıdır; bu, başlangıç materyallerinin menşei 

veya kaynağı belirtilerek ve işleme sırasında atılan en ilgili adımlar ile oluşturulacaktır. 

 

REACH ve CLP kapsamında maddelerin tanımlanması ve adlandırılmasına yönelik 

ECHA Rehberi, Bölüm 4, (ECHA) aktif maddenin tanımlanması amacıyla 

uygulanmalıdır. 

 

2.5.3 Madde 2.3 İmalatçının geliştirme kodu numarası/numaraları 

Şirketin/şirketlerin kod numarası/numaraları) veya dahili adı/adları. 

 

2.5.4 Madde 2.4 CAS numarası artı EC, INDEX CIPAC numaraları 

CAS numarası, EC numarası, INDEX ve CIPAC numarası varsa sağlanmalıdır. 

İzomerlerin reaksiyon kütleleri için maddenin CAS ve/veya EC numaraları (tüm 

izomerleri içerecek şekilde) ve varsa ayrı izomerleri sağlanmalıdır. 

CIPAC kod numarası sistemi, pestisitler için kullanılan aktif bileşenlerin ve 

varyantların açık bir şekilde kodlanması için bir yaklaşımdır. 

 

2.5.5 Nokta 2.5 Moleküler ve yapısal formül (varsa ve uygunsa SMILES 

gösterimi dahil) 

Moleküler formül, geleneksel Hill sistemine göre ve farklı olduğu durumlarda CAS 

sistemine göre sağlanmalıdır. Ek olarak, varsa ve uygunsa, SMILES gösterimi 

sağlanmalıdır. 

Mümkünse, tanımlanmamış veya değişken kompozisyonlu maddeler için ampirik bir 

formül belirlenmelidir. 
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𝜆 

Polimerler için, ortalama moleküler ağırlık (Mn) ve moleküler ağırlık dağılımı 

gereklidir. 

Daha fazla bilgi: 

 Maddelerin REACH ve CLP kapsamında tanımlanması ve adlandırılmasına 

dair ECHA kılavuzu, Ana Bölüm 4 (ECHA)

 

2.5.6 Madde 2.6 Optik aktivite hakkında bilgiler ve herhangi bir izomerik 

kompozisyonun tüm ayrıntıları (varsa ve uygunsa) 

Aktif madde optik olarak aktif ise, ölçüm sıcaklığını (° C cinsinden) ve gelen ışık 

kaynağının dalga boyunu (nm) gösterecek şekilde spesifik dönüş değeri (derece 

cinsinden) belirtilmelidir. Dönüş yönü ayrıca + veya - olarak belirtilmelidir. Örnek bir 

solüsyon kullanılıyorsa, konsantrasyon ve çözücü adı da sağlanmalıdır. 

Tipik olarak, spesifik rotasyon şu şekilde belirtilir: [𝛼]𝑇 

Bu formülde: 

[α] spesifik dönüş [°], T sıcaklık [°C], λ dalga boyu [nm] 

Herhangi bir izomerik kompozisyonu tam ayrıntıları, yani her (aktif) izomerin 

maksimum içeriği ve ilgili olduğu yerde izomer/diastereoizomer içeriğinin oranı dahil 

edilmelidir. Tüm stereoizomerler, uygun bir analiz yöntem kullanılarak belirlenmelidir. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Maddelerin REACH ve CLP kapsamında tanımlanması ve adlandırılmasına dair 

ECHA kılavuzu, Ek II (7), (ECHA). 

 

2.5.7 Nokta 2.7 Molar kütle 

Molar kütle (g/mol) sağlanmalıdır. 

Polimerler için sayısal ortalama molar kütle ve molar kütle dağılımı gereklidir. 
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2.5.8 Nokta 2.8 Tedarikçiler, spesifikasyonlar ve ticari bulunabilirlik dahil 

olmak üzere başlangıç materyalleri ve çözücüler hakkındaki bilgileri 

kapsayan aktif maddenin imalat yöntemi (sentez yolu) 

Kısaca sentez yoluna dair bir açıklama; meydana gelen kimyasal reaksiyonlar, 

başlangıç materyalleri, ara basamaklar, çözücüler ve sentezde oluşturulan 

bileşenler/ara maddeler vb. sunulmalıdır. 

İlgili yerlerde ekstraksiyon ve saflaştırma yöntemleri sağlanmalıdır. 

İlgili yerlerde, verilerin pilot tesis üretim sistemine atıfta bulunduğu durumlarda, 

endüstriyel ölçekli üretim tesisi faaliyete geçtiğinde ve üretim stabilize olduğunda 

gerekli bilgi yeniden sunulmalıdır. Bu, teknik eşdeğerliğin değerlendirilmesi için bir 

başvuru ile kapsam altına alınacaktır. 

Bir kaide olarak kimya mühendisliği verileri gerekli değildir, ancak gerektiğinde 

sunulması gerekebilir (örneğin, çevresel ve atmosferik değilse bu tür koşullarda 

dioksinler oluşurken sentezin gerçekleştiği sıcaklıklar ve basınç hakkında bilgi). 

 

2.5.9 Madde 2.9 Dahil olduğu şekliyle üst ve alt sınır değeri sağlayan 

uygun şekilde g/kg, g/l veya %w/w (v/v) olarak imal edildiği şekliyle aktif 

maddenin saflığına dair spesifikasyon 

Aktif maddenin tipik ticari partileri için tipik konsantrasyon ve üst ve alt sınır değerleri 

g/kg veya % w/w cinsinden veriniz. 

Bilinmeyen veya değişken kompozisyona sahip maddeler için, saflık %100 eksi 

reaksiyona girmemiş başlangıç materyalleridir. 

Spesifikasyon, üretildiği şekliyle aktif madde için olmalıdır. Aktif maddenin bir çözücü 

içinde verildiği ve / veya stabilizatörlerin bulunduğu durumlarda bir açıklama 

sağlanmalıdır; örneğin aktif madde, kuru bir teknik materyal (TC) olarak izole halde 

stabil değildir, aktif madde, üretim kolaylığı (biyosidal ürünün imalatı dahil), nakliye 

veya sınıflandırma vb. için bir solvent içinde teslim edilir. 
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Spesifikasyonun nasıl ayarlandığına veya türetildiğine ilişkin bir açıklama, örneğin 

ortalama ± 3 standart sapma ile 5-parti analizine dayalı olarak şeklinde, 

sağlanmalıdır. 

Aktif maddenin bir teknik konsantre (TK) olarak üretildiği durumlarda, üretildiği 

şekliyle aktif madde için bir spesifikasyonun yanı sıra, bir kuru ağırlık spesifikasyonu 

sağlanmalıdır. Kuru ağırlık spesifikasyonu hesaplanabilir. 

Spesifikasyon, bir pilot tesisten alınan 5 parti analiz verileri ile ilgiliyse, mevcut 

olduğunda, tam ölçekli endüstriyel üretimden elde edilen parti analizi verilerine 

dayanan güncellenmiş bir spesifikasyon sağlanmalıdır (bu kılavuzun Kısım 2.6.11'ine 

bakınız). 

 

2.5.10 Madde 2.10 Sentez yan ürünleri, optik izomerler, reaksiyona 

girmemiş (madde stabil değilse) bozunma ürünleri ve polimerlerin ve UVC 

maddelerinin reaksiyona girmemiş başlangıç materyallerinin uç grupları vb. 

dahil olmak üzere herhangi bir safsızlık ve katkı maddesinin kimliği 

Sentez yan ürünleri, optik izomerler, bozunma ürünleri (madde kararsız ise) içeren 

safsızlıklar 4 ve katkı maddeleri hakkında aşağıdaki bilgiler, safsızlığın 

(eko)toksikolojik tehlikeye sahip olduğunu gösterir. 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. 

 

 

4 Safsızlık, üretildiği şekliyle bir maddede bulunan istenmeyen bir bileşendir. İmalat işlemi sırasındaki başlangıç 

materyallerinden kaynaklanabilir veya ikincil veya eksik reaksiyonların sonucu olabilir. Nihai maddede mevcut olmasına rağmen 

kasıtlı olarak  eklenmemiştir. Bir safsızlık, üretildiği haliyle maddede ≥ 1 g/kg miktarında meydana gelirse veya meydana gelme 

potansiyeli varsa, önemli olarak kabul edilir. Önemli derecede bir safsızlık, özellikle bilinen toksikolojik ve ekotoksikolojik 

özelliklerine bağlı olarak ilgili veya ilgisiz olarak kabul edilebilir. Bir safsızlığın toksikolojik ve/veya ekotoksikolojik önemi olduğu 

düşünülebilir. Bir safsızlık <1 g/kg miktarında meydana gelse bile alakalı olabilir (örn. dioksin gibi çok toksik maddeler). İlgili 

safsızlıklar, CLP Yönetmeliği veya mevcut bilgiler (örn. (Q) SAR'lardan) uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılma kriterlerini 

karşılayan ancak bunlarla sınırlı olmayan maddeler olarak tanımlanabilir. 
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Reaksiyona girmemiş polimerler ve polimerlerin uç grupları ve reaksiyona girmemiş 

UVCB maddelerinin başlangıç materyalleri mümkünse sağlanmalıdır: 

 Bu kılavuzun Kısım 2.6.1 ve 2.6.2'sine uygun genel ad ve kimyasal ad

 Varsa, CAS ve EC numaraları,

 Bu kılavuzun Kısım 2.6.5'ine uygun olan moleküler ve yapısal formül,

 Bu kılavuzun Kısım 2.6.7'sine uygun molar kütle,

 Tipik konsantrasyon ve g/kg veya w/w yüzdesi olarak ifade edilen konsantrasyon 

aralığı. Spesifikasyonun nasıl türetildiğine ilişkin ayrıntılar (örneğin, 5 parti analiz 

ortalamasına göre ±3 standart sapmaya dayalı olarak) sağlanmalıdır. Bu, üretildiği 

haliyle aktif madde için olmalıdır. Aktif maddenin bir teknik konsantre (TK) olarak 

üretildiği durumlarda, bir kuru ağırlık spesifikasyonu ve üretildiği şekliyle aktif madde 

için bir spesifikasyon sağlanmalıdır. Kuru ağırlık spesifikasyonu hesaplanabilir.

 Aktif izomer/izomerlerin maksimum içeriği ve ilgili olduğu yerde 

izomer/diastereoizomer içeriğinin oranı.

 Biyosidal ürünün formülasyonundan önce aktif maddeye eklenen bileşenlerin 

(örneğin stabilizatör, antifriz, köpük önleyici ajan, dispersiyon ajanı ve inhibitörler) 

fonksiyonlarına dair bir göstergesi sağlanmalıdır.

 Spesifikasyon, bir pilot tesisten alınan 5 parti analiz verileri ile ilgiliyse, mevcut 

olduğunda, tam ölçekli endüstriyel üretimden elde edilen parti analizi verilerine 

dayanan güncellenmiş bir spesifikasyon sağlanmalıdır (bu kılavuzun Kısım 2.6.11'ine 

bakınız).

 ≥1 g/kg miktarlarında bulunan bileşenler tanımlanmalıdır.

 1 g/kg'ın altındaki seviyelerde bile (eko)toksikolojik olarak ilgili kabul edilen 

bileşenler belirlenmeli ve tanımlanmalıdır.
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 1 g kg'lık sınır kuru bir teknik materyal (TC) için geçerlidir ve bu nedenle teknik 

konsantreler (TK) için sınır, teorik kuru materyal için geçerli olacaktır. Bu nedenle, 

TK için bu sınırın altında olsalar bile, safsızlıklar kuru ağırlık bazında ≥ 1 g/kg ise 

belirlenmelidir.

 

2.5.11 Madde 2.11 Madde 2.10'da atıfta bulunulan safsızlıkların içeriği 

hakkında bilgiler dahil olmak üzere en az beş temsili partinin analiz profili. 

İmal edilen tüm aktif maddeler için, en az beş temsili üretim partisinin analizi 

gereklidir. Analiz, aktif maddenin önerilen spesifikasyonunun kabul edilip 

edilemeyeceğini kestirimde bulunmak ve risk değerlendirmesini kolaylaştırmak için 

aktif maddeyi ayrıntılı olarak karakterize etmek için kullanılan araçlardan biridir. 

Aktif maddenin izole edilmediği, ancak teknik konsantre (TK) olarak üretildiği 

durumlarda, teknik konsantreye ilişkin parti verileri sağlanmalıdır (diğer bir deyişle, 

üretilen aktif maddeye ilişkin). TK için, imal edildiği haliyle aktif madde için bir 

spesifikasyon (TK) ve teorik bir kuru ağırlık spesifikasyonu sağlanmalıdır. 

Aktif maddenin yerinde üretildiği durumlarda, aktif maddeyi oluşturmak için 

kullanılan prekürsörlere ilişkin veriler gerekli olabilir. 

2.5.11.1 Genel gereksinimler 

 Rapor, İyi Laboratuvar Uygulamaları uyumlu olmalıdır. 

 Partilerin üretim tarihi ve boyutu ile ilgili veriler rapor edilmelidir. 

 Verilerin pilot tesis üretiminden mi yoksa tam ölçekli endüstriyel üründen mi 

geldiği rapor edilmelidir. 

 Parti analizi, belirtilen her kaynak (imalat tesisi) için üretim sürecini temsil eden 

partiler üzerinde yapılmalıdır. 

 Saflık ve safsızlık içerikleri g/kg veya w/w yüzde cinsinden ifade edilmelidir. 

 Ayrı ayrı partilerin analiz yakınlığı en az %98 olmalıdır; yani üretilen maddenin en 

az %98'i hesaba katılmalıdır. Bu toplamda yalnızca tam olarak tanımlanmış 

safsızlıklar sayılabilir (örneğin sülfatlanmış kül, uçucular, çözünmeyen maddeler vb. 

hariç). 
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 Mevcut tüm ≥1 g/kg safsızlıklar , doğrulanmış bir analiz yöntemi kullanılarak tam 

olarak tanımlanmalı ve nicelendirilmelidir. 1 g kg'lık sınır kuru bir teknik materyal 

(TC) için geçerlidir ve bu nedenle teknik konsantreler (TK) için sınır, teorik kuru 

materyal için geçerli olacaktır. Bu nedenle, TK için bu sınırın altında olsalar bile, 

safsızlıklar kuru ağırlık bazında ≥ 1 g/kg ise belirlenmelidir. 

 Kullanılan analiz yöntemler ayrıntılı olarak rapor edilmeli ve oldukça spesifik veya 

spesifik olmalıdır5. Valisayon veri gereksinimlerinin ayrıntıları bu kılavuzun Kısım 

2.9'unda özetlenmiştir. 

 Kiral atomlu bileşenlerin izomerik oranları araştırılmalıdır. 

 Üretim sırasında istisnai olarak tehlikeli bileşenlerin (örn. dioksinler, nitrozaminler 

veya diğer tehlikeli maddeler) oluşma olasılığı mevcutsa, bunlar içeriklerinden 

bağımsız olarak (1 g/kg'ın altında bile) araştırılmalı ve ilgili safsızlıklar veya şüpheli 

maddeler olarak kategorize edilmelidir. 

 Ağır metallerin varlığı bekleniyorsa (örn. inorganik bileşikler için), kurşun, 

arsenik, kadmiyum ve ilgili ise diğer ağır metallerin içeriğine ilişkin veriler gereklidir. 

 Genel olarak, test edilen partiler, dosyanın sunulduğu tarihten itibaren beş yıldan 

eski olmamalıdır. Başvuru sahibi üretim sürecinin değişmediğini garanti edebiliyorsa 

sapma mümkündür. Parti analizinin yaşı >5, ancak <10 yıl ise kalite kontrol verileri 

sağlanmalıdır. Parti analizi 10 yıldan eski olmamalıdır. 

 Verilerin pilot tesis materyali için sağlandığı durumlarda, tam ölçekli üretim 

başladığında en az beş temsili parti için parti analizi verileri sağlanmalıdır. 

 

5 Spesifik olmayan yöntem: Nicelendirmenin spesifik analit yerine analit içindeki bir fonksiyonel gruba (kısım) dayandığı 

herhangi bir analiz yöntem. 

Spesifik yöntem: Analitin bir referans standardı ile bir tutma eşleşmesine sahip HPLC veya GC yöntemi. 

Oldukça spesifik yöntem: Doğrulanmış iki iyon geçişli LC-MS/MS veya doğrulanmış üç iyon geçişli ve bir tutma süresi analitin 

bir referans standardı ile eşleşen GC-MS veya LC-MS. 
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2.5.11.2 İstisnalar 

Spesifik veya oldukça spesifik bir analiz metot uygulanabilir değilse, başvuru sahibi 

uygun spesifik olmayan bir metot kullanabilir, örn. peroksit içeriklerinin belirlenmesi 

için kKimliğin validasyonu gerekli olabilir (örneğin, kütle spektrum verileri, NMR, farklı 

bir teknik analiz kullanılarak). 

Kantifikasyon için bir CIPAC yöntemi kullanılıyorsa, yöntemin madde ve matris için 

uygun olduğunun tespit edilmesi koşuluyla, validasyon verileri ve kimlik teyidinin ele 

alınmasına gerek yoktur. Yöntemin özgüllüğünü göstermek için örnek 

kromatogramlar, ilgili olduğu yerlerde sağlanmalıdır. 

Ayrıntılı olarak tanımlanamayan aktif maddeler ve prekürsörler için (örn. parafin 

yağları, bitki özleri ve diğer kompleks karışımlar), uygunsa diğer karakterizasyon 

yöntemleri kullanılabilir. Gösterge bileşikler seçilebilir ve/veya ilgili fiziksel özellikler 

kullanılabilir (örn., kırınım indeksi, yoğunluk). 

 

2.5.12 Madde 2.12 Doğal aktif maddenin kaynağı veya aktif maddenin 

prekürsörü/prekürsörleri, örneğin bir çiçek özütü 

Türlerin bilimsel isimleri, genel isimler ve soylar ve polimer başlangıç materyalleri, 

ilgiliyse sağlanmalıdır. 

Daha fazla bilgi: 

 Çekici/kovucu olarak kullanılan doğal olarak oluşan maddeler için veri 

gereksinimleri hakkında Üye Devletlere ve endüstriye Kılavuz (EU, 2005a); 

 Yağlar ve ekstraktlar için Veri Gereksinimlerine ilişkin TNsG Eki (PT 19) (EU, 

2011b). 

 Maddelerin REACH ve CLP kapsamında tanımlanması ve adlandırılmasına dair ECHA 

kılavuzu, Ek II (7), (ECHA). 
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2.6 Madde 3 Aktif maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Fiziko-kimyasal özellikler değerlendirilirken, yöntemlerin araştırılan maddeye uygun 

olması ve geçerlilik aralıklarında çalışılması kaydıyla ilk elden deneysel sonuçlara 

(birincil referanslar) öncelik verilir. İstisnai durumlarda, organik veya inorganik 

maddelerin fiziko-kimyasal özellikleri için referans kitap verilerinin kullanılması kabul 

edilebilir. Bununla birlikte, fiziko-kimyasal özelliklere ilişkin veriler yeterli kalitede 

yani güvenilir olmalıdır. 

Raporda sözlü açıklamalar yerine gerçek bir sayısal değer veya aralık kullanılmalı ve 

mümkün olduğunca "yüksek" veya "düşük" gibi sözlü terimlerden kaçınılmalıdır. Bu 

bölümde oluşturulan bazı verilerin sınıflandırma ve etiketlendirmeyi etkilediğini 

unutmayınız. 

UVCB maddeleri için bazı testler bilimsel olarak makul değildir. Bu nedenle, deneysel 

bir sonuç sağlamamanın gerekçesi verilmelidir. Ayrıca, maddeye bağlı olarak tek bir 

değer yerine tek tek bileşenlerin bir dizi değerleri, temsili bir değeri veya değerleri 

verilmelidir. Bazı sonlanma noktaları için, UVCB maddelerine ilişkin daha spesifik 

Kılavuz, gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkındaki ECHA 

kılavuzunda (ECHA) verilmektedir. 

Daha fazla bilgi: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi Ana 

Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.1 Fizikokimyasal özellikler (ECHA). 
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2.6.1 Madde 3.1 Görünüm 

 

2.6.1.1 Madde 3.1.1 Fiziksel durum (20°C ve 101.3 kPa'da) 

BPR Ek II'de belirtilenin aksine, fiziksel duruma (20°C ve 101,3 kPa'da) ilişkin bilgi 

Madde 3.1.1 kapsamında verilmelidir. 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 4, sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde veya farklıysa üretildiği şekliyle aktif madde için olması 

gerektiğini belirtmektedir. 

Fiziksel durum, 20°C ortam sıcaklığı ve 101,3 kPa ortam atmosfer basıncı için 

belirtilmelidir. Fiziksel durum katı, sıvı veya gaz olabilir. 

Ek olarak, bir madde bir kolloid olabilir, yani iki ayrı fazdan oluşan bir sistemde başka 

bir madde boyunca mikroskobik olarak eşit bir şekilde dağılmıştır. Kolloidler veya 

koloidal sistemler de katı, sıvı veya gaz olabilir. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Kılavuzu, Ana Bölüm 2.1.4 Fiziksel 

durum (ECHA). 

2.6.1.2 Madde 3.1.2 Toplam durum (20°C ve 101.3 kPa'da) 

BPR Ek II'de belirtilenin aksine, toplam duruma (20°C ve 101,3 kPa'da) ilişkin bilgi 

Madde 3.1.2 kapsamında verilmelidir. 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 4, sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde veya farklıysa üretildiği şekliyle aktif madde için olması 

gerektiğini belirtmektedir. 

Form veya yapıya dair bir açıklama, 20°C'lik bir ortam sıcaklığında ve 101,3 kPa'lık 

bir ortam atmosferik basıncında bildirilmelidir. 

 

 

Okuyucu için NOT: 

3.1.1 ve 3.1.2 maddeleri için BPR Ek II'de belirtilenin aksine, ilk olarak fiziksel 

duruma ilişkin bilgiler ve ikinci olarak toplam durum hakkındaki bilgiler sunulmalıdır. 
Lütfen aşağıdaki bölümlerin bu sırayla sunulduğunu unutmayınız. 
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Bu, aerosol, kompakt, kristal, dispersiyon, lif, filament, pullar, partiküller, macun, 

peletler, toz, süspansiyon, viskoz veya diğerleri olabilir. 

2.6.1.3 Madde 3.1.3 Renk (20°C ve 101.3 kPa'da) 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 4, sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde veya farklıysa üretildiği şekliyle aktif madde için olması 

gerektiğini belirtmektedir. 

Renk, 20°C ortam sıcaklığında ve 101,3 kPa ortam atmosfer basıncında bildirilmelidir. 

2.6.1.4 Madde 3.1.4 Koku (20°C ve 101.3 kPa'da) 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 4, sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde veya farklıysa üretildiği şekliyle aktif madde için olması 

gerektiğini belirtmektedir. 

Materyallerin laboratuarlarda veya üretim tesislerinde işlenmesi sırasında not edildiği 

üzere, 20 ° C ortam sıcaklığında ve 101,3 kPa ortam atmosferik basıncında üretildiği 

haliyle aktif madde ve saflaştırılmış bir aktif madde ile ilişkili kokuya dair bir açıklama 

rapor edilmelidir. 

Bu, örneğin amonyak benzeri, keskin, kükürt içeren bileşiklere benzer, aromatik 

bileşiklere benzer, hafif, sarımsak benzeri, kokusuz, yumuşak, tatlımsı veya diğerleri 

olabilir. 

İnhale edildiğinde tehlikeli olan maddeler için koku araştırılmamalıdır. 

 

2.6.2 Madde 3.2 Erime/donma noktası 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 5, sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde için olması gerektiğini belirtmektedir. 

Erime/donma noktası ölçümü 360°C'ye kadar alınmalıdır. 

Genellikle sıvı maddelerin donma noktası -20°C'nin üzerinde ise belirlenmelidir. Ön 

testler sırasında donmanın meydana gelmediğine dair bir gösterge de kabul edilebilir. 

Viskoz sıvılar için akma noktası kabul edilebilir bir alternatiftir. 
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EC yöntemi A.1'e (Erime/Donma Sıcaklığı) göre test ediniz. Dekompozisyonun 

başlangıcı ve enerji gibi maddenin termal stabilitesi hakkında ek bilgi verdikleri için 

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) veya Diferansiyel Termo-Analiz (DTA) (EC 

yöntemi A.1'de tartışılmıştır) kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Erime/donma noktası belirlenemiyorsa, süblimasyon veya dekompozisyon sıcaklığı 

sağlanmalıdır. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Bilgi  gereksinimleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi 

Ana Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.2 Erime Noktası/Donma 

Noktası (ECHA).

 

2.6.3 Madde 3.3 Asitlik, alkalinite 

Su içeren aktif maddeler için, aktif maddenin kendisinin pH değeri belirlenmelidir. 

Katı ve susuz sıvı aktif maddeler, sulu dilusyonlar olarak uygulanan biyosidal 

ürünlerde kullanılacaksa, aktif maddenin %1 sulu dilusyon, emülsiyon veya 

dispersiyonunun pH değeri belirlenmelidir. CIPAC yöntemi MT 75.3'e göre test ediniz. 

Maddelerin asidik (pH<4) veya alkali (pH>10) olduğu durumlarda, asitliği/alkaliliği 

CIPAC yöntemi MT 31'e göre test ediniz. 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. 

Daha fazla bilgi: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi Ana 

Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.17 Dekompozisyon sabiti (ECHA).

 

2.6.4 Madde 3.4 Kaynama noktası 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 5, sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde için olması gerektiğini belirtmektedir. 
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Kaynama noktası ölçümü 360°C'ye kadar alınmalıdır. 

Kaynama noktası, bozunma meydana gelmediği sürece 101,3 kPa'lık normal 

atmosferik basınçta ölçülmelidir, aksi durumda düşük basınç kullanılabilir. 

Kaynama noktası belirlenemiyorsa, süblimasyon  veya bozunma sıcaklığı 

sağlanmalıdır. 

EC yöntemi A.2'ye (Kaynama Sıcaklığı) göre test ediniz. Diferansiyel Taramalı 

Kalorimetri (EC yöntemi A.2'de tartışılmıştır) tek bir testte erime ve kaynama 

noktasının belirlenmesine izin vermektedir. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi Ana 

Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.1.3 Kaynama Noktası (ECHA).

 

2.6.5 Nokta 3.5 Bağıl Yoğunluk 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 7 sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde için olması gerektiğini belirtmektedir. 

Gaz maddelerinin bağıl yoğunluğu moleküler ağırlıklarından ve İdeal Gaz Yasasından 

hesaplanabilir. Polimer yoğunluğu, uygun olduğunda yüzdürme yöntemleri ile 

belirlenmelidir. 

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 ayrıntılı bilgi için: 

o Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi Ana 

Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.1.4 Bağıl Yoğunluk (ECHA). 
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2.6.6 Madde 3.6 Absorbsiyon spektrum verileri (UV/Vis, IR, NMR) ve bir 

kütle spektrumu, ilgili dalga boylarında molar yok olma 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 8 sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde için olması gerektiğini belirtmektedir. 

Absorbsiyon spektrumları ve kütle spektrumu, ilgili safsızlıkların tanımlanması için de 

belirlenmeli ve rapor edilmelidir. 

UV/Vis (ultraviyole görünür spektrum bölgesi) için, nötr (pH = 7), asit (pH <2) ve 

alkali (pH> 10) ortamlardaki spektrumlar gereklidir. Spektrum, UV aktif maddeler 

için 200 - 400 nm aralığında ve Vis aralığında absorbe eden maddeler için 200 - 800 

nm aralığında kaydedilmelidir. Ek olarak, molar absorbsiyon katsayısının (ε) 

belirlenmesi gerekir. 

İlgili OECD Test Yönergesi, yönerge 101'dir (UV-VIS Absorbsiyon Spektrumları). 

Yapıyı desteklemek için verilerin tam olarak yorumlanması gerekmektedir. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Maddelerin REACH ve CLP kapsamında tanımlanması ve adlandırılmasına dair 

ECHA kılavuzu, 4.2.1.3 Analiz Bilgiler, (ECHA)

 Tehlikeli maddeler hakkında 67/548/EEC sayılı Direktifte yapılan altıncı ve 

yedinci değişikliklerin uygulanmasına yönelik kararlar el kitabı (Direktifler 

79/831/EEC ve 92/32/EEC), 9.6 Spektrum analiz rehberi (EU, 2006)

2.6.7 Madde 3.7 Buhar basıncı 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 9 sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde için olması gerektiğini belirtmektedir. 

İki sıcaklıkta (20°C ve 25°C'de) veya buhar basıncı eğrisi olarak buhar basıncı 

kaydedilmelidir. Birim, Pascal'dır (Pa). 

20°C'de buhar basıncının 10-5 Pa'dan düşük olduğu yerlerde, 20°C ve 25°C'deki 

buhar basıncı bir buhar basıncı eğrisi ile kestirimde bulunabilir. 

Hesaplamalar değerin 20°C'de 10-5 Pa'dan daha düşük olduğunu gösteriyorsa, buhar 

basıncının ölçülmesine gerek yoktur. 
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Erime noktası 300°C'nin üzerindeyse çalışmanın yürütülmesine gerek yoktur. Erime 

noktasının 200°C ile 300°C arasında olduğu durumlarda, ölçüme veya tanınmış bir 

hesaplama yöntemine dayalı bir sınır değeri yeterlidir. 

OECD Test Yönergesi 104'e (Buhar Basıncı) dayalı olarak EC yöntemi A.4'e (Buhar 

Basıncı) göre test ediniz. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Bilgi  gereksinimleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi 

Ana Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.1.5 Buhar basıncı (ECHA).

2.6.7.1 Madde 3.7.1 Henry yasası sabiti 

BPR Ek II'nin 3.7.1 maddesi, Henry yasası sabitinin, hesaplanabiliyorsa katılar ve 

sıvılar için her zaman belirtilmesi gerektiğini belirtir. 

Henry yasası sabiti (HLC), bir maddenin suda çözünürlüğüne, buhar basıncına ve 

moleküler ağırlığına bağlıdır ve bir maddenin sulu çözeltilerden buharlaşma eğilimini 

ifade etmektedir. Birim Pa x m3 x mol-1 olarak belirtilmelidir. HLC'nin hesaplanması 

için kullanılan suda çözünürlük ve buhar basıncının aynı sıcaklıkta verilmesi 

gerekmektedir. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Bilgi  gereksinimleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi 

Ana Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.1-1 Henry yasası sabiti ve 

buharlaşma oranı (ECHA). 

 

2.6.8 Madde 3.8 Yüzey gerilimi 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 10 sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde için olması gerektiğini belirtmektedir. 

Yüzey gerilimi, herhangi bir yüzey aktivitesi potansiyelinin ifade edilebileceği şekilde, 

yeterli konsantrasyonda sulu bir çözelti kullanılarak ölçülmelidir; yani %90 

doygunlukta (konsantrasyon belirtilmelidir) maksimum 1 g/l konsantrasyona 

(viskozitenin izin verdiği yerlerde). 
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Suda çözünürlük sonucu ile bildirilen çözünürlük arasındaki tutarsızlıklar tam olarak 

ele alınmalıdır. 

Veriler, aktif maddenin yüzey aktif olduğunu gösteriyorsa, kritik misel 

konsantrasyonunun (CMC) belirlenmesi gerekir. 

OECD Test Yönergesi 115'e (Sulu Çözeltilerin Yüzey Gerilimi) üzerinden EC yöntemi 

A.5'e (Yüzey Gerilimi) göre test edin. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Bilgi  gereksinimleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi 

Ana Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.1.6 Yüzey gerilimi (ECHA).

2.6.9 Madde 3.9 Suda çözünürlük 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 11 sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde için olması gerektiğini belirtmektedir. 

Çalışmalar pH (5 ila 9) ve sıcaklığın çözünürlük üzerindeki etkisini içermelidir. Suda 

çözünürlük 20°C'de belirlenmelidir. 

10°C ve 30°C'de sıcaklığa bağlı çözünürlük bildirilmelidir. 

Madde hidrolitik olarak kararsız olmadığı sürece suda çözünürlük belirlenmelidir. 

“Suda çözünmez” gibi ifadeler yetersizdir; bunun yerine, pozitif bir ifadenin 

yapılabilmesi için bir sınır değeri testi yapılmalıdır (örneğin, analiz sınır değerine 

kadar). Kompleks karışımlar için, bir kütle dengesi tek pratik yöntem olabilir. 

Bununla birlikte, ekstrakt, bileşenlerin farklı çözünürlük değerlerini kontrol etmek için 

karışım ile karşılaştırılmalıdır (örneğin, HPLC). 

Aktif maddenin sulu ortamdaki stabilitesinin suda çözünürlüğünün belirlenemeyeceği 

şekilde olduğu durumlarda, test verilerine dayalı bir gerekçelendirme sunulmalıdır. 

Kolloid ve misel oluşumu ve diğer olası gözlemler rapor edilmelidir. 

Suda "nispeten çözünür" den "çok düşük çözünürlüğe sahip" maddelere kadar tüm 

çözünürlük değerlerini kapsayan tek bir yöntem mevcut değildir.  
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Genel test yönergeleri (OECD Test Yönergesi 105 (Suda Çözünürlük) EC yöntemi A.6 

(Suda Çözünürlük)), tüm çözünürlük değerleri aralığını kapsayan ancak uçucu 

maddelere uygulanamayan iki test yöntemi içermektedir. Metaller ve az çözünür 

inorganik metal bileşikler için, standart koşullar altında çözünmüş fraksiyona 

dönüşümü ölçmek için özel bir suda çözünürlük yaklaşımı (Sucul ortamda Metallerin 

ve Metal Bileşiklerin Dönüşümü/Çözülmesi hakkında OECD Rehber Dokümanı 29) 

tasarlanmıştır. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Bilgi  gereksinimleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi 

Ana Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.1.7 Suda çözünebilirlik 

(ECHA).

 

2.6.10 Madde 3.10 Partisyon katsayısı (n-oktanol/su) ve pH bağımlılığı 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 12 sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde için olması gerektiğini belirtmektedir. 

Çevresel olarak ilgili bir pH aralığında (pKa 5-9) ayrışan maddeler için, Kow değerleri 

nötr form ve ayrıca ayrışmış form için türetilmelidir. 

Sucul ortamdaki aktif maddelerin stabilitesinin, partisyon katsayısının 

belirlenemeyeceği şekilde olduğu durumlarda, test verilerine dayalı bir 

gerekçelendirme sunulmalıdır. 

Fazlardan birinde son derece çözünür olan maddeler için bir sınır değer sağlanmalıdır. 

Gerekirse, n-oktanol ve sudaki ayrı çözünürlük değerlerine dayandırılabilir. 

Test gerçekleştirilemezse, ilgiliyse, hesaplama ayrıntılarıyla birlikte hesaplanan bir 

değer sağlanmalıdır. 

Kısmen OECD Deney Yönergesi 107'ye (Partisyon Katsayısı (n-oktanol/su): 

Çalkalama Şişesi Yöntemi) karşılık gelen ve OECD Deney Yönergesi 117'ye (Partisyon 

Katsayısı (n-oktanol/su) HPLC Yöntemi) kısmen benzer olan EC yöntemi A.8'e 

(Partisyon Katsayısı)  
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göre test ediniz. Ek olarak, OECD Test Yönergesi 123, Yavaş karıştırma yöntemi, bu 

sonlanma noktası için veri oluşturmak adına kullanılabilir. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Bilgi  gereksinimleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi 

Ana Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.1.8 Partisyon  katsayısı 

(ECHA).

 

2.6.11 Madde 3.11 Termal stabilite, bozunma ürünlerinin kimliği 

BPR Ek II'de belirtilenin aksine, BPR Ek II Madde 3.1'in dipnot 13'ü, bilginin üretildiği 

şekliyle aktif madde için verilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Termal stabiliteye ilişkin veriler, yani erime noktası, süblimasyon veya partisyon 

tanımlanacaktır. 

Mümkünse, termal parçalanma bileşikleri değerlendirilecek ve tehlikeli bozunma 

ürünlerinin oluşma olasılığı dikkate alınacaktır. 

İlgili bir EC yöntemi yoktur. OECD Test Yönergesi 113'e (Havada Termal Stabilite ve 

Stabilite için Tarama Testi) göre test ediniz. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, 2.9.3.3.1 Termal stabilite 

testleri ve sıcaklık kontrolü, (ECHA).

 

2.6.12 Point 3.12 Kap materyaline karşı reaktivite 

Korozyona dayanıklı ve söz konusu madde ile reaksiyona girmeyen uygun kap 

materyalleri ve/veya madde ile kullanılamayan kap materyalleri, kimyasalların 

özellikleri (ör. pH ve safsızlıklar) ve saklama koşulları (ör. basınç ve sıcaklık) dikkate 

alınarak belirtilmelidir. 

Bilgi, kullanım tecrübesinden ve maddenin kimyasal yapısından elde edilebilir. 

Kapsamlı bir açıklama sağlanmalıdır. 
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2.6.13 Madde 3.13 Dekompozisyon sabiti (ADS) 

Sağlanan bilgiler, BPR tarafından ima edilenden farklı olarak belirtilen spesifikasyona 

sahip saflaştırılmış aktif madde için olmalıdır. 

Asit-baz sabiti (pKa, pKb) belirlenebiliyorsa her zaman sağlanmalıdır. OECD Test 

Yönergesi 112'ye (Suda Dekompozisyon Sabitleri) göre test ediniz. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi Ana 

Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.17 Dekompozisyon sabiti (ECHA).

2.6.14 Madde 3.14 Granülometri 

Toz, granül gibi aktif maddeler için belirlenmeli ve raporlanmalıdır. 

Granülometri, partikül boyutu dağılımını belirler. Verileri yorumlamak için partikül 

boyutu dağılımına dair bir sunum gereklidir (örneğin, partikül boyutuna karşı kütle, 

partikül boyutuna karşı partikül sayısı, vb. histogramı biçiminde). 

Aerodinamik çapı <50 µm olan kütle içindeki partiküllerin yüzdesi belirlenmelidir 

(ayrıca inhale yoluyla akut toksisite hakkında Cilt III, Kısım 2.1.7.2'ye bakınız). 

Partikül boyutu ölçümleri için birçok yöntem mevcuttur, ancak bunların hiçbiri tüm 

boyut aralığı için geçerli değildir. Granülometri testi hakkında daha fazla bilgi için, 

lütfen gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi ile ilgili REACH Kılavuzuna 

Ana Bölüm R.7'ye (ECHA) bakınız. Kılavuz, partikül boyutu dağılımını ölçmek için 

mevcut uluslararası yöntemler hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Başvuru 

sahibi, maddesi için en uygun yöntemi seçmelidir. 

Lütfen bu Kılavuzun Kısım 3.7.5.6'sindeki daha spesifik Rehberi takip ediniz. 

2.6.15 Madde 3.15 Viskozite (ADS) 

Sıvı maddeler için bu veriler her zaman gereklidir. 

Viskozite 20 ° C ve 40 ºC'de belirlenmelidir. 

İlgili bir EC yöntemi yoktur. Aşağıdaki belirleme yöntemlerinin önerildiği OECD Test 

Yönergesi 114'e (Sıvıların Viskozitesi) göre test ediniz: 

 Kapiler viskozimetre;

 Akış kabı;

 Rotasyonel viskozimetre;
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 Yuvarlanan bilyalı viskozimetre;

 Çekme bilyalı viskozimetre. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Bilgi  gereksinimleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi 

Ana Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.1.18 Viskozite (ECHA).

 

2.6.16 Madde 3.16 Sıcaklığın çözünürlük üzerindeki etkisi dahil organik 

çözücülerde çözünürlük (ADS) 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 14 sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde için olması gerektiğini belirtmektedir. 

Farklı polaritelere sahip en az iki ortak çözücü kullanılarak incelenmelidir. Sonuçlar 

mg/l çözücü olarak sağlanmalıdır. 

 

CIPAC yöntemi MT 181'e (Organik Çözücülerde Çözünürlük) göre test ediniz. Yöntem, 

çözünürlüğü 10 mg/l'nin altında olan maddeler için uygun değildir. 

2.6.17 Madde 3.17 Biyosidal ürünlerde kullanılan organik çözücülerde 

stabilite ve ilgili parçalanma ürünlerinin kimliği (ADS) 

BPR Ek II Madde 3.1 Dipnot 15, sağlanan bilgilerin belirtilen spesifikasyona sahip 

saflaştırılmış aktif madde veya farklıysa üretildiği şekliyle aktif madde için olması 

gerektiğini belirtmektedir. 

Bilgi, yalnızca üretildiği şekliyle aktif madde organik bir çözücü içinde teslim 

edildiğinde gereklidir. 

Bir çözücü içindeki bir test maddesinin stabilitesine ilişkin bilgiler, özellikle numuneler 

saklanacaksa önemlidir. Bozunma oranını etkileyen faktörler arasında hidroliz, fotoliz 

ve oksidasyon oranları yer alır. Bozunma ürünlerinin tanımlanması, sonraki 

ekotoksisite çalışmalarında ana materyalden daha toksik olma ihtimalinin olup 

olmadığının değerlendirilmesine izin verecektir. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Gerekli bilgiler  ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi Ana 

Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.1.16 Organik çözücü ve bozunma 

ürünlerinde stabilite (ECHA).
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2.7 Madde 4 Fiziksel tehlikeler ve ilgili özellikler 

Aktif maddenin fiziksel tehlikeleri (BPR Ek II, sonlanma noktaları 4.1 ila 4.16) CLP 

Yönetmeliğinde yer alan fiziksel tehlike sınıflarına karşılık gelir. BPR'de gerekli olan 

bu fiziksel tehlikelerin her biri için kriterler ve test yöntemleri veya standartları, CLP 

Yönetmeliği Ek I Bölüm 2'nin ilgili bölümünde açıklanmaktadır. 

Bir maddenin CLP Yönetmeliği Ek I Bölüm 2'de atıfta bulunulan fiziksel tehlikelerden 

herhangi birini içerip içermediğini belirlemek amacıyla: imalatçı, ithalatçı veya satıcı, 

yeterli ve güvenilir bilgi mevcut olmadığı sürece, yukarıda belirtilen Bölüm 2'nin 

gerektirdiği testleri gerçekleştirmelidir (bakınız CLP Yönetmeliği Madde 8 (2)). Buna 

ek olarak, her bir ilgili fiziksel tehlike için, bir BM test yöntemi adıyla başlayarak, 

Ulaştırma ve Tehlikeli Maddelere İlişkin BM Önerileri, Test ve Kriterler El Kitabı, UN-

MTC (UN, 2009) uyarınca ilgili teste bir referans sağlanmaktadır. 

Daha fazla bilgi CLP Kriterlerinin (ECHA) Uygulanmasına İlişkin Kılavuz'da bulunabilir. 

2.7.1 Madde 4.1 Patlayıcılar 

Patlayıcılar için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.1'de açıklanmaktadır. 

UN-MTC Bölüm I'de açıklanan UN Test serisi 1 ila 3'e göre test edin (sınıflandırma için 

daha fazla test serisi 4 ila 6 gereklidir). 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.2 Patlayıcılar 

(ECHA).

2.7.2 Madde 4.2 Yanıcı gazlar 

Yanıcı gazlar için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.2'de açıklanmaktadır. 

ISO 10156 ve EN 1839'a göre test ediniz.  

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.2 Yanıcı gazlar 

(ECHA).

2.7.3 Madde 4.3 Yanıcı aerosoller 

Yanıcı aerosoller için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.36'de açıklanmaktadır.UN-

MTC Kısım 31 ile uyumlaştırılmış 2008/47/EC ile tadil edilmiş 75/324/EC'ye göre test 

ediniz. 

6 Lütfen 4. Teknik İlerlemeye Uyarlamanın (ATP) CLP Yönetmeliği Bölüm 2.3, Ek I'deki kriterleri değiştireceğini unutmayınız. 
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Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.4 Yanıcı 

aerosoller (ECHA).

 

2.7.4 Madde 4.4 Oksitleyici gazlar 

Oksitleyici gazlar için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.4'te açıklanmaktadır. 

ISO 10156'da açıklanan testler veya hesaplama yöntemleri (Gazlar ve gaz karışımları. 

Silindir kapak ağzı seçimi için yangın potansiyelinin ve oksitleme  kabiliyetinin 

belirlenmesi) tadil edildiği şekliyle  gerçekleştirilmelidir. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.5 Oksitleyici 

gazlar (ECHA).

 

2.7.5 Madde 4.5 Basınç altındaki gazlar 

Basınç altındaki gazlar için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.5'te 

açıklanmaktadır. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.6 Basınç 

altındaki gazlar (ECHA).

 

2.7.6 Madde 4.6 Yanıcı sıvılar 

Yanıcı sıvılar için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.6'da açıklanmaktadır. 

Yanıcı sıvıların parlama noktasını belirlemek için olası test yöntemleri CLP Ek I Tablo 

2.6.3, Kısım 2.6.4.4'de listelenmiştir. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.7 Yanıcı sıvılar 

(ECHA).
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2.7.7 Madde 4.7 Yanıcı katılar 

Yanıcı katılar için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.7'de açıklanmaktadır. 

UN-MTC Bölüm 33.2.1'de açıklandığı gibi UN Test N.1'e göre test ediniz.  

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.8 Yanıcı katılar 

(ECHA).

 

2.7.8 Madde 4.8 Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar 

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar için kriterler, CLP Yönetmeliği 

Ek I Kısım 2.8'de açıklanmaktadır. 

UN-MTC Bölüm II'de açıklandığı gibi A'dan H'ye kadar olan test serilerine göre test 

ediniz.  

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.9 Kendiliğinden 

tepkimeye giren maddeler ve karışımlar (ECHA).

 

2.7.9 Madde 4.9 Piroforik sıvılar 

Piroforik sıvılar için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.9'da açıklanmaktadır. 

UN-MTC Bölüm 33.3.1.5'te açıklandığı gibi UN Test N.3'e göre test ediniz.  

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.10 Piroforik 

sıvılar ve katılar (ECHA).

 

2.7.10 Madde 4.10 Piroforik katılar 

Piroforik katılar için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.10'da açıklanmaktadır. 

UN-MTC Bölüm 33.3.1.4'te açıklandığı gibi UN Test N.2'e göre test ediniz.  

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.10 Piroforik 

sıvılar ve katılar (ECHA).
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2.7.11 Madde 4.8 Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar 

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 

2.11'de açıklanmaktadır. 

UN-MTC Bölüm 33.3.1.6'da açıklandığı gibi UN Test N.4'e göre test ediniz.  

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.11 Kendiliğinden 

ısınan maddeler ve karışımlar (ECHA).

 

2.7.12 Madde 4.12 Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayan 

maddeler ve karışımlar 

Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayan maddeler ve karışımlar için kriterler, CLP 

Yönetmeliği Ek I bölüm 2.12'de açıklanmaktadır. 

UN-MTC Bölüm 33.4.1.4'te açıklandığı gibi UN Test N.5'e göre test ediniz.  

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Kılavuzu, Kısım 2.12 Su ile temas 

ettiğinde yanıcı gazlar yayan maddeler ve karışımlar (ECHA).

 

2.7.13 Madde 4.13 Oksitleyici sıvılar 

Oksitleyici sıvılar için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.13'te açıklanmaktadır. 

UN-MTC Bölüm 34.4.2'de açıklandığı gibi UN Test O.2'e göre test ediniz.  

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.13 Oksitleyici 

sıvılar ve katılar (ECHA).
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2.7.14 Nokta 4.14 Oksitleyici katılar 

Oksitleyici katılar için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.14'te açıklanmaktadır. 

UN-MTC Bölüm 34.4.1'de açıklandığı gibi UN Test O.17'e göre test ediniz.  

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.4 Oksitleyici 

gazlar (ECHA).

 

2.7.15 Madde 4.15 Organik peroksitler 

Organik peroksitler için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.15'te açıklanmaktadır. 

UN-MTC Kısım 28'de açıklandığı gibi UN Test serisi A ila H'ye göre test ediniz. Daha 

fazla bilgi: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.14 Organik 

peroksitler (ECHA).

 

2.7.16 Madde 4.16 Metaller için aşındırıcılar 

Metaller için aşındırıcılar için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I kısım 2.16'da 

açıklanmaktadır. 

UN-MTC Kısım 37.4'te açıklandığı gibi UN Test C.1'e göre test ediniz.  

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Kılavuzu, Kısım 2.15 Metaller için 

Aşındırıcılar (ECHA).

 

 

 

 

________________________ 

7 Bu yazının yazıldığı sırada, Test O.1: Oksitleyici katıların test edilmesi için BM düzeyinde değişiklik çalışmaları devam 

etmektedir. Bu, referans maddenin değiştirilmesini ve ölçüm için gravimetrik bir yöntemin uygulanmasını içerir. Daha fazla bilgi 

için, aşağıdaki bağlantıda bulunan UN SCEGHS/23/INF.17 belgesine bakınız: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2012/dgac10c4/ST-SG-AC10-C4- 2012-11e-ST-SG-AC.10-C3-2012-75e.pdf 

 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2012/dgac10c4/ST-SG-AC10-C4-2012-11e-ST-SG-AC.10-C3-2012-75e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2012/dgac10c4/ST-SG-AC10-C4-2012-11e-ST-SG-AC.10-C3-2012-75e.pdf
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2.7.17 Madde 4.17 Tehlikeler için ek fiziksel göstergeler 

2.7.17.1 Nokta 4.17.1 Otomatik tutuşma sıcaklığı (sıvılar ve gazlar) 

Sıvılar ve gazlar için genellikle "kendiliğinden tutuşma" yerine "otomatik tutuşma" 

terimi kullanılır. Otomatik tutuşabilirlik, tesislerin ve ekipmanların patlamadan 

korunmasında (yani Avrupa'da ATEX) sıcaklık sınıflarının belirlenmesi için büyük 

önem taşımaktadır. 

Çeşitli ulusal ve uluslararası standartlara (örneğin EN 14522, vb.) atıfta bulunan EC 

yöntemi A.15'e göre test ediniz. Test prosedürü, havanın varlığında sıcak bir yüzeyle 

tutuşabilen gazlar, sıvılar ve buharlar için geçerlidir. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Bilgi  gereksinimleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi 

Ana Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.1.12.1 Otomatik tutuşma 

(ECHA).

2.7.17.2 Madde 4.17.2 Katılar için bağıl kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 

Kendiliğinden ısınan maddeler için kriterler, CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 2.11'de 

açıklanmaktadır. 

UN-MTC Bölüm 33.3.1.6'da açıklandığı gibi UN Test N.4'e göre test ediniz. Daha fazla 

bilgi: 

 CLP Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin ECHA Rehberi, Kısım 2.11 Kendiliğinden 

ısınan maddeler ve karışımlar (ECHA).

2.7.17.3 Madde 4.17.3 Toz patlaması 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). 

Oksitlenemeyen materyaller testten muaftır (örneğin çoğu inorganik tuz). Aktif 

maddeler toz patlamasına yatkınsa, toz patlaması olasılığını azaltmak için alınacak 

önlemleri açıklayınız. Belirli durumlarda toz patlamalarının olasılığını ve gücünü 

gösterecek ilgili değişkenlerin araştırılmasının yanında, toz oluşumu olasılığını 

azaltmak için bir aktif maddeyi bir taşıyıcıda (örneğin su veya yağ) çözmek, teknik 

bir konsantre (TK) oluşturmak da mümkündür. 
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Bir tozun dikkate alınmasının gerekip gerekmediğini belirlemek için VDI 2263 Bölüm 

1: VDI kılavuzu Kimyasal ve proses mühendisliği - Cilt 4: Mesleki güvenlik Bölüm 1, 

endüstriyel otomasyon için BT  Güvenliği - Genel mod) uyarınca açık bir Hartman 

Tüpüne dayalı bir tarama yöntemi gerçekleştiriniz: 

 Grup A: Alevi tutuşturan ve yayan yanıcı tozlar (patlayıcı);

 Grup B: Tutuşmayan yanıcı olmayan tozlar (patlayıcı olmayan).

Kategori A maddeleri daha sonra daha fazla test edilmelidir. Patlayıcı tozlar için 

aşağıdaki değişkenler belirlenmelidir: 

Patlama alt sınır değeri 

Alt patlama sınırı (LEL, g.m-3 olarak ifade edilir), bir tutuşma kaynağına maruz 

kaldığında havada patlayabilen minimum toz konsantrasyonu olarak tanımlanır. 

Standartlaştırılmış bir test yöntemi mevcuttur: EN 14034 (bölüm 3)  

Patlama sabiti, maksimum patlama basıncı ve minimum tutuşma enerjisi 

Bir toz patlaması tehlikesi bekleniyorsa, bar.ms-1 olarak ifade edilen patlama indeksi 

testi (EN 14034, bölüm 2) ve minimum tutuşma enerjisi (MIE) ile toz patlama sabiti 

(Kst) EN 13821 yöntemiyle belirlenmelidir. Kst belirlenirken, pmax (maksimum 

patlama basıncı) da belirlenir. 

Minimum tutuşma sıcaklığı ve kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 

Patlamalar ayrıca sıcak yüzeyler tarafından da tetiklenebilir. Bu nedenle, minimum 

tutuşma sıcaklığı (MIT) ve kendiliğinden tutuşma sıcaklığı EN 50281'e göre 

araştırılmalıdır. 

Başvuru sahibi, elektrikli ekipmanın üzerinde hiçbir toz tabakasının oluşmayacağını 

kanıtlayabiliyorsa, MIT feragat edilebilir. 

Silolar ve sınırlandırıcı oksijen konsantrasyonları 

Silolarda saklama durumunda, Sınırlandırıcı Oksijen Konsantrasyonunun (LOC) 

incelenmesi tavsiye edilir. Silolarda tozlu maddelerin saklanmasının biyosidal ürünler 

için nadir olduğu düşünüldüğünden, testler bu Rehber dokümanda 

açıklanmamaktadır. 
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2.8 Madde 5 Tespit ve tanımlama yöntemleri 

Başvuru sahibi, aktif maddelerin belirlenmesi için gerekli olan doğrulanmış analiz 

yöntemleri (ve uygun olduğu durumlarda, ilgili bozunma ürünleri, aktif maddelerin 

izomerleri ve safsızlıkları ve bunların katkı maddelerini) ve toprak içinde/üzerinde, 

havada, içme ve yüzey suyunda, vücut sıvılarında ve dokularında ve işlenmiş gıda 

veya yem maddelerindeki ilgili kalıntılar için temin etmelidir. 

Analizi zor olan maddeler için sorunlara dair bir açıklama sağlanmalıdır. 

Analiz yöntemlerin validasyonunun amacı, amaçlanan kullanımları için uygun 

olduklarını göstermektir. Yöntemler, kullanıcının aktif maddeyi üretildiği şekliyle tam 

olarak karakterize etmek için tüm analitleri ve değerlendirme sırasında oluşturulan 

kalıntı tanımlarına dahil edilen tüm analitleri belirlemesine izin vermelidir. Yöntemler, 

yaygın olarak bulunan teknikleri/ekipmanları kullanmalı ve tehlikeli maddelerden 

kaçınmalıdır (örn., diazometan, benzen veya kloroform gibi kanserojen maddeler). 

Uygulama yöntemleri, yeterince seçici olmak için uygun tayin sınırını (LOQ) 

göstermek için gereklidir, böylelikle karışan maddeler hiçbir zaman LOQ'nun belli bir 

yüzdesini aşmaz (bu kılavuzun kısım 2.9.1 ve 2.9.2'sinde özetlenen spesifik bilgilere 

bakınız) ve kabul edilebilir geri kazanım ve tekrarlanabilirliği gösterir. 

Analiz bir yöntemin açıklaması 

Doğrulanmış yöntemlere dair tam açıklama sağlanmalıdır. Sunulan yöntem 

açıklaması aşağıdaki noktaları içermelidir: 

 Analitin tanımı;

 Aparat;

 Reaktifler (saflığın yanı sıra standart bileşiklerin saflığının tüm ayrıntıları ve ilgili 

belirleme yöntemi veya ticari olarak mevcutsa, menşeinin açık referansı dahil);

 Numune işleme, ekstraksiyon, temizleme, türetme, belirleme (uygunsa) dahil 

analiz prosedür;

 Matrisle eşleşen standartların kullanımı dahil kalibrasyonun açıklaması 

(uygunsa);
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 Ham verilerden gelen sonuçların hesaplanması için prosedür;

 Sonuç tabloları (sonuçlar ayrı çalışmalarda sunulmuyorsa).

Uygunsa aşağıdaki bilgiler sunulmalıdır: 

 Analiz prosedürün şematik diyagramı;

 Prosedürün kesintiye uğramasının mümkün olduğu aşamalar;

 Tehlikeler veya gerekli önlemler;

 Kullanılan çözücülerin ekstraksiyon verimliliği hakkında bir açıklama.

Analiz yöntemler, "yaygın olarak mevcut" kabul edilen araçları 

kullanmalıdır: 

 GC dedektörleri: FPD, NPD, ECD, FID, MS, MSn (iyon tuzağı ve MS/MS dahil),

 GC kolonları: Kapiler kolonlar;

 HPLC detektörleri: MS, MS/MS, FLD, UV, DAD;

 HPLC kolonları: ters faz, iyon değişimi, normal faz;

 AAS, ICP-MS, ICP-OES;

 belirli durumlarda ileri analiz teknikler.

Stabilite 

Numunelerin stabilitesi ile ilgili olarak referans aranıyorsa, pestisit kalıntısı analiz 

yöntemlerine ilişkin OECD Rehber dokümanına (OECD, 2007a) başvurulmalıdır. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Pestisit kalıntısı analiz yöntemlerine ilişkin OECD Rehber Dokümanı, (OECD, 

2007a);

 Pestisit kalıntısı analiz yöntemlerine ilişkin DG SANCO Rehber dokümanı (AB, 

2010a).

 

 

 

 

 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt I Bölüm A+B+C 

Sürüm 2.0 Mayıs 2018 
88 
 

 

2.8.1 Madde 5.1 Aktif maddenin üretildiği şekliyle ve uygun olan 

durumlarda, aktif madde ve katkı maddelerinin (örneğin; stabilizatörler) 

ilgili kalıntıları, izomerleri ve safsızlıklarına yönelik validasyon 

parametrelerini içeren analiz yöntemler. 

BPR Ek II Madde 5.1, ilgili safsızlıklar dışındaki safsızlıklar için bunun yalnızca 

≥1g/kg'da mevcut olmaları durumunda geçerli olduğunu belirtmektedir. 

Toksikolojik veya ekotoksikolojik açıdan önemli olan (yani risk değerlendirmesi ile 

ilgili olanlar) veya üretildiği gibi aktif maddede ≥ 1 g/kg miktarlarında bulunan aktif 

maddenin, izomerlerin, safsızlıkların ve başlangıç materyallerinin kalıntılarının ve 

katkı maddelerinin (örn. Stabilizatörler) tayinine yönelik analiz yöntemlere ilişkin 

bilgiler gereklidir. 

Aktif madde, safsızlıklar ve katkı maddeleri için aşağıdaki validasyon 

parametreleri ele alınmalıdır: 

Geri Kazanım (Doğruluk) 

Teknik materyaldeki (TC) aktif madde için geri kazanımın belirlenmesi gerekli 

değildir. Bununla birlikte, teknik konsantreler (TK) için, geri kazanım açısından 

doğruluk değerlendirmesi gereklidir. 

Safsızlıklar ve katkı maddeleri için, geri kazanım oranları ölçümler seviyesinde 

belirlenmelidir, yani bir formülasyondaki aktif maddenin veya sabit bir seviyede bir 

safsızlığın belirlenmesi için, bir geri kazanım oranı (belirtilen kompozisyonda ölçülür) 

yeterlidir. 

Farklı seviyelerdeki kalıntıların veya safsızlıkların belirlenmesi için, geri kazanım 

oranları en az iki konsantrasyon seviyesi için belirlenmelidir: biri LOQ'ya yakın ve 

diğeri iki ila üç büyüklük mertebesinde ve kalibrasyon eğrisi aralığında. 

Aşağıdaki geri kazanımlar kabul edilebilir sayılacaktır: 
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Tablo 4: Kalıntılar veya safsızlıklar için kabul edilebilir geri kazanım 

değerleri 

 

% aktif 

(nominal) 

Ortalama % geri 

kazanım 

% safsızlık 

(nominal) 

Ortalama % geri 

kazanım 

>10 98-102 >1 90-110 

1-10 97-103 0.1-1 80-120 

<1 95-105 <0.1 75-125 

0.01-0.1 90-110   

<0.01 80-120   

Kaynak: SANCO 3030/99 (EU, 2000a) 
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Tekrarlanabilirlik 

Aktif maddenin ve safsızlıkların ve katkı maddelerinin tayininin tekrarlanabilirliği, aynı 

TC veya TK partisinden en az beş bağımsız numune çözeltisinin analizi ile ele 

alınmalıdır. Aktif madde için tekrarlanabilirlik ve teknik sınıf aktif madde için 

safsızlıkların tekrarlanabilirliği, eğer mevcutsa, laboratuvarlar arası kesinlik indeksi 

olan değiştirilmiş Horwitz oranı ile karşılaştırılmalıdır. 

Kalibrasyon 

Analiz kalibrasyon, ilgili analiz solüsyonlarda analitin en düşük ve en yüksek (±%20) 

nominal konsantrasyonu için uygun bir aralıkta verilmelidir. Üç veya daha fazla 

konsantrasyonda çift saptamalar veya beş veya daha fazla konsantrasyonda tekli 

saptamalar gerçekleştirilmelidir. 

Çalışmalarla birlikte ham kalibrasyon verileri sağlanmalıdır. Kalibrasyonun denklemi 

ve grafiği ve korelasyon katsayısı (R2) sağlanmalıdır. 

Özgüllük 

Aktifin ve tüm safsızlıkların ve katkı maddelerinin analizinden tam olarak işaretlenmiş 

kromatogramlar sağlanmalıdır. Bunlar, referans standartların ve teknik materyalin 

analizinden elde edilen kromatogramları içermelidir. Belirlenen toplam miktara ±% 

3'ten fazla katkıda bulunan herhangi bir girişim için bir açıklama sağlanmalıdır. 

Türevlendirme 

Teknik sınıf aktif madde için, herhangi bir türevlendirme aşamasının ortalama verimi 

ve kesinliğine değinilmesine gerek yoktur. 

Kimlik doğrulaması 

Aktif madde, safsızlık veya katkı maddesini ölçmek için kullanılan analiz yöntemin 

spesifik veya oldukça spesifik olması koşuluyla (yöntem tanımları için bkz. Kısım 

2.2.1.11), doğrulama yöntemi kullanılarak analiz edilmesi gerekli değildir. Spesifik 

olmayan bir yöntemin (örneğin bir titrasyon) kullanıldığı durumlarda, kimliğin 

validasyonu gerekecektir. CIPAC yönteminin kullanıldığı durumlarda bu gereksinimin 

ele alınmasına gerek yoktur. Kimlik doğrulamasının değerlendirme yaklaşımlarına 

ilişkin bilgiler Kısım 2.2.4.2'de özetlenmiştir. 
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Daha ayrıntılı bilgi için: 

 REACH ve CLP kapsamında maddelerin tanımlanması ve adlandırılmasına dair 

ECHA Kılavuzu; Ana Bölüm 4.2.1.3./ 4.2.2.3./4.2.3.2. (ECHA).

 

2.8.2 Madde 5.2 Aktif madde ve bunun içindeki/üzerindeki kalıntıları için 

aşağıdaki ilgili yerlerde geri kazanım oranları ve miktar tayini ve tespit 

sınırları dahil izleme amaçlarına yönelik analiz metotlar 

Geri kazanım oranları ve aktif madde için ve bunun toprak, hava, su ve tortudaki 

kalıntıları ile hayvan ve insan sıvıları ve dokularındaki kalıntıları için miktar belirleme 

ve saptama sınırları dahil izleme amaçlarına yönelik analiz yöntemler, ilgili olduğu 

yerlerde sağlanmalıdır. 

Analiz yöntemler, yöntemin amaca uygun olup olmadığının belirlenmesi için normal 

olarak doğrulanmalıdır. Bununla birlikte, belirli bir yöntemin tam olarak 

doğrulanmamış olması mümkündür, ancak resmi statüye sahip belirli bir yöntemse 

(örneğin ISO, CEN, OSHA tarafından yayınlanmışsa), amaç için kabul edilebilir olduğu 

sonucuna varılabilir. Bu tür durumlar için bir miktar esnekliğe izin verilmelidir. 

Aşağıdaki Rehber, 5.2.1 ila 5.2.4 arasındaki gerekli bilgiler için geçerlidir: 

 Ana bileşiklerin ve/veya söz konusu metabolitlerin analizi için yöntemler 

sunulmalıdır.

 Her yöntem ve her bir ilgili temsili matris için özgüllük, kesinlik, geri kazanım 

ve LOQ deneysel olarak belirlenmeli ve rapor edilmelidir. Kalibrasyonla ilgili bilgiler, 

önemli bir validasyon parametresidir.

 Prensip olarak, önerilen kalıntı analiz yöntemleri çoklu kalıntı analiz yöntemleri 

olmalıdır; standart bir çoklu kalıntı yöntemi, kalıntı tayini için uygunluğu açısından 

değerlendirilmeli ve raporlanmalıdır. Önerilen kalıntı yöntemlerinin çoklu kalıntı analiz 

yöntemleri olmadığı veya bu tür yöntemlerle uyumsuz olduğu durumlarda, alternatif 

bir yöntem önerilmelidir. Bu gereksinimin, ayrı ayrı bileşikler için aşırı sayıda 

yöntemle sonuçlandığı durumlarda, bir "ortak kısım yöntemi" kabul edilebilir.

Kalıntı izleme yöntemleri için aşağıdaki validasyon verileri gereklidir: 
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Kalibrasyon 

Analiz kalibrasyon, ilgili analiz solüsyonlarda analitin en düşük ve en yüksek (±%20) 

nominal konsantrasyonu için uygun bir aralıkta verilmelidir. Üç veya daha fazla 

konsantrasyonda çift saptamalar veya beş veya daha fazla konsantrasyonda tekli 

saptamalar gerçekleştirilmelidir. Çalışmalarla birlikte ham kalibrasyon verileri 

sağlanmalıdır. Kalibrasyonun denklemi ve grafiği ve korelasyon katsayısı (R2) 

sağlanmalıdır. 

Seçicilik/Özgüllük (matris girişimi) 

Düzeltilmemiş geri kazanımlar ve boş (kontrol) değerler rapor edilmelidir. Analiz ilgi 

alanındaki boş değerler (işlenmemiş numuneler ve prosedürle ilgili gözenekler), 

kuvvetlendirme deneylerinde kullanılan matrislerden belirlenmeli ve LOQ'nun 

%30'undan yüksek olmamalıdır. Bu aşılırsa, ayrıntılı gerekçelendirme sağlanmalıdır. 

Uç bastırma ve güçlendirme gibi matris etkileri, HPLC/MS-MS ve GC gibi bazı 

tekniklerle de ortaya çıkabilir. Bu etkileri kontrol etmek için, muamele edilmemiş bir 

numunenin  matris ekstrelerinde (matriks uyumlu standartlar) hazırlanan standartlar 

kullanılarak oluşturulan kalibrasyon eğrisi, çözücülerdeki standartlarla oluşturulan 

kalibrasyon eğrisi ile karşılaştırılmalıdır. 

Tam olarak işaretlenmiş kromatogramlar sağlanmalıdır. Bunlar bir standardın 

analizini, en düşük takviye seviyesinde kuvvetlendirilmiş bir numuneyi ve 

güçlendirilmemiş (boş) bir numuneyi kapsamalıdır. Matris başına iki boş kontrol 

numunesi analiz edilmelidir. 

Kabul edilebilir geri kazanım aralığı 

Genel olarak, her bir takviye seviyesinde ve her bir hammadde için ortalama geri 

kazanım %70-110 aralığında olmalıdır. 

Kesinlik - Tekrarlanabilirlik (bağıl standart sapma olarak ifade edilir) 

Bir validasyon çalışmasında yöntemin kesinliği, her bir takviye seviyesinde bağıl 

standart sapma (RSD) olarak rapor edilmelidir. Her bir takviye seviyesinde beş 

belirleme yapılmalıdır. Genel olarak, RSD, hammadde ve seviye başına % 20 

olmalıdır. Aykırı değerlerin tanımlandığı (örn. Dixon veya Grubb testi aracılığıyla) ve 

çıkarıldığı durumlarda, bu durum, aykırı değerin verileri ve istatistiksel anlamlılık 

açıkça belirtilmelidir.  
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Her tahkimat seviyesinde maksimum bir aykırı değer dikkate alınmayabilir. 

Bir MRL'nin gerekli olduğu durumlarda, bu seviyede takviye de gerekli olacaktır. 

Doğrulayıcı teknikler 

Tüm temsili numune matrisleri için birincil yöntemin seçiciliğini göstermek adına 

doğrulama yöntemleri gereklidir. Birincil yöntemin doğru analiti (analit kimliği) tespit 

ettiği ve birincil yöntemin analit uyarısının kantitatif olarak doğru olduğu ve  başka 

herhangi bir bileşikten etkilenmediği doğrulanmalıdır. 

Birincil tespit ile eşzamanlı doğrulama 

GC-MS ve HPLC-MS'de bir parça iyonu veya HPLC-MS/MS'de bir geçiş kullanılarak 

birincil saptamayla eşzamanlı bir doğrulama, aşağıdaki yaklaşımlardan biri ile 

gerçekleştirilebilir: 

 GC-MS, HPLC-MS'de düşük çözünürlüklü sistem için en az iki ek parça iyonunu 

(tercihen m/z>100) ve yüksek çözünürlüklü/doğru kütle sistemi için en az bir ek 

parça iyonunu izleyerek;

 GC-MSn (İyon Tuzakları ve MS/MS dahil), HPLC-MS/MS'de, en az bir ek SRM 

geçişini izleyerek.

Tüm kütle spektrometrik teknikleri için, ilave iyonların seçimini doğrulamak için bir 

kütle spektrumu (tek bir MS için) veya bir ürün iyon spektrumu (MSn durumunda) 

sağlanmalıdır. 

Bağımsız bir analiz teknikle doğrulama 

Doğrulama, bağımsız bir analiz yöntemle de sağlanabilir. Aşağıdakiler yeterince 

bağımsız doğrulama teknikleri olarak kabul edilir: 

 orijinal yöntemden farklı kromatografik prensip

o Örneğin GC yerine HPLC; 

 önemli ölçüde farklı seçicilikle farklı sabit faz ve/veya hareketli faz:

o aşağıdakiler önemli ölçüde farklı kabul edilmez: 

 GC'de: %100 dimetilsiloksan ve %95 dimetilsiloksan +% 5 fenilpolisiloksanın sabit 

fazları; 

 HPLC'de: C18- ve C8- fazları. 

 alternatif dedektör:
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o Örneğin. GC-MS - GC-ECD, HPLC-MS - HPLC-UV/DAD. 

 ilk tercih yöntemi değilse türevlendirme;

 yüksek çözünürlük/doğru kütle MS;

 kütle spektrometrisinde, birincil yöntemden farklı bir m/z oranına sahip birincil 

iyonlara yol açan bir iyonizasyon tekniği (örneğin, ESI negatif iyonlarına karşı pozitif 

iyonlar).

Validasyon verilerinin, birincil yöntemin validasyonu için kullanılan aynı numuneler ve 

ekstratlarla oluşturulması tercih edilir. 

CIPAC titrasyon yöntemi için herhangi bir doğrulama yöntemine gerek yoktur. 

Türevlendirme 

Yüksek polariteye sahip olanlar veya zayıf kromatografik özelliklere sahip olanlar gibi 

bazı bileşiklerin analizi için türevlendirme gerekli olabilir. Türevler, kromatografik 

analizden önce veya kromatografik prosedürün bir parçası olarak (kolon öncesi veya 

sonrası) hazırlanabilir. Türevlendirme yöntemlerinin kullanımı tam olarak rapor 

edilmeli ve gerekçelendirilmelidir. Türev kararlı olmalı ve oluşumu tekrarlanabilir 

olmalıdır. Türevlendirme aşaması saptama sisteminin ayrılmaz bir parçası olmadığı 

sürece, kalibrasyon tercihen bu türevin standart çözeltileri kullanılarak 

gerçekleştirilir. Türev bir referans standart olarak mevcut değilse, numune 

türevlendirme prosedürü ile üretilmeli ve tam bir gerekçe sunulmalıdır. 

Türevlendirilmiş türler bu analite özelse, yöntemin ilgilenilen analite özgü olduğu 

kabul edilir. 

Analitin standart çözeltisi de türevlendirilmişse, o zaman karmaşık matrisler için, 

türevlendirme adımının ortalama verimi ve kesinliği matrisle eşleşen standartlar 

kullanılarak ele alınmalıdır. 

Bağımsız laboratuvar validasyon çalışmaları 

Analiz yöntemin tekrar üretilebilirliğini göstermek için bir MRL'ye uygunluk 

gerektiğinde, bağımsız laboratuvar validasyonu (ILV) çalışmaları gereklidir. ILV 

çalışmalarına genellikle bitki materyallerinde kalıntıların belirlenmesi için ve ayrıca bu 

tür yöntemlere gerekliyse hayvansal kaynaklı gıdalardaki kalıntıların belirlenmesi için 

yöntemler için ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Doğrulayıcı yöntemler için bir ILV gerekli değildir. Genellikle, temsili ürün ve doku 

örnekleri ile bağımsız bir laboratuvar validasyonu yapılmalıdır. Birincil validasyonun 

numune kümesi (numune sayısı ve takviye seviyeleri) ILV için de uygulanmalıdır. 

ILV denemelerini yürütmek için seçilen laboratuvar, yöntem geliştirmeye ve sonraki 

kullanımına dahil olmamalıdır. Bu kriterin karşılanması koşuluyla, ILV denemelerini 

yürütmek için seçilen laboratuvar başvuru sahibinin kuruluşunda olabilir ancak aynı 

yerde olmamalıdır. Seçilen laboratuvar, analizi yürütmek için yöntemin 

geliştiricileriyle iletişime ihtiyaç duyuyorsa, bu rapor edilmelidir. Orijinal yönteme 

sonradan yapılan eklemeler veya değişiklikler de rapor edilmelidir. 

Temsili hammaddeler için yayınlanmış çoklu analiz yöntemleri doğrulanmışsa bir ILV 

gerekli olmayabilir. 

2.8.2.1 Madde 5.2.1 Toprak 

Genel olarak, değerlendirme sırasında, uygun olduğu durumlarda, aktif maddenin 

çevredeki akıbetinin ve davranışının değerlendirilmesine dayalı olarak hangi 

bileşiklerin (ana ve/veya metabolitler) izlenmesi gerektiği doğrulanır. 

Önerilen LOQ, teknik olarak mümkünse, 0,05 mg/kg dw genel sınır değeri aşmadan 

PNEC toprağını geçmemelidir. 

Etkin madde çok hızlı bozunursa, yani etkin maddenin DegT50 ve DegT90 değerleri 

ve ilgili metabolitler iki ve üç günden daha düşükse; topraktaki kalıntılar için analiz 

yöntemler, sürekli maruziyet durumu dışında gerekli değildir. 

2.8.2.2 Madde 5.2.2 Hava 

Madde uçucu ise (yani buhar basıncı> 0.01 Pa ise) veya püskürtülüyorsa veya havada 

oluşması başka türlü olasıysa, ilgili analiz yöntemlerin sunulması gerekmektedir. 

Önerilen LOQ'nun uygunluğuna karar verirken ilgili sağlık temelli sınır değerleri veya 

ilgili maruziyet seviyeleri dikkate alınmalıdır. 

Toprakta veya suda belirleme için yeterli doğrulama metotları mevcutsa (yeterli 

validasyon verileri mevcutsa) havadaki kalıntıların belirlenmesi için hiçbir doğrulama 

metodu gerekli değildir (EU, 2010a). 
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Genel olarak, aktif madde veya ilgili bir uçucu bozunma ürünü, izleme amaçları için 

havadaki ilgili kalıntılar olarak kabul edilmektedir. 

Miktar tayin sınır değeri 

Genel popülasyonla ilgili olarak hava için analiz yöntemler söz konusu olduğunda, 

LOQ, aşağıdaki şekilde tanımlanan C konsantrasyonuna eşit veya bundan düşük 

olmalıdır: 

 

 

 

Bu formülde: 

0,1 güvenlik faktörü 

C  AEL  0.1  60 [mg/m3 hava] 

20 

60 vücut ağırlığı (kg) 

20 hava girişi [m³ cinsinden günlük hacim] 

AEL AOEL'e benzeyen bir bütün olarak insan popülasyonu için genel sistemik sınır 

değeri. Mevcut en düşük AEL değeri kullanılmalıdır. 

Profesyonel kullanıcılar için hava ile ilgili analiz yöntemler söz konusu olduğunda da 

mesleki maruziyet sınırını (OEL) kullanıma göre AEL kullanan yaklaşım tercih edilir. 

Yöntemler, hem ilişkili partikül hem de gaz halindeki kalıntıları tespit etmek için uygun 

olmalıdır. 

2.8.2.3 Madde 5.2.3 Su (yüzey, içme vb.) ve tortu 

Maddenin kendisi ve bozunma ürünlerinden herhangi biri, 98/83/EC sayılı Konsey 

Direktifi Ek I'de (Avrupa İçme Suyu Direktifi, DWD) verilen pestisit tanımına giriyorsa, 

DWD'de belirtilen ilgili parametrik değerlerin yeterli güvenilirlikle belirlenmesine izin 

veren analiz yöntemler sunulmalıdır. 

2000/60/EC Direktifi (AB Su Çerçeve Direktifi) tarafından şart koşulan kriterleri 

karşılayan yüzey suyu ve yeraltı suyu kalitesinin izlenmesine izin veren analiz 

yöntemler sunulmalıdır. 
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Göletler, nehirler, akarsular vb. ve tortudan elde edilen yüzey suyu için tespit ve 

analiz yöntemler, deniz yüzey suyu için analiz yöntemler ve aynı zamanda deniz 

tortusu ilgili maruziyet beklenebiliyorsa sağlanmalıdır. 

Kalıntı tanımı 

Genel olarak, değerlendirme sırasında, uygun olduğu durumlarda, aktif maddenin 

çevredeki akıbeti ve davranışı ile toksikolojik ve ekotoksikolojik potansiyele dayalı 

olarak hangi bileşiklerin (ana ve/veya ilgili metabolitler) izlenmesi gerektiği 

doğrulanmalıdır. 

İçme suyu için miktar sınırı 

İçme suyundaki LOQ, 0,1 μg/L (DWD'ye dayalı AB içme suyu sınır değeri) veya 0,1 

µg/L genel sınır değerinden daha düşük olan içme suyu için toksikolojik olarak 

türetilmiş standart olmalıdır. 

Yüzey suyu için miktar sınırı 

LOQ, teknik olarak mümkünse PNEC suyunun altında olmalıdır. 

2.8.2.4 Nokta 5.2.4 Hayvan ve insan vücut sıvıları ve dokuları 

Bir aktif maddenin toksik veya çok toksik olarak sınıflandırıldığı durumlarda, 

NOAEC'de aktif maddenin belirlenmesine izin veren doğrulanmış analiz yöntemler 

sunulmalıdır. 

Kalıntı tanımı 

Toksik veya çok toksik olarak sınıflandırılan aktif maddeler, insan vücudu sıvıları ve 

dokularındaki ilgili kalıntılar olarak kabul edilir. İzleme amacıyla analiz edilmeleri 

gerekmektedir. Metabolitlerin dahil edilmesi değerlendirme sırasında doğrulanabilir. 
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Miktar tayin sınır değeri 

LOQ, vücut sıvıları için 0,05 mg/L ve dokular için 0,1 mg/kg olarak ayarlanmalıdır. 

 

2.8.3 Madde 5.3 Aktif madde ve kalıntıları için geri kazanım oranları ve 

miktar tayini ve tespit sınır değeri dahil izleme amaçlarına yönelik analiz 

metotlar ve bitki ve hayvan menşeli gıdalarda veya yemlerde ve ilgili 

yerlerde diğer ürünler (ADS) 

BPR Ek II Madde 5.3 şöyle belirtmektedir [….] (ne aktif madde ne de onunla işlenen 

eşyalar gıda üreten hayvanlar, bitki veya hayvan kökenli yiyecekler veya yemlerle 

temas etmezse gerekli değildir). 

Aktif madde kalıntılarına yönelik analiz yöntemler, çeşitli matrislerde izleme amacıyla, 

MRL uyumluluğunun kontrolü, yanlış kullanımın belirlenmesi ve insan ve hayvan 

maruziyetini öngörüsü için gerekli olabilir. 

Bu yöntemler amaca özel olmalı, yaygın olarak bulunan ekipmanı ve tehlikeli olmayan 

kimyasalları kullanmalıdır. Ayrıca, doğrulayıcı bir yöntem sunulmalıdır. Kalıntı analiz 

yöntemleri (birincil yöntemler, doğrulama yöntemleri ve ILV), biyosidal ürünler veya 

bitki koruma ürünleri için Kılavuzun en son versiyonlarına göre doğrulanmalıdır. 

Biyosidal ürünün gıda, gıda maddeleri ve yemlerle temas edebileceği varsayılarak 

kalıntılar için analiz yöntemler gereklidir. Bu her zaman ürün tipleri 3, 4, 5 için ve 

ayrıca diğer ürün tiplerinin belirli kullanımları için geçerlidir. Ürün tipi 21 biyosidal 

ürünler konusunda, balık ve kabuklu deniz ürünleri için kalıntı analiz yöntemleri 

sunulmalıdır. Diğer ürün tipleri için kalıntı analiz yöntemlerine duyulan ihtiyaç, aktif 

maddenin gıda ve yemlere aktarımının değerlendirilmesine bağlıdır. 

Doğal olarak oluşan toksik olmayan aktif maddeler için gıda, gıda maddeleri ve 

yemlerde analiz yöntemler gerekli değildir. 
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Kalıntı analiz yöntemleri, ilgili eylem seviyelerinin veya MRL'lerin altında bir LOQ ile 

aktif maddenin ilgili kalıntısını belirleyebilmelidir. İlgili kalıntının tanımı, aktif 

maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, toksikolojik özelliklerine ve ayrıca bitkiler 

ve çiftlik hayvanlarındaki metabolizmaya dayanmaktadır. Risk değerlendirmesi ve 

izleme için ayrı kalıntı tanımları yapılmalıdır. Bu nedenle, aktif madde ve/veya ilgili 

metabolitler ve bozunma ürünleri kalıntı tanımına dahil edilebilir. Aktif madde 

karmaşık bir metabolizmaya giriyorsa, bir gösterge bileşiğin tanımlanması şiddetle 

tavsiye edilir. 

Genel olarak, 0.01 mg/kg LOQ karşılanmalıdır. Özel durumlarda, LOQ'nun 0.01 

mg/kg'dan daha düşük olması gerekebilir (örn. bebek mamalarında ve devam 

formüllerinde). 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Bitki Koruma Ürünlerinin ön kaydına dair Kılavuz (EU, 2000b). Bu Kılavuz, 

tüketici maruziyetinin öngörülmesi için kalıntı verileri oluşturmak ve aktif maddenin 

gıda maddeleri, çevre, ekotoksikoloji ve toksikolojideki akıbeti ve davranışına ilişkin 

çalışmaları desteklemek için geçerlidir.

 Pestisit kalıntılarının kayıt sonrası izlenmesine ilişkin kılavuz (EU, 2010a). Bu 

Kılavuz, pestisitlerin izlenmesi için kalıntı analiz yöntemlere ilişkin gereksinimleri ve 

değerlendirmeyi açıklamaktadır.

Aşağıdaki Rehber dokümanlar, gıda ve yemde pestisit kontrolüne dahil olan resmi 

laboratuvarlarda kullanım için tasarlanmıştır: 
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Okuyucu için NOT: 

Aşağıdaki kısım başlıkları, çapraz referans kolaylığı için BPR Ekindeki ilgili 

kısım/maddeye referans içerir. 

 

 Gıda ve Yemlerde Pestisit Kalıntıları Analizine Yönelik Yöntem Validasyon ve 

Kalite Kontrol Prosedürleri Hakkında Rehber Doküman (EU, 2011c).

 Pestisit kalıntısı analiz yöntemlerine ilişkin OECD Rehber Dokümanı, (OECD, 

2007a).

 19 numaralı emisyon senaryosu belgeleri üzerine OECD serisi. Emisyon 

senaryosu belgelerinin yazılması için tamamlayıcı kılavuz: "hizmet ömrü" yaşam 

siklusu adımı (OECD, 2008a). OECD belgesi, (katı) eşyalardan gelen maddelerin 

emisyon mekanizmalarından bahsederken, (katı) eşyalarda biyosidal ürün 

kullanımlarının değerlendirilmesi için oldukça önemlidir.

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair rehber doküman 

Ana Bölüm R.17: Eşyalardan maruziyet öngörüsü (ECHA). Kılavuz, hizmet ömrü 

boyunca eşyalardan maruziyetin hesaplanması/modellenmesi ile ilgilidir. Aynı 

maddeyi yayacak şekilde toplumda biriken eşyalardan salımının nasıl özetleneceği 

konusunda da faydalı bilgi sağlamaktadır.

3 Bölüm A: Biyosidal Ürünler için Dosya Gereksinimleri BPR Ek III, Başlık 

1, Madde 1-13 

 

 

 

 

GENEL BİLGİLER 

3.1 Madde 1 Başvuru Sahibi 

Biyosidal bir ürünün ruhsatlandırmasına yönelik başvurular, muhtemel ruhsat 

sahipleri tarafından veya onlar adına yapılabilir. 

 

3.1.1 Madde 1.1 İsim ve adres 

Başvuru sahibinin ve muhtemel ruhsat sahibinin (gerçek kişi veya tüzel kişi) adı ve 

adresi, farklıysa. 
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3.1.2 Madde 1.2 İrtibat kişisi 

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

numaraları, e-postası ve diğer iletişim bilgileri. 

Ruhsat sahibi AB'de yerleşik olmalıdır. 

 

3.1.3 Madde 1.3 Biyosidal ürünün ve aktif maddenin/maddelerin imalatçısı 

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

üzere) 

Üretim tesisinin/tesislerinin adı, adresi ve yeri. 

 

3.2 Madde 11 İnsanları, hayvanları ve çevreyi korumak için alınacak 

önlemler 

3.2.1 Madde 11.1 Taşıma, kullanım, saklama, bertaraf, nakliye veya 

yangınla ilgili önerilen yöntemler ve önlemler 

Bu Kılavuzun Kısım 2.2.1'ine bakınız. 

 

3.2.2 Madde 11.2 Yangın durumunda ilgili yanma ürünlerinin kimliği 

Bu Kılavuzun Kısım 2.2.2'sine bakınız. 

 

3.2.3 Madde 11.3 Bir kaza durumunda özel tedavi, örneğin ilk yardım 

önlemleri, panzehirler, varsa tıbbi tedavi; çevreyi korumak için acil durum 

önlemleri 

Bu Kılavuzun Kısım 2.2.3'üne bakınız. 
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3.2.4 Madde 11.4 Aşağıdakilerde salım sonrası imha veya 

dekontaminasyon olasılığı: 

3.2.4.1 Madde 11.4.1 Hava 

Bu Kılavuzun Kısım 2.2.4'üne bakınız. 

3.2.4.2 Madde 11.4.2 Su, içme suyu dahil 

Bu Kılavuzun Kısım 2.2.4'üne bakınız. 

3.2.4.3 Madde 11.4.3 Toprak 

Bu Kılavuzun Kısım 2.2.4'üne bakınız. 

 

3.2.5 Madde 11.5 Biyosidal ürünün ve endüstriyel kullanım için 

ambalajının atık yönetimi ve  eğitimli profesyoneller, profesyonel 

kullanıcılar ve profesyonel olmayan kullanıcılar tarafından kullanımı için 

prosedürler (örn. yeniden kullanım veya geri dönüşüm olasılığı, 

nötralizasyon, kontrollü boşaltma koşulları ve yakma) 

Güvenli imha için gerekli bilgileri sağlayınız. Atığa dair ön arıtma gerekiyorsa, bununla 

ilgili bilgiler de sağlanmalıdır. Üretilen herhangi bir atık tehlikeli atık olarak 

sınıflandırılıyorsa (örneğin 2000/532/EC sayılı Komisyon Kararına göre), bu ayrıca 

belirtilmeli ve ilgili mevzuata göre uygun şekilde ele alınmalıdır. 

Hem maddenin normal kullanımı hem de dökülmelerle ilgili miktarlar için geri kazanım 

veya geri dönüşüm olasılığı verilmelidir. 

Ürün için kimyasal veya başka bir imha yöntemi belirtilmelidir. Ayrıca, ürün 

kullanılırken oluşan atıkların imha yöntemlerine ilişkin bilgiler de sağlanmalıdır (örn. 

oluşan çökeltiler, yayılma araçları, ürünle işlenen kalıntılar). 

Ambalajın nasıl boşaltılacağı ve temizleneceği ve boş ambalajlar için geri dönüşüm 

veya bertaraf yöntemi hakkında bilgi sağlanmalıdır. 

İşlenmiş bir üründen üretilen atık için ve işlenmiş ürünün işlenmesi sırasında (örn. 

işlenmiş üründen çıkan talaş, parçalar veya diğer atıklar) ve artık kullanılmayan 

işlenmiş ürünler (örn. emprenye edilmiş ahşap) için geri dönüşüm veya bertaraf 

yöntemleri açıklanmalıdır. 
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İşlenmiş bir materyalden (örneğin, ürünün kullanıldığı metal kesmeden doğramadan 

talaşlar için), ve olası işlenmiş materyalin işlenmesi sırasında (örneğin, ürün tipi 12 

için işlenmiş kağıt hamurundan veya gözenekli kum tabakalarından çıkan atık) 

üretilen atık için ve uygulanabiliyorsa, işlenmiş materyal veya işlenmiş proses suyu 

veya artık kullanılmayan metal işleme sıvısından gelen atık için geri dönüşüm veya 

bertaraf yöntemleri sağlanmalıdır. 

Aktif madde konusunda ilgili veri  gereksinimleri için sağlanan Kılavuz burada da 

geçerlidir. 

Ürün, ürün tipi 11 ve 12 için olduğu gibi, ön arıtma veya ön arıtma olmadan yüzey 

suyuna salınacak su içeren bir sisteme uygulandığında, gerekli atık su arıtma 

yöntemleri ve süreleri ve/veya aktif maddenin atık suda minimum seyreltilmesi 

hakkında bilgi sağlanmalıdır (suda yaşayan organizmaları zararlı etkilerden korumak 

için bir akarsuya salınmadan önce yeterli derecede bozunma veya dilusyonu 

sağlamak için). 

3.2.6 Madde 11.6 İlgili yerlerde uygulama ekipmanının temizlenmesi için 

prosedürler 

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

olmalıdır. 

 

3.2.7 Madde 11.7 Hedef olmayan organizmalara karşı etkiyi önlemek için 

üründe bulunan herhangi bir kovucu veya zehir kontrol önleminin 

belirtilmesi 

Hedef olmayan organizmalara karşı etkiyi önlemek için etki azaltma önlemleri 

öneriliyorsa, bu etki azaltma önlemlerinin doğruluğu, güvenli bir kullanımla 

sonuçlanarak kanıtlanmalıdır. 

 

3.3 Madde 12 Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama 

BPR Ek III'ün Madde 12'si, Madde 20(1)'in (b) maddesinde belirtildiği üzere, tehlike 

gerekçelerini ve 1999/45/EC Direktifi ve 1272/2008 Sayılı Yönetmelik (EC)'de 

belirlenen hükümlere uygun olarak önlem ifadelerini içeren tekliflerin sunulması 

gerektiğini belirtmektedir. 



BPR Kılavuzu: Cilt I Bölüm A+B+C 

Sürüm 2.0 Mayıs 2018 
104 
 

 

 

Örnek etiketler, kullanım talimatları ve güvenlik veri sayfaları sağlanacaktır. 

Bir biyosidal ürün için ruhsat başvurusunda bulunan kişi, CLP Yönetmeliğine uygun 

sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama teklif etmelidir. 

67/548/EEC sayılı Direktif (Tehlikeli Maddeler Direktifi, DSD) ve 1999/45/EC sayılı 

Direktif (Tehlikeli Preparatlar Direktifi, DPD) 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren 

yürürlükten kaldırılmıştır ve bu direktiflere göre sınıflandırmaya artık izin 

verilmemektedir. CLP kriterleri, hem maddelerin hem de karışımların sınıflandırılması, 

etiketlenmesi ve ambalajlanması için uygulanmalıdır. 

CLP Yönetmeliğinin Madde 15'i uyarınca, piyasaya bir madde veya karışımı arz eden 

imalatçılar, ithalatçılar veya satıcılar, yeni bilimsel veya teknik bilgiler ışığında veya 

kompozisyondaki bir değişikliği takiben herhangi bir zamanda yeniden sınıflandırmak 

zorunda kalabilirler. 

CLP Yönetmeliği Madde 4 uyarınca, sınıflandırma sorumluluğu, biyosidal ürünler gibi 

bir (madde veya) karışımı piyasaya arz eden imalatçı, ithalatçı veya satıcıya aittir. 

CLP Yönetmeliği, tedarik ettikleri (maddeler veya) karışımların endüstriye göre kendi 

kendine sınıflandırılmasını8 gerektirmektedir. Karışımlar, CLP Yönetmeliği metninde 

sağlanan kriterlere ve kurallara göre her zaman kendi kendine sınıflandırılmalıdır. 

Tüm biyosidal aktif maddeler normalde tüm sonlanma noktaları için uyumlaştırılmış 

C&L'ye tabidir, ancak bu aktif olmayan bileşenler için geçerli değildir (lütfen Ek VI ve 

(CLP Yönetmliği Madde 36 (2)) 'ye bakınız). 

Tehlike sınıflandırması, bir maddenin (veya bir karışımın) fiziksel, sağlıkla ilgili ve 

çevresel tehlikelerinin tanımlanmasını içeren bir süreçtir, ardından da maddeye (veya 

karışıma) dair bir sınıflandırmaya ulaşmak için bu tehlikelerin (tehlike derecesi dahil) 

tanımlanmış kriterlerle karşılaştırılması bunu takip etmektedir. 

Biyosidal ürünlerin sınıflandırılması ihtiyacı, ilgili mevcut bilgilere dayanılarak 

değerlendirilmelidir. CLP Yönetmeliğine göre, karışımlar için (biyosidal ürünler gibi), 

fiziksel tehlikeler sınıflandırması normalde karışımlar üzerinde yapılan testlerin 

sonuçlarına dayanmalıdır.  

8 Bu Rehberin amaçları doğrultusunda, kendiliğinden sınıflandırma, bir (madde veya) karışımın üreticisi, ithalatçısı veya satıcısı 

veya uygulanabilir olduğu durumlarda sınıflandırma yükümlülüğü olan eşya üreticileri tarafından alınan bu (madde veya) 

karışıma dair belirli bir tehlike C&L karar olarak tanımlanmaktadır. 
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Sağlıkla ilgili ve çevresel tehlikeler değerlendirilirken, sınıflandırma tercihen karışımın 

kendisiyle ilgili mevcut bilgilere (test verileri dahil) dayanmalıdır; bunun istisnası 

örneğin sınıflandırma CMR etkileri veya CLP Yönetmeliği Ek I Kısım 4.1.2.8 ve 

4.1.2.9'da atıfta bulunulan 'sucul ortam için tehlikeli' tehlike sınıfı dahilinde 

biyoakümülasyon ve bozunma özellikleri ile ilgili değerlendirme içindir. 

Bu durumlarda, karışımların sınıflandırılması maddeler hakkındaki bilgilere 

dayanmalıdır. Bir karışım için in vivo test verileri mevcut değilse, bu tür veriler 

normalde oluşturulmamalıdır; daha ziyade, karışımın bileşenlerine ilişkin mevcut tüm 

bilgiler bir sınıflandırma elde etmek için kullanılmalıdır. Yalnızca üretici, ithalatçı veya 

satıcı bilgi üretmeye dair diğer tüm yolları tükettiğinde yeni testler yapılabilir. Temel 

bilgiler dosyanın ilgili kısımlarında açıkça sunulmalıdır (bu kılavuzun Kısım 3.6 ve 

3.7'si ve ayrıca Cilt III, kısım 2.1 ve Cilt IV, kısım 3.1 ve 3.2'ye bakınız). 

(EC) No 1272/2008 (ECHA) Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin rehber dokümanlar, 

CLP kriterlerinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bir yol sağlar. Bu belgeler, BPR 

gereksinimleri ışığında kullanılmalıdır. 

 

3.3.1 Madde 12.1 Tehlike sınıflandırması 

CLP Yönetmeliği Ek I'in Bölüm 2 ila 5'inde belirtilen fiziksel tehlikeler, sağlık tehlikeleri 

veya çevresel tehlikelerle ilgili kriterleri karşılayan bir madde (veya bir karışım) 

tehlikelidir ve Ekte verilen ilgili tehlike sınıflarına göre sınıflandırılmalıdır. 

Sınıflandırma kriterleri hakkında daha fazla bilgi için, CLP kriterleri, Bölüm 1'in (ECHA) 

uygulanmasına ilişkin Kılavuza bakınız. 

 

3.3.2 Madde 12.2 Tehlike piktogramı 

Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde (veya karışım), uygulanabildiği durumlarda, 

CLP Yönetmeliği Madde 19 uyarınca ilgili tehlike piktogramlarını içeren bir etiket 

taşımalıdır. 

Tehlike piktogramları hakkında daha fazla bilgi için 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğe 

(EC) (ECHA) göre Etiketleme ve Ambalajlamaya ilişkin Rehber dokümandaki Ana 

Bölüm 4.3 Tehlike Piktogramlarına bakınız. 

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


BPR Kılavuzu: Cilt I Bölüm A+B+C 

Sürüm 2.0 Mayıs 2018 
106 
 

 

 

Piktogramlar aşağıdaki internet sayfasından ücretsiz olarak indirilebilir: 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html 

3.3.3 Madde 12.3 Uyarı kelimesi 

Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde (veya karışım), ilgili yerlerde, CLP 

Yönetmeliği Madde 20 uyarınca ilgili bir uyarı kelimesini içeren bir etiket taşımalıdır. 

Uyarı kelimesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen (EC)1272/2008 Sayılı Yönetmeliğe  

(ECHA) göre Etiketleme ve Ambalajlamaya ilişkin rehber dokümandaki Ana Bölüm 

4.4 Uyarı Kelimelerine bakınız. 

 

3.3.4 Madde 12.4 Tehlike beyanları 

Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde (veya karışım), uygulanabildiği durumlarda, 

CLP Yönetmeliği Madde 22 uyarınca ilgili önlem ifadelerini içeren bir etiket taşımalıdır. 

Tehlike ifadeleri hakkında daha fazla bilgi için 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğe (EC) 

(ECHA) göre Etiketleme ve Ambalajlamaya ilişkin Rehber dokümandaki Ana Bölüm 

4.5 Tehlike İfadelerine bakınız. 

Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir madde (veya karışım), uygulanabildiği durumlarda, 

CLP Yönetmeliği Madde 25 uyarınca ilgili tamamlayıcı tehlike ifadeleri içeren bir etiket 

taşımalıdır. 

Tamamlayıcı tehlike bilgileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 1272/2008 (ECHA) 

Sayılı  

Yönetmeliğe (EC) göre Etiketleme ve Ambalajlamaya ilişkin rehber dokümandaki Ana 

Bölüm 4.8 Ek etiketleme bilgilerine bakınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
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
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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3.3.5 Madde 12.5 Önleme, müdahale, saklama ve bertaraf dahil olmak 

üzere uyarı niteliğinde olan ifadeler 

Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir karışım, uygulanabildiği durumlarda, CLP 

Yönetmeliği Madde 22 uyarınca ilgili önlem ifadelerini içeren bir etiket taşımalıdır. 

CLP Yönetmeliği Ek I ve Ek IV, önlem ifadelerinin türlerini özetlemektedir. 

Önlem ifadeleri hakkında daha fazla bilgi için 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğe (EC) 

(ECHA) göre Etiketleme ve Ambalajlamaya ilişkin Rehber dokümandaki Ana Bölüm 

4.6 Önlem İfadelerine bakınız. 

 

3.3.6 Madde 12.6 Uygun olduğu durumlarda, güvenlik veri sayfaları için 

öneriler sağlanmalıdır 

Aktif maddeler ve biyosidal ürünler için güvenlik bilgi formları, 1907/2006 Sayılı 

Yönetmeliğin (EC) Madde 31'ine uygun olarak hazırlanmalı ve kullanıma sunulmalıdır. 

Uygun olduğu durumlarda, ürün ruhsatlandırma başvurusuna dahil edilmelidirler. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 

 Güvenlik bilgi formlarının (ECHA) derlenmesine dair ECHA Rehberi, revize ediliyor. 

 

3.3.7 Madde 12.7 Ambalajlama (türü, materyalleri, boyutu vb.), ürünün 

dahil edilecek önerilen ambalaj materyalleriyle uyumluluğu 

Ambalaj için bir gerekçe (tip, materyal, boyut vb.) ve ürünün önerilen ambalaj 

materyalleriyle uyumluluğu sağlanmalıdır. Ambalaj, CLP Yönetmeliği Madde 35 ile 

uyumlu olmalıdır. 

Daha fazla bilgi: 

 CLP Kriterlerinin (ECHA) Uygulanmasına ilişkin ECHA Kılavuzu. 

 

 

 

 

 

 

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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3.4 Madde 13 Değerlendirme ve Özet 

BPR Ek III'nin Madde 13, her bir alt kısımdaki (2-12) sonlanma noktalarından 

tanımlanan temel bilgilerin özetlendiğini, değerlendirildiğini ve taslak bir risk 

değerlendirmesinin yapıldığını belirtmektedir. 

Özet ve değerlendirme, IUCLID dosyasına ekli ayrı değerlendirme belgelerinde 

(şablonlar ECHA internet sitesinde mevcut olacaktır). 

 

İlgili ise teknik eşdeğerlik kararı da sağlanmalıdır. 

 

SPESİFİK BİLGİLER 

3.5 Madde 2 Biyosidal ürünün kimliği 

Bilgi, biyosidal ürünü tanımlamaya, spesifikasyonuna göre belirlemeye ve doğası 

itibariyle karakterize etmeye yeterli olmalıdır. Sunulan bilgiler, her durumda, BPR 

Madde 19'da atıfta bulunulan kriterlerin karşılandığını gösteren bir risk 

değerlendirmesini desteklemek için yeterli olmalıdır. BPR Madde 3(1)(a) "biyosidal 

ürünü" şu şekilde tanımlamaktadır: 

 yalnızca fiziksel veya mekanik etki dışında herhangi bir yolla, herhangi bir 

zararlı organizmayı yok etmek, caydırmak, zararsız hale getirmek, etkisini 

engellemek veya başka bir şekilde kontrol edici bir etki uygulamak amacıyla bir veya 

daha fazla aktif maddeyi içeren veya oluşturan, kullanıcıya sağlandığı şekilde 

herhangi bir madde veya karışım, 

 yalnızca fiziksel veya mekanik etki dışında herhangi bir yolla, herhangi bir 

zararlı organizmayı yok etmek, caydırmak, zararsız hale getirmek, etkisini 

engellemek veya başka bir şekilde üzerinde kontrol edici bir etki uygulamak amacıyla 

kullanılacak olan, birinci paragrafın altına girmeyen madde veya karışımlardan 

üretilen herhangi bir madde veya karışım. 

 

3.5.1 Madde 2.1 Ticari unvan veya önerilen ticari unvan 

Farklı Üye Devletlerde farklı ticari isimler kullanılıyorsa, bunların hepsinin belirtilmesi 

gerekir. 
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3.5.2 Madde 2.2 İmalatçının geliştirme kodu ve mevcutsa ürünün numarası 

Şirketin/şirketlerin kod numarası/numaraları) veya dahili adı/adları. 

3.5.3 Madde 2.3 Biyosidal ürünün tam kantitatif (g/kg, g/l veya %w/w 

(v/v) kompozisyonu 

BPR'nin Ek III Madde 2.3'ü şöyle belirtmektedir: biyosidal ürüne kasıtlı olarak eklenen 

tüm aktif maddelerin ve aktif olmayan maddelerin beyanı (1907/2006 Sayılı 

Yönetmeliğin (EC) Madde 3'üne göre madde veya karışım) (formülasyon) ve içerdiği 

aktif madde/maddelerin kompozisyonu hakkında ayrıntılı kantitatif ve kalitatif bilgi. 

Aktif olmayan maddeler için, 1907/2006 sayılı Yönetmeliğin (EC) Madde 31'ine uygun 

bir güvenlik veri formu sağlanmalıdır. Ek olarak, tek tek bileşenlerle ilgili tüm bilgiler, 

bunların işlevleri ve bir reaksiyon karışımı olması durumunda biyosidal ürünün nihai 

kompozisyonu verilecektir. 

Aktif madde içeriğinin, imalatta ve numune alma ve analiz hataların bir sonucu olarak 

partiden partiye değişeceği kabul edilmektedir. Bu değişimleri hesaba katmak için, 

üretim noktasında aktif madde içeriğine aşağıdaki genel sınır değerler 

uygulanmalıdır: 
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Tablo 5: İmalat noktasında aktif madde içeriğinin tolerans sınır değerleri 

 

Aktif maddenin beyan edilen 

nominal içeriği [g/kg veya 

g/L] 

Tolerans sınır değeri 

25'e kadar Homojen formülasyonlar için beyan edilen 

nominal içeriğin ±% 15'i (örn. emülsifiye edilebilir 

konsantreler, çözünür konsantreler, sulu 

süspansiyon konsantreleri) 

Homojen olmayan preparatlar için beyan edilen 

içeriğin ±% 25'i (örneğin granüller, suda 

dağılabilen granüller) 

25'ten 100'e kadar Beyan edilen nominal içeriğin ±%10'u 

100'den 250'ye kadar Beyan edilen nominal içeriğin ±%6'sı 

250'den 500'e kadar Beyan edilen nominal içeriğin ±%5'i 

500'ün üstünde Beyan edilen nominal içeriğin ±25 g/kg ya da 

g/L'si 

 

Seyreltik ürünler veya heterojen ürünler için alternatif sınırlar belirlenebilir ancak 

gerekçelendirilmelidir. 

Aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır: 

 Karıştırmadan önce tek tek bileşenlere (aktif madde/maddeler ve yardımcı 

formülasyonlara) ilişkin bilgiler ve ürünün nihai kompozisyonu; 

 IUPAC veya CA'ya göre her bileşenin kimyasal adı ve üründeki içeriği (g/kg) ve 

ticari adlar: 

 CAS numarası ve EC numarası (EINECS, ELINCS veya Polimer Olmayan Liste 

numarası); 

 Yapı veya yapısal formül; 

 Bileşenlerin işlevleri (örneğin çözücü); 
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 Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması 

hakkında ve 67/548/EEC ile 1999/45/EC sayılı Direktiflerde değişiklik yapan ve 

bunları yürürlükten kaldıran ve (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmelikte değişiklik yapan 

(EC)1272/2008 sayılı ve 16 Aralık 2008 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Yönetmeliğine göre bileşenlerin ya da karışımların sınıflandırması; 

 Herhangi bir şüpheli maddenin belirtilmesi. 

Aktif olmayan bir bileşen bir preparat ise, bu preparatın tam kantitatif ve kalitatif 

spesifikasyonu sağlanmalıdır. 

Daha fazla bilgi: 

 Maddelerin REACH ve CLP kapsamında tanımlanması ve adlandırılmasına dair 

ECHA kılavuzu (ECHA) 

 

3.5.4 Nokta 2.4 Biyosidal ürünün formülasyon tipi ve yapısı, ör. emülsifiye 

edilebilir konsantre, ıslatılabilir toz, çözelti 

Daha fazla bilgi: 

 Pestisitler için FAO ve WHO spesifikasyonlarının geliştirilmesi ve kullanımına 

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

 REACH ve CLP kapsamında maddelerin tanımlanması ve adlandırılmasına ilişkin 

ECHA Kılavuzu, Ana Bölüm 4.3.1.1 Kimyasal kompozşsyonu hakkında bilgiler (ECHA). 

3.6 Madde 3 Fiziksel, kimyasal ve teknik özellikler 

Formülasyonun fiziksel, kimyasal ve teknik özelliklerinin kabul edilebilir olduğunu ve 

biyosidal ürünün pratik koşullar altında kullanımda kabul edilebilir bir performansla 

sonuçlanacağını göstermek için veriler sağlanmalıdır. 

Daha fazla bilgi için Değerlendirme el kitabına (AB, 2012a) ve FAO el kitabına (FAO, 

2010) bakınız. 

 

3.6.1 Madde 3.1 Görünüm (20°C ve 101.3 kPa'da) 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.6.1'indeki talimatları izleyiniz. 

3.6.1.1 Madde 3.1.1 Fiziksel durum (20°C ve 101.3 kPa'da) 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.6.1.1'indeki talimatları izleyiniz. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9251048576_eng_update3.pdf
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3.6.1.2 Madde 3.1.2 Renk (20°C ve 101.3 kPa'da) 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.6.1.3'ündeki talimatları izleyiniz. 

3.6.1.3 Madde 3.1.3 Koku (20°C ve 101.3 kPa'da) 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.6.1.4'ündeki talimatları izleyiniz. 

 

3.6.2 Madde 3.3 Asitlik, alkalinite 

BPR Ek III Madde 3.2 testin biyosidal ürünün pH'ı veya sudaki dağılımı (% 1) 4-10 

pH aralığı dışında olduğunda uygulanabilir olduğunu belirtmektedir. 

Sucul biyosidal ürünler söz konusu olduğunda, formüle edilen biyosidal ürünün pH 

değeri belirlenmeli ve rapor edilmelidir. Sucul seyreltiler veya dispersiyonlar olarak 

uygulanacak katı ve susuz sıvı biyosidal ürünler durumunda, biyosidal ürünün %1'lik 

bir dilusyon veya dispersiyonunun pH'ı belirlenmeli ve bildirilmelidir. CIPAC yöntemi 

MT 75.3'e göre test ediniz. 

Asitlik / alkalinite, formüle edilen biyosidal ürünün pH'ı veya %1 dilusyon veya 

dağılımı <4 veya > 10 olduğunda belirlenmelidir. Asitlik / alkalilik, CIPAC yöntemi MT 

31 kullanılarak belirlenmelidir.  Alternatif olarak, CIPAC yöntemi MT 191'e göre test 

ediniz. 

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

Belirlenmesi" ne göre test edin. 

 

3.6.3 Madde 3.3 Bağıl yoğunluk (sıvılar) ve yığın yoğunluğu, sıkıştırılmış 

yoğunluk (katılar) 

BPR Ek II'de belirtilenin aksine, bağıl yoğunluk gazlarda, sıvılarda ve katılarda 

belirlenmelidir. Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.6.5'indeki talimatları izleyiniz. Yığın 

yoğunluğu ve sıkıştırılmış  yoğunluk yalnızca katılarda belirlenebilir. Önerilen yöntem, 

Ekim 2012'de güncellenen OECD Test Yönergesi 109'dur (Sıvıların ve Katıların 

Yoğunluğu). Bu güncelleme, CIPAC yöntemi MT 186'ya (Yığın yoğunluğu) göre katılar 

için yığın ve sıkıştırılmış yoğunluğu içerir. Lütfen OECD Test Yönergesi 109'un 

(Sıvıların ve Katıların Yoğunluğu) bağıl yoğunluğu test etmek için de 

kullanılabileceğini unutmayınız (bu kılavuzun Kısım 2.6.5'inde daha önce belirtildiği 

gibi). 
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3.6.4 Madde 3.4 Saklama Stabilitesi, Stabilite ve raf ömrü 

Biyosidal ürünün, ürün için talep edilen raf ömrü ve koşulları altında saklama 

sırasında kararlı olduğunu göstermek için veriler gereklidir. 

3.6.4.1 Madde 3.4.1 Saklama Stabilite testleri 

3.6.4.1.1 Madde 3.4.1.1 Hızlandırılmış stabilite testi 

İlgili test yöntemi CIPAC yöntemi MT 46.3'tür (iki hafta boyunca 54°C'de saklama). 

Oluşturulan hızlandırılmış saklama stabilite verileri, biyosidal ürünün ortam 

sıcaklığında iki yıl boyunca kararlı olacağını göstermek için kullanılabilir. Bu veriler, 

bir ruhsatlandırmayı desteklemek için ürünün saklama koşullarında iki yıl boyunca 

kararlı kalacağını göstermek için kullanılabilir. Yine de bu, biyosidal ürünün saklama 

koşullarında teyit etmek için oluşturulması gereken saklama ortamı verilerini 

oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. 

Hızlandırılmış stabilite testinin mutlaka satış ambalajında bulunması 

gerekmemektedir. CIPAC yöntemi MT 46.3'te belirtildiği gibi, hızlandırılmış saklama 

çalışması bir cam kavanozda yürütülebilir. 

Veriler ayrıca, aralıklı dönemler için normalden daha yüksek sıcaklıklara maruz 

kalındığında biyosidal ürünün stabilitesine dair bir gösterge de vermektedir. Biyosidal 

ürünün saklama sırasında 30⁰C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalmayacağı açıkça 

gösterilebiliyorsa, tam bir saklama koşullarında çalışmasının sağlanması koşuluyla 

hızlandırılmış stabilite verilerine ihtiyaç duyulmayacaktır. Biyosidal ürünün daha 

yüksek sıcaklıklarda saklanmaması gerektiğini belirtmek için uygun etiket ifadeleri 

gerekecektir. 

Aktif madde ısıya duyarlıysa, hızlandırılmış stabilite verileri oluşturmak için aşağıdaki 

koşullar kullanılabilir: 
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Tablo 6: Isıya duyarlı aktif maddeler için hızlandırılmış saklama testi 

koşulları 

 

Sıcaklık (± 2°C) Süre (hafta) 

54 2 

50 4 

45 6 

40 8 

35 12 

30 18 

 

3.6.4.1.2 Madde 3.4.1.2 Ortam sıcaklığında uzun dönem saklama testi 

Beyan edilen raf ömrü boyunca ürünün ortam sıcaklığında saklanmasını desteklemek 

için en kötü durum ticari ambalajına dair veriler oluşturulmalıdır. 

İki yıldan daha uzun bir raf ömrünü desteklemek için saklama ortamı verilerinin 

üretilmesinin sorunlu olabileceği kabul edilmektedir. Bu daha uzun raf ömrü 

beyanlarını desteklemek için, genel olarak, gerekli raf ömrü için saklamadan önce ve 

sonra anahtar parametreleri değerlendiren ilgili kalite kontrol verileriyle birlikte iki 

yıllık bir saklama ortamı çalışması sağlanmalıdır. Aşağıdaki bilgiler/veriler kalite 

kontrol verileriyle birlikte sağlanmalıdır: 

 Saklama koşullarının ayrıntıları (saklama süresi, sıcaklık ve ürünün içinde 

saklandığı ambalajın ayrıntıları); 

 Aktif içeriği belirlemek için kullanılan ayrıntılar ve destekleyici validasyon 

verileri (bu kılavuzun Kısım 3.8.1'inde raporlanacaktır); ve 
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 Kalite Kontrol verilerinde belirlenen fiziksel kimyasal ve teknik özelliklerin 

gerekçeleri ve bunun ürünün stabilitesini destekleme şekli. 

FAO kılavuzunun 2. revizyonunda (Pestisitler için FAO ve WHO şartnamesinin 

geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin El Kitabı - Kasım 2010 (FAO, 2010)), öncelikle 

GIFAP (Croplife International) monograf no. 17 (Croplife, 2009) yer alan formülasyon 

türlerine göre kategorize edilebilen formülasyonlar için yol gösterici Kılavuzdur. Farklı 

formülasyon türleri için ilgili fiziksel, kimyasal ve teknik özellikler hakkındaki bilgiler 

Değerlendirme kılavuzunda (EU, 2012a) ve FAO kılavuzunda (FAO, 2010) 

özetlenmiştir. 

Önerilen tüm ambalaj türleri için, ambalaj uygunluğu ele alınmalıdır. 

Tüm biyosidal ürün tipleri için kılavuz henüz mevcut değildir; örneğin ürün tipi 21 ve 

ürün tipi 6. 

3.6.4.1.3 Madde 3.4.1.3 Düşük sıcaklık stabilite testi (sıvılar) 

İlgili test yöntemi, CIPAC yöntemi MT 39.3'tür. 

Ürünün 0°C'de yedi gün saklama stabilitesi ele alınmalıdır. 

Etiket, ürünün ≤0°C koşullar altında saklanmaması gerektiğine dair açık talimatlar 

veriyorsa (örneğin, etikette "donmaya karşı koruyunuz" gibi bir ifade), düşük 

sıcaklıkta saklamanın ele alınmasına gerek yoktur. 

Bazı formülasyon türleri için, dondurma/çözme sikluslarındaki stabilitenin 

araştırılması gerekebilir. 

3.6.4.2 Madde 3.4.2 Aktif madde içeriği ve biyosidal ürünün teknik 

özellikleri üzerindeki etkiler 

Saklama stabilitesi çalışmalarında, aktif madde içeriği, ilgili fiziksel ve kimyasal 

özellikler (örn. pH) ve ilgili teknik özellikler, saklamadan önce ve sonra 

belirlenmelidir. 

İlgili olduğu yerlerde, ışık, sıcaklık ve nemin etkileri, saklama stabilite çalışmalarının 

bir parçası olarak araştırılmalıdır. 

 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt I Bölüm A+B+C 

Sürüm 2.0 Mayıs 2018 
116 
 

 

Saklama ortamı koşullarında çalışmaları için, biyosidal ürün en kötü durumda ticari 

ambalajda saklanmalı ve ambalajın stabilitesi değerlendirilmelidir. Bu, ambalajın 

görünümüne ilişkin gözlemleri ve saklamadaki ağırlık değişimine dair bir 

değerlendirme içermelidir. 

Bu çalışmalarda, en kötü durumdaki bir ambalaj, diğer ticari ambalajları temsil 

etmektedir. Tüm ambalaj türlerine dair bir değerlendirme yapılmalıdır. Genel olarak, 

ürün en kötü durum ambalajında saklanmalı ve bu verilerin belirtilen diğer ambalaj 

türleriyle ilgisi açıkça belirtilmelidir. Farklı ambalaj türleri için kabul edilebilir 

ekstrapolasyonlar aşağıda özetlenmiştir: 

 

Tablo 7: Saklama stabilitesi çalışmaları adına farklı ambalaj türleri için kabul 

edilebilir ekstrapolasyonlar 

Raf ömrü çalışmasında kullanılan 

ambalaj 

Kabul edilebilir 

ekstrapolasyonlar 

Su bazlı formülasyonlar, örneğin sucul süspansiyon konsantreleri, çözünür 

konsantreler 

Metal hariç hepsi Metal dışındaki tüm ambalaj türleri, 

başka veri olmadan 

desteklenmektedir 

Solvent bazlı formülasyonlar örn. emülsifiye edilebilir konsantreler 

HDPE HDPE/EVOH, HDPE/F, HDPE/PA 

ambalajlar 

tümü daha fazla veri olmadan 

desteklenecektir 

HDPE/EVOH veya 

HDPE/F veya HDPE/PA 

Bu üç ambalajdan biri için üretilen 

veriler, gerekli ambalajda kabul 

edilebilir sızdırma verileriyle diğer iki 

ambalaj için ruhsatlandırmayı 

destekleyecektir. 

HDPE ambalajları, kabul edilebilir 

sızdırma verileriyle desteklenecektir 
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Sızdırma verileri 

Veriler, saklamadan önce ve sonra tüm kimyasal ve fiziksel özelliklerin araştırıldığı 

yeni bir raf ömrü çalışması yerine, yalnızca gerekli ambalajın gerekli raf ömrü 

boyunca kararlı olduğunu (örn. sızdırma yok, balonlaşma yok, ambalajda kaplama 

yok, deformasyon yok) göstermek için gereklidir. Saklmadaki ağırlık değişimi de 

belirlenmelidir. 

Sızdırmanın gözlendiği durumlarda, yeni ambalajlamaya ruhsat verilmez. Yeni 

ambalajdaki herhangi bir kaplama ve/veya balonlaşma, yeni ambalajın formülasyona 

ve/veya hava girişine tam olarak dirençli olmadığının bir göstergesidir. Bu gibi 

durumlarda, biyosidal ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde herhangi bir 

olumsuz etkinin olmamasını sağlamak için yeni ambalajda tam bir raf ömrü çalışması 

yapılması gerekecektir. 

Katı preparatlar 

Daha esnek ambalajlar dışında tüm ambalaj türleri için ekstrapolasyon kabul 

edilebilir. Esnek ambalajlarda satılan katı formülasyonlar için, istiflemenin ambalaj 

üzerindeki etkileri ve fiziksel ve kimyasal özellikler araştırılmalıdır. Gerçekleştirilen 

istifleme, ticari uygulamada karşılaşılanları yansıtmalıdır. 

Tetikli püskürtücüler 

Tetikli bir püskürtücü yoluyla uygulanan kullanıma hazır biyosidal ürünler için, 

saklamadan önce ve sonra tetikli püskürtücünün yeterli şekilde çalışması ele 

alınmalıdır. Bu, püskürtme modelini, her işlemde verilen püskürtme miktarını ve 

tıkanmalar için nozüldeki gözlemleri içermelidir. Ürünün tetikli püskürtücü ile 

saklandığı yerlerde, yeterli şekilde çalışması saklamadan sonra ele alınmalıdır. 

Biyosidal ürünün tek bir işlemde uygulanmadığı durumlarda, dahili saklama sırasında 

püskürtücünün aralıklı kullanımı da ele alınmalıdır: Birbirini izleyen kullanımları 

takiben püskürtücünün yeterli şekilde çalışması ve ardından biyosidal ürünün 

saklanması ticari uygulamayı yansıtmalı ve belirtilen raf ömrünü kapsamalıdır. 

Aerosollerin saklamadan önce ve sonra yeterli şekilde çalışması da ele alınmalıdır. 
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Aktif madde içeriği, doğrulanmış bir analiz yöntemi kullanılarak belirlenmelidir. Genel 

olarak, aktif içerikteki ≤% 10'luk bir azalmanın, ürünün etkililiğini ve risk 

değerlendirmesini olumsuz etkilememesi gerektiği kabul edilmektedir. Aktif içeriğin 

bozunmasının >%10 olduğu durumlarda veya <%10'luk bir azalmanın etkililik 

ve/veya risk değerlendirmesini etkileyebileceği durumlarda, azalmanın kabul 

edilebilirliği için bir gerekçe sunulmalıdır. Bu, etkililik ve risk değerlendirmesindeki 

bozunmanın değerlendirilmesini gerektirebilir. Aktif maddenin akıbetinin (bozunma 

ürünleri) değerlendirilmesi gerekebilir. Alternatif olarak, aktif içeriğin bozunmasının 

kabul edilebilir kabul edilebilir olduğu daha uygun bir raf ömrü önerilmelidir. Bu 

nedenle, özellikle aktif maddenin bozunduğu bilindiğinde, aktif maddenin ara zaman 

periyotlarında değerlendirildiği saklama ortamı çalışmaları yapmak avantajlıdır. 

Şüpheli maddeler ve ilgili safsızlıklar, saklama stabilitesi/raf ömrü çalışmalarına dahil 

edilmek üzere düşünülmelidir. Saklamadan önce ve saklamadan sonra endişe konusu 

maddenin veya ilgili safsızlığın seviyesi, tam olarak doğrulanmış bir analiz yöntemi 

kullanılarak belirlenmelidir. 

Söz konusu maddenin veya ilgili safsızlığın biyosidal ürünün üretimi veya 

saklanmasında muhtemelen artamayacağı durumlarda, saklama stabilitesi/raf ömrü 

çalışmasına dahil edilmelerine gerek yoktur. Şüpheli maddenin veya ilgili safsızlığın 

neden saklama stabilitesi/raf ömrü çalışmasına dahil edilmediğini açıkça belirten bir 

gerekçe sunulmalıdır. 

Biyosidal üründe saklamada gözlemlenen ilgili değişiklikler de dahil olmak üzere, ilgili 

madde veya ilgili safsızlık seviyelerinin önemi ele alınmalıdır. 

Şüpheli bir madde veya ilgili safsızlık saklamada belirlendiğinde, onaylanmış bir analiz 

yöntemi kullanılarak belirlenmelidir. 

İlgili olduğu durumlarda, lezzetin korunması ele alınmalıdır. Etkililik 

değerlendirmesine yapılan atıf, bu gereksinimi karşılamak için kabul edilebilir. 
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Üründe caydırıcı bir ajanın9 bulunduğu ve risk değerlendirmesinde caydırıcı ajanın 

mevcudiyetine atıfta bulunulduğu durumlarda, onaylanmış bir analiz yöntemi 

kullanılarak saklamada stabilitesi değerlendirilmelidir. 

3.6.4.2.1 Madde 3.4.2.1 Işık 

Bu sonlanma noktası Kısım 3.6.4.2'de (yukarıda) ele alınmaktadır. 

3.6.4.2.2 Madde 3.4.2.2 Sıcaklık ve nem 

Bu sonlanma noktası Kısım 3.6.4.2'de (yukarıda) ele alınmaktadır. 

3.6.4.2.3 Point 3.4.2.3 Kap materyaline karşı reaktivite 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 3.6.4.1 ve 3.6.4.2'sindeki (yukarıda) talimatları izleyiniz. 

 

3.6.5 Madde 3.5 Biyosidal ürünün teknik özellikleri 

Formülasyon tipine uygulanabilen teknik özellikler ele alınmalıdır. İlgili yerlerde 

bunlar, biyosidal ürün için belirtilen maksimum ve minimum kullanım 

konsantrasyonlarını kapsayacak şekilde üretilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Bir caydırıcı ajan, tüketimi caydırmak veya sınırlamak amacıyla biyosidal bir ürüne eklenen bir maddedir. 
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Farklı formülasyon türleri için ilgili fiziksel, kimyasal ve teknik özellikler hakkındaki 

bilgiler Değerlendirme kılavuzunda (EU, 2012a) ve FAO kılavuzunda (FAO, 2010) 

özetlenmiştir. 

3.6.5.1 Madde 3.5.1 Islatılabilirlik 

İlgili test yöntemi, CIPAC yöntemi MT 53.3.1'dir. 

Islatılabilirlik, preperatın kullanım sırasında kolayca ıslatılmasını sağlamak için 

belirlenir. Veriler, suda dağıtılacak katı preperatlar için gereklidir. 

Yazılan yöntem, ıslatılabilir toz preparatlarının ıslatılmasını açıklar, ancak aynı 

zamanda suda çözünür tozlar, suda çözünür granüller ve suda dağılabilir granüller 

için de geçerlidir. 

Bir dakika içinde döndürülmeden tam ıslanma varsa, bir preparat kabul edilebilir 

olarak sayılacaktır. Bir preparatın bu sınırın dışında olduğu durumlarda, örneğin 

uygulama ekipmanında, biyosidal ürünün kullanımında kabul edilebilir ıslatmayı 

gösteren kanıtlar sunulmalıdır. 

3.6.5.2 Nokta 3.5.2 Süspanse edilebilirlik, kendiliğinden oluşabilirlik 

ve dispersiyon stabilitesi Uygulanabilirlik, biyosidal ürünün formülasyon tipine 

(doğasına) bağlıdır. Süspanse edilebilirlik 

Islatılabilir tozlar için CIPAC yöntemi MT 15.1’e, sulu süspansiyon konsantreleri için 

CIPAC yöntemi MT 161’e, suda dağılabilir granüller için CIPAC yöntemi MT 168’e, 

suda dağılabilir tozlar için CIPAC yöntemi MT 177’ye (basitleştirilmiş yöntem) ve su 

ile dilusyonlar üzerinde süspansiyon oluşturan formülasyonların süspanse edilebilirliği 

için CIPAC yöntemi MT 184'e göre test ediniz. 

Süspanse edilebilirlik, uygulama sırasında homojen bir karışım oluşturmak için yeterli 

miktarda aktif maddenin süspanse edildiğini göstermek üzere belirlenir. Süspanse 

edilebilirliğin belirlenmesi için, hala süspansiyon halinde olan bir aktif maddenin 

kütlesini ölçmek adına kimyasal test ("aktif" süspanse edilebilirlik) tamamen güvenilir 

tek yöntemdir. 

Bununla birlikte, gravimetrik tespit etme (toplam süspanse edilebilirlik) veya çözücü 

ekstraksiyonunu belirlemesi, bu yöntemlerin kimyasal testlere eşdeğer sonuçlar 

verdiği gösterilmiş olması koşuluyla kullanılabilir. 
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Preperatta birden fazla çözünmez aktif maddenin mevcut olduğu durumlarda, 

kimyasal analiz ("aktif" süspanse edilebilirlik) kabul edilebilir tek yöntemdir. 

Analiz, preparatın kullanımı için önerilen en yüksek ve en düşük dilusyonla 

yapılmalıdır. 

Ölçülen ortalama aktif maddenin süspanse edilebilirliği %60'tan az veya %110'dan 

fazla olmamalıdır. Bir preperatın bu sınırların dışında olduğu durumlarda, preperatın 

uygun uygulama ekipmanı ile uygulamada homojen olduğunu gösteren kanıt 

sunulmalıdır. Örneğin, etiket üzerindeki en yüksek ve en düşük kullanım oranlarında 

bir püskürtme işleminin başında, ortasında ve sonunda spreydeki aktif madde 

içeriğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Dispersiyonun kendiliğinden oluşabilirliği ve dispersiyon stabilitesi 

Süspansiyon konsantreleri ile ilgili olarak CIPAC yöntemi MT 160'a göre ve suda 

dağılabilir granüllerin dağılma derecesi konusunda CIPAC yöntemi MT 174'e göre test 

ediniz. 

Dispersiyonun kendiliğinden oluşabilirliği, preparatın su ile seyreltildiğinde hızla 

dağıldığını gösterecek şekilde belirlenir. 

Süspanse edilebilirliğin belirlenmesine gelince, süspansiyon halindeki bir aktif 

maddenin kütlesini ölçmenin tek güvenilir yolu kimyasal testtir. 

Bununla birlikte, gravimetrik olarak tespit etme veya çözücü ekstraksiyonu tespit 

etme, bu yöntemlerin kimyasal testlere eşdeğer sonuçlar verdiği gösterilmiş olması 

koşuluyla, rutin olarak kullanılabilir. 

Preperatta birden fazla çözünmez aktif maddenin mevcut olduğu durumlarda, 

kimyasal analiz kabul edilebilir tek yöntemdir. 

Ölçülen ortalama minimum aktif maddenin süspanse edilebilirliği veya dağılabilirliği, 

%60'tan az veya %105'ten fazla olmamalıdır. Bir preparatın bu sınırların dışında 

olduğu durumlarda, preparatın başvuruda homojen olduğunu gösteren kanıtlar 

sunulmalıdır. 

3.6.5.3 Madde 3.5.3 Islak elek analizi ve kuru elek testi 

Uygulanabilirlik, biyosidal ürünün formülasyon tipine (niteliğine) bağlıdır. Islak elek 

testi 
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CIPAC yöntemi MT 59.3 Islatılabilir tozlar, süspansiyon konsantreleri, kapsül 

süspansiyonları ve CIPAC yöntemi MT 167 Suda dağılabilen granüllerin 

dispersiyonundan sonra ıslak eleme, CIPAC yöntemi MT 179 Çözünme derecesi ve 

çözelti stabilitesi, CIPAC yöntemi MT 182 Geri dönüştürülmüş su ve CIPAC yöntemi 

ile ıslak elek testi MT 185 Islak elek testine göre test ediniz. 

Bir elek üzerinde kalan kalıntının, uygulama ekipmanında nozüllerın veya filtrelerin 

tıkanmasına neden olan kabul edilemez kalıntı olmadığından emin olmak için 

dağılımdan sonra belirlenir. 

Test ıslatılabilir tozlar, süspansiyon konsantrelerine , suda dağılabilen granüllere, sulu 

kapsül süspansiyonları, dağılabilen konsantrelere, süspo-emülsiyonlar, suda çözünür 

granüllere ve suda çözünür tozlara uygulanabilir. 

75 mm'lik bir elek üzerinde maksimum %2 tutulabilir. Bir preparatın bu sınırın dışında 

olduğu durumlarda, preparatın uygun uygulama ekipmanı ile tıkanma olmaksızın 

kabul edilebilir bir şekilde uygulanabileceğini gösteren kanıt sunulmalıdır. 

Kuru elek 

Tozlar için CIPAC yöntemi MT 59.1'e ve granüler formülasyonlar (GR) için CIPAC 

yöntemi MT 59.2'ye (MT 58) göre test ediniz. 

Test, kabul edilebilir uygulamaya izin vermek için doğrudan uygulama için dağıtılabilir 

tozların ve granüllerin boyut dağılımını belirlemek için tasarlanmıştır. 

Tozlanabilir tozlar için, eğer preparatın >%5'i 75 µm'lik bir elek üzerinde tutulursa, 

aktif maddenin taşıyıcıdan ayrılmadığını göstermek için, elek üzerinde kalan 

materyalin aktif madde içeriği belirlenmelidir. Elek üzerindeki kalıntıda AI olarak 

(g/kg cinsinden %0,005 x AI içeriği) %'den fazla olmamalıdır. 

3.6.5.4 Madde  

Emülsifiye edilebilirlik, yeniden emülsifiye edilebilirlik ve emülsiyon 

stabilitesi 

Uygulanabilirlik, biyosidal ürünün formülasyon tipine (doğasına) bağlıdır. 

İlgili test yöntemleri, %0.1 - 5 dilusyon için CIPAC yöntemi MT 36.3, % 0.1 -% 2 

dilusyon için CIPAC yöntemi MT 173 ve süspo-emülsiyonların Dispersiyon stabilitesi 

için CIPAC yöntemi MT 180'dir. 
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Veriler, bir preparatın oluşup oluşmadığını ve stabil bir emülsiyon olup olmadığını 

belirlemek için gereklidir. 

Testler, CIPAC su A ve D'de ve kullanım için önerilen en yüksek ve en düşük 

konsantrasyonlarda yapılmalıdır. 

MT 36.3 koşulları altında üretilen emülsiyon, yağ izinden 30 dakika sonra maksimum 

2ml krem olabilir. Herhangi bir ayrılma gözlenirse, yeniden emülsifikasyon 24 saat 

sonra tamamlanmalıdır. 

MT 180 koşulları altında üretilen emülsiyon, yağ izinden 30 dakika sonra maksimum 

2ml krem olabilir. Herhangi bir ayrılma gözlenirse, yeniden emülsifikasyon 24 saat 

sonra tamamlanmalıdır. 

MT 173 koşulları altında formülasyon için ölçülen absorbans, dört saat sonra %95-

105 arasında olmalıdır. 

Bir preparatın bu sınırların dışında olduğu durumlarda, uygulandığında preparatın 

homojen kaldığını gösteren kanıt sunulmalıdır. 

Bir parça yağ dekompozisyonundan daha fazlası varsa, yeniden formülasyona dikkat 

edilmelidir. 

3.6.5.5 Madde 3.5.5 Parçalanma süresi 

Parçalanma süresi tablet olan tüm ürünlere uygulanabilir ve optimal etkililik için 

tabletin bir çözücü (su) içinde parçalanmasına bağlıdır. ST (suda çözünür tabletler) 

ve WT (suda dağılabilir tabletler) formülasyonlarına uygulanabilir. 

İlgili standart bir yöntem yoktur. 

Veriler, tabletin suya ilaveten hızla parçalandığını ve formülasyonun kolayca 

dağıldığını ve kullanım sırasında uygulama ekipmanında herhangi bir tıkanma 

olmadığını göstermelidir. Maksimum parçalanma süresi belirlenecektir. 

Belirtilen parçalanma süresi, parçalanmanın belirtilen maksimum süre içinde 

sağlandığını ve ürünün yeterince dağıldığını gösteren bir çalışma ile desteklenmelidir. 

Sürekli çalkalama gerekiyorsa, bu kullanım talimatlarında/etiketinde belirtilmelidir. 
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3.6.5.6 Madde 3.5.6 Partikül boyutu dağılımı, toz içeriği, aşınma, 

ufalanabilirlik 

Partikül boyutu dağılımı 

Toz biyosidal ürünlerin ve granüllerin partikül boyutu dağılımı ele alınmalıdır. 

Oluşturulan veriler, formülasyon tipini kategorize etmek için yeterli olmalı ve biyosidal 

ürünün uygun uygulama ekipmanı kullanılarak başarılı bir şekilde uygulanabileceğini 

göstermesi gerekmektedir. İlgili test yöntemleri aşağıdaki gibidir: 

Boyut dağılımı (tozlar): 

 CIPAC Metodu MT 187: Lazer difraksiyonu ile partikül boyutu analizi Nominal 

boyut aralığı (granüller): 

 CIPAC Metodu MT 170: Suda dağılabilen granüllerin kuru elek analizi 

 CIPAC Metodu MT 187: Lazer difraksiyonu ile partikül boyutu analizi 

Aerosollere, partiküllere veya damlacıklara maruziyet oluşturacak şekilde uygulanan 

tüm toz biyosidal ürünler ve biyosidal ürünler için MMAD (kütle ortamı aerodinamik 

çapı) belirlenmelidir. Aerodinamik çapı <50 µm olan kütle içindeki partikül yüzdesi 

belirlenmelidir. Uygun test yöntemlerine ilişkin bilgiler, gerekli bilgiler ve kimyasal 

güvenlik değerlendirmesine ilişkin ECHA Kılavuzu Ana Bölüm R.7a: Sonlanma 

noktasına özel rehber, R.7.1.14 Granülometri (ECHA) 'da özetlenmiştir. 

Toz 

Katı preparatların (granüller ve tozlar) toz içeriği, kullanıcılar veya çevredeki kişiler 

için kabul edilemez bir risk veya uygulama ekipmanının tıkanma potansiyeli 

olmadığından emin olmak için belirlenmelidir. 
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Toz içeriği, aşağıdaki test yöntemi kullanılarak oluşturulmalıdır: 

 CIPAC Yöntemi MT 171: Granül ürünlerin tozluluğu 

Görünür toz içeriğinin >%1 (ağırlıkça) olduğu durumlarda, kullanıcılar ve çevredeki 

kişiler için potansiyel riski değerlendirmek adına tozun partikül boyutu ve yapısı 

araştırılmalıdır. Tozun partikül boyutunu belirlemek için geçerli yöntemler, gerekli 

bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine (ECHA) ilişkin ECHA Kılavuzunda 

belirtilmiştir. 

Tanecikli bir materyalinin 'tozlu' olarak tanımlanması durumunda, materyalin 

uygulama ekipmanı aracılığıyla yeterli şekilde bir şekilde uygulanabileceğine dair 

kanıt gereklidir. 

Aşınma, ufalanabilirlik 

Yırpanma, sürtünme veya darbe, özellikle granülden granüle etkileşim yoluyla bir 

granül yüzeyinin aşınması olarak tanımlanır. 

Ufalanabilirlik, bir granülün parçalanma, daha küçük partiküllere bölünme eğilimi 

olarak tanımlanır. 

Bu veriler, tanecikli bir materyalin normal kullanım ve nakliye koşulları altında sağlam 

olup olmadığını belirlemek için gereklidir. 

 İlgili test yöntemleri (granüller veya tabletler için geçerlidir): 

 CIPAC Metodu MT 178: Granüllerin aşınma direnci 

 CIPAC Metodu MT 178.2: Dağılabilir granüllerin aşınma direnci 

Materyalin % 98'in altında bir aşınma direncine sahip olduğu durumlarda, tozun 

partikül boyutu belirlenmeli ve kullanıcılar ve çevredeki kişiler için risk ele alınmalıdır. 

Tozun partikül boyutunun değerlendirilmesine ilişkin bilgiler yukarıda özetlenmiştir. 

Materyalin %98'in altında bir aşınma direncine sahip olduğu durumlarda, materyalin 

uygulama ekipmanı aracılığıyla kabul edilebilir bir şekilde uygulanabileceğine dair 

kanıt gereklidir. 
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3.6.5.7 Point 3.5.7 Kalıcı köpüklenme 

Uygulanabilirlik, biyosidal ürünün formülasyon tipine (doğasına) bağlıdır. Veriler, 

ürün kullanım için suda uygulandığında gereklidir. Ürünün köpük uygulaması için 

olması amaçlandığında verilere gerek yoktur. 

Kalıcı köpük, preparatın seyreltilmesinin ardından bir püskürtme tankında veya diğer 

uygulama ekipmanında bulunması muhtemel köpük miktarını ölçmek için belirlenir. 

CIPAC yöntemi MT 47.2, süspansiyon konsantrelerinde kalıcı köpüğün belirlenmesi 

için standartlaştırılmasına rağmen, su içinde dağılan diğer preparatlara da 

uygulanabilir. 

Test, kullanım için önerilen en yüksek ve en düşük kullanım konsantrasyonlarında 

gerçekleştirilmelidir. 

CIPAC yöntemi MT47.2 koşulları altında üretilen köpük seviyesi 1 dakika sonra 60 

ml'yi geçmemelidir. Bir preparatın bu sınırların dışında olduğu durumlarda, preparatın 

uygun uygulama ekipmanı ile kullanılmasının ardından kullanıcılar için kabul edilemez 

bir risk olmadığını gösteren kanıtlar sunulmalıdır. 

3.6.5.8 Madde 3.5.8 Akışkanlık / Akabilirlik / Tozlanabilirlik 

Uygulanabilirlik, biyosidal ürünün formülasyon tipine (niteliğine) bağlıdır. Akışkanlık 

İlgili test yöntemi CIPAC yöntemi MT 172'dir. 

Veriler, basınç altında saklandıktan sonra tanecikli materyallerin serbest akışta 

kaldığını göstermek için gereklidir. 

Veriler yalnızca, granülleri basınca ve/veya ısıya maruz bırakacak uygulama ekipmanı 

aracılığıyla uygulanan tanecikli formülasyonlar için gereklidir. 

Yöntem, formülan olarak suyun eklendiği granüller için uygun değildir. Bu tür 

granüller için, ekipman aracılığıyla uygulamanın yeterli şekilde olacağını gösteren 

alternatif veriler sağlanmalıdır. 

Numune, maksimum beş kaldırma işleminden sonra elekten akmalıdır. 
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Akabilirlik (durulanabilirlik) 

İlgili test yöntemi CIPAC yöntemi MT 148'dir. 

Veriler, kullanıcının maksimum preparat miktarını kullanabildiğini ve kapta aşırı 

miktarda materyal kalmadığını göstermek için gereklidir. Yöntem, süspansiyon 

konsantreleri, kapsül süspansiyonları ve süspoemülsiyonlar için uygundur. 

MT 148 ile gözlemlenen kalıntı %5'i geçmemelidir ve durulanan kalıntı %0.25'ten 

fazla olmamalıdır. 

Standart laboratuar testi başarısız olursa, test ticari ambalajda önerilen durulama 

talimatları kullanılarak gerçekleştirilebilir. 

Daha yüksek kalıntılar, atık bertarafı sırasında tehlikeli durumlara neden olabilir. 

Yüksek seviyede kalıntıların neden bir sorun oluşturmayacağına dair bir gerekçe veya 

güvenli atık imhası için talimatlar verilmesi gerekmektedir. 

Daha yüksek miktarda kalıntılar, biyosidal ürünü maksimum kullanım oranında 

hazırlama kabiliyetini de etkileyebilir ve dolayısıyla etkililiği olumsuz yönde 

etkileyebilir. Etkililiğin olumsuz etkilenmeyeceğine dair uygun kanıt gerekli olabilir. 

Tozlanabilirlik 

İlgili test yöntemi CIPAC yöntemi MT 34'dir. Bununla birlikte, bu yöntemde kullanılan 

ekipman halihazırda mevcut değildir. Bu nedenle, preparatın önerilen uygulama 

ekipmanı aracılığıyla toz olarak yeterli şekilde uygulanabileceğini ve basınç altında bir 

ısı testinin ardından kabul edilemez bir sıkıştırma veya kekleşme olmadığını gösteren 

veriler gereklidir. 

3.6.5.9 Madde 3.5.9 Yanma oranı - duman üreteçleri 

Preparatın duman olarak yeterli şekilde uygulanabileceğine ve yanma oranı ve yanma 

tamlığının (ayrıca bu kılavuzun Kısım 3.7.5.10 ve 3.7.5.11'ine bakınız) önerilen 

kullanımı desteklediğine dair kanıt gereklidir. İlgili olduğu yerlerde, veriler ürünün 

aralıklı kullanımını desteklemelidir. 

Bir duman üretecinin süresi ve yanma oranı, hazırlığın duman üretmeyi 

durdurmasının ne kadar süreceğini belirlemek için belirtilmelidir. Yanma oranı ve 

süresinin belirtilen oranlara uygunluğunu göstermek için temsili kullanım durumuna 

dayalı olarak bir test gereklidir. 
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Yanma oranı önerilen kullanıma uygun olmalıdır. İlgili standart bir yöntem yoktur. 

3.6.5.10 Point 3.5.10 Yanma tamlığı - duman üreteçleri 

Kullanım öncesi ve sonrası preparat tartılarak yanma tamlığı belirlenmelidir. Aktif 

maddenin açık ara en büyük kısmının dumana dönüştüğü gösterilmelidir. Bu aynı 

zamanda tortudaki konsantre aktif maddenin belirlenmesini de gerektirir. 

İlgili standart bir yöntem yoktur. 

3.6.5.11 Madde 3.5.11 Dumanın kompozisyonu - duman üreteçleri 

Duman kompozisyonu, üretilen dumanın gerçekten aktif maddeyi içerdiğini ve 

dekompozisyon ürünleri içermediğini garanti etmek için, eğer varsa, aktif madde ve 

bozunma ürünlerinin konsantrasyonu üzerine analiz edilmelidir. 

İlgili standart bir yöntem yoktur. 

Duman, etkili olması için gerekli aktif konsantrasyonu ve herhangi bir dekompozisyon 

ürününü sağlamalı ve aktif ve herhangi bir bozunma ürününün miktarı toksikolojik ve 

çevresel risk değerlendirmeleriyle desteklenmelidir. 

Eğer, aktif maddede sağlanan sonlanma noktaları (dekompozisyondan sonra 

bozunma/yanma ürünleri) gibi teorik değerlendirmelere göre ya da duman üretimi 

sırasında oluşturulan ısı, dekompozisyon sıcaklığının çok altındaysa ve/veya 

halojenlerin veya toksik dumanlar yayabilecek diğer bileşenlerin yokluğunda, testten 

feragat edilebilir. 

3.6.5.12 Madde 3.5.12 Püskürtme modeli - aerosoller 

Homojenlik, FEA yöntemi 644'e (Dolu Aerosol Ambalajları - Aerosol Püskürtme 

Modellerinin Değerlendirilmesi) göre belirlenmelidir. 

Püskürtme çapı 30 cm mesafede belirlenmelidir. 

3.6.5.13 Madde 3.5.13 Diğer teknik özellikler 

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

 

3.6.6 Madde 3.6 Kullanılmasına izin verilecek diğer biyosidal 

ürünler de dahil olmak üzere diğer ürünlerle fiziksel ve kimyasal uyumluluk 

Biyosidal ürünün diğer maddelerle, karışımlarla veya biyosidal veya biyosidal 

olmayan ürünlerle (ör. boyalar) birlikte uygulanması için etiket önerileri yapıldığında 

fiziksel ve kimyasal uyumluluğu ele alan veriler sağlanmalıdır. 
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Her bir bileşenin tüm özellikleri biliniyorsa ve bir kimyasal reaksiyonun hariç 

tutulabileceği açıkça gösterilebiliyorsa, kimyasal uyumluluğu gösteren verilere gerek 

olmayacaktır. 

Bilinen herhangi bir uyumsuzluktan (fiziksel ve kimyasal) bahsedilmelidir. 

3.6.6.1 Madde 3.6.1 Herhangi bir ürünle olası fiziksel 

uyumsuzluktan bahsedilmelidir. 

Yöntem ASTM E1518 (Dinamik Çalkalayıcı Yöntemi ile Sulu Tank Karışımlarında 

Pestisitlerin Fiziksel Uyumluluğunun Değerlendirilmesine Yönelik Standart Uygulama) 

fiziksel uyumluluğu araştırmak için kullanılabilir. 

3.6.6.2 Madde 3.6.2 Herhangi bir ürünle olası kimyasal 

uyumsuzluktan bahsedilmelidir. 

 

3.6.7 Madde 3.7 Çözünme derecesi ve dilusyon stabilitesi 

Uygulanabilirlik, biyosidal ürünün formülasyon tipine (niteliğine) bağlıdır. Çözünme 

derecesi 

Suda çözünür torbalarda kullanılan ürünler ve tüm tabletler için bilgi gereklidir. 

Çözünme hızı, suda çözünür torbalarda kullanılan tabletler ve ürünlerle ilgili olarak ve 

formülasyonun hızla çözüldüğü veya dağıldığı gösterilmelidir. Test en yüksek 

konsantrasyonda yapılmalıdır. Katı/su miktarı arttıkça dağılması daha zor olacaktır. 

İlgili test yöntemi, CIPAC yöntemi MT176'dır (suda çözünür torba). Tabletler için özel 

bir yöntem yoktur. 

Dilusyon stabilitesi 

İlgili test yöntemleri, CIPAC yöntemi MT 179 ve MT41'dir. 

Dilusyon stabilitesi, suda çözünür preparatların kolayca çözülmesini ve/veya 

seyreltildiğinde birikim, topaklaşma vb. olmadan kararlı solüsyonlar üretmesini 

sağlamak üzere belirlenir. Sunulan sonuçlar, herhangi bir ayrılmayı veya tortunun 

görünümünü ve miktarını tam olarak tanımlamalıdır. 

Test, etikette belirtilen maksimum kullanım konsantrasyonunda yapılmalıdır. 
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MT 41 yöntemi için kabul edilebilir sınır, 30 dakika sonra çökeltinin 'eser miktarı' 

kadar olacaktır. Yöntem MT 179 için, 75 µm'lik bir elek üzerinde elde edilen kalıntı 

miktarı %2'yi geçmemelidir. Bir preparatın bu sınır değerin dışında olduğu 

durumlarda, ayrılan materyalin uygulama ekipmanını engellemeyeceğini veya 

kullanan için kabul edilemez bir risk teşkil etmeyeceğini veya etkililiği 

etkilemeyeceğini gösteren kanıtlar sunulmalıdır. 

 

3.6.8 Madde 3.8 Yüzey gerilimi 

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

Yüzey Gerilimi) göre test edin. 

Tüm sıvı biyosidal ürünler için, kullanım konusunda önerilen en yüksek kullanım 

konsantrasyonundaki 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. 

Daha fazla bilgi için bu Kılavuzun Kısım 2.6.8'ine bakınız. Daha fazla bilgi: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA rehber 

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

(ECHA). 

 

3.6.9 Madde 3.9 Viskozite 

Sıvı formülasyonlar için bu veriler her zaman gereklidir. 

Viskozite 20 ° C ve 40 ºC'de belirlenmelidir. 

İlgili bir EC yöntemi yoktur. Aşağıdaki belirleme yöntemlerinin önerildiği OECD Test 

Yönergesi 114'e (Sıvıların Viskozitesi) göre test ediniz: 

 Kapiler viskozimetre; 

 Akış kabı; 

 Rotasyonel viskozimetre; 

 Döner bilyalı viskozimetre 

 Çekme bilyalı viskozimetre. 
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≥%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. 

Daha fazla bilgi: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair ECHA Rehberi Ana 

Bölüm R.7a: Sonlanma noktasına özel kılavuz, R.7.1.18 Viskozite (ECHA). 

 

3.7 Madde 4 Fiziksel tehlikeler ve ilgili özellikler 

Biyosidal ürünlere dair fiziksel tehlikeler (BPR Ek III Sonlanma noktası  4.1 ila 4.16), 

CLP Yönetmeliğine dahil edilen karışımlar için fiziksel tehlike sınıflarına karşılık gelir. 

BPR'de gerekli olan bu fiziksel tehlikelerin her biri için kriterler ve test yöntemleri 

veya standartları, CLP Yönetmeliği Ek I Bölüm 2'nin ilgili bölümünde açıklanmaktadır. 

Bir ürünün CLP Yönetmeliği Ek I Bölüm 2'de atıfta bulunulan fiziksel tehlikelerden 

herhangi birini içerip içermediğini belirlemek amacıyla: imalatçı, ithalatçı veya satıcı, 

yeterli ve güvenilir bilgi mevcut olmadığı sürece, yukarıda belirtilen Bölüm 2'nin 

gerektirdiği testleri gerçekleştirmelidir (CLP Yönetmeliği Madde 8 (2)). Buna ek 

olarak, her bir ilgili fiziksel tehlike için, bir BM test yöntemi adıyla başlayarak, 

Ulaştırma ve Tehlikeli Maddelere İlişkin BM Önerileri, Test ve Kriterler El Kitabı, UN-

MTC (UN, 2009) uyarınca ilgili teste bir referans sağlanmaktadır. 

Daha fazla bilgi CLP Kriterlerinin (ECHA) Uygulanmasına İlişkin Kılavuz'da bulunabilir. 

 

3.7.1 Madde 4.1 Patlayıcılar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.1'indeki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.2 Madde 4.2 Yanıcı gazlar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.2'sindeki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.3 Madde 4.3 Yanıcı aerosoller 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.3'ündeki talimatları izleyiniz. 

3.7.4 Madde 4.4 Oksitleyici gazlar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.4'ündeki talimatları izleyiniz. 
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3.7.5 Madde 4.5 Basınç altındaki gazlar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.5'indeki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.6 Madde 4.6 Yanıcı sıvılar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.6'sındaki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.7 Madde 4.7 Yanıcı katılar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.8.7'sindeki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.8 Madde 4.8 Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.8'indeki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.9 Madde 4.9 Piroforik sıvılar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.9'undaki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.10 Madde 4.10 Piroforik katılar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.10'undaki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.11 Madde 4.8 Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.11'indeki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.12 Madde 4.12 Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayan maddeler 

ve karışımlar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.12'sindeki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.13 Madde 4.13 Oksitleyici sıvılar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.13'ündeki talimatları izleyiniz. 
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3.7.14 Nokta 4.14 Oksitleyici katılar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.14'ündeki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.15 Madde 4.15 Organik peroksitler 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.15'indeki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.16 Madde 4.16 Metaller için aşındırıcılar 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.16'sındaki talimatları izleyiniz. 

 

3.7.17 Madde 4.17 Tehlikeler için ek fiziksel göstergeler 

3.7.17.1 Madde 4.17.1 Ürünlerin kendiliğinden tutuşma sıcaklıkları 

(sıvılar ve gazlar) 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.17.1'indeki talimatları izleyiniz. 

3.7.17.2 Madde 4.17.2 Katılar için bağıl kendiliğinden tutuşma 

sıcaklığı 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.14.2'sindeki talimatları izleyiniz. 

3.7.17.3 Madde 4.17.3 Toz patlaması tehlikesi 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.7.17.3'ündeki talimatları izleyiniz. 

 

3.8 Madde 5 Tespit ve tanımlama yöntemleri 

Bir biyosidal ürün için ruhsatlandırma şartlarına uygunluğun değerlendirilmesi için 

analiz yöntemlerle ilgili bilgiler gereklidir. Bu bilgi ayrıca, ruhsatlandırma sonrası 

kontrol ve izleme amaçları için ve BPR uyarınca gerekli olan veri üretimi için 

kullanılan yöntemler için sağlanması gereken gerekçelerin değerlendirilmesi için de 

gereklidir. Birden fazla aktif madde varsa, analiz bir yöntem bunları ayırt edebilmeli 

ve ayrı ayrı ölçebilmelidir. Analiz yöntemlerin validasyonun gerçekleştirilmesi ve 

GLP'ye bildirilmesi gerekmez. Spesifik bir analiz yöntemin geliştirilemediği spesifik 

durumlarda, ortak bir kısım yaklaşımı veya titrasyon yöntemi kabul edilebilir. 
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Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.8'indeki talimatları izleyiniz. 

 

Daha fazla bilgi: 

 REACH kapsamında maddelerin tanımlanması ve adlandırılması için 

ECHA Kılavuzu; Ana Bölüm 4.2.1.3./4.2.2.3./4.2.3.2., (ECHA). 

3.8.1 Madde 5.1 Biyosidal üründeki aktif madde/maddeler, kalıntılar, ilgili 

safsızlıklar ve şüpheli maddelerin konsantrasyonunu belirlemek için 

validasyon parametrelerini içeren analiz yöntem 

Analiz yöntem, aktif madde içeriğini doğru bir şekilde belirlemeye uygun olmalıdır. 

Birden fazla aktif madde içeren bir preparat durumunda, başka birinin varlığında her 

birini belirleyebilen bir yöntem sağlanmalıdır. Kombine bir yöntem sunulmazsa, 

teknik nedenler belirtilmelidir. 

Genel olarak lineerlik, özgüllük, geri kazanım ve tekrarlanabilirlik ele alınmalıdır. 

Lineerlik 

Bu Kılavuzun Kısım 2.8'indeki teknik materyal bilgilerine bakın. 

Özgüllük (Seçicilik) 

Bir standardın, numunenin ve boş bir formülasyonun analizinden örnek 

kromatogramlar gereklidir. Boş formülasyon tüm formülanları içermeli ama aktif 

madde içermemelidir. Formülasyonun iki veya daha fazla aktif madde içerdiği ve her 

birinin ayrı bir yöntem kullanılarak belirlendiği durumlarda, her bir aktif maddenin 

diğerlerinin tayinini etkilemediğini göstermek için yeterli veri sağlanmalıdır. 

Tekrarlanabilirlik 

Bu Kılavuzun Kısım 2.8'indeki teknik materyal bilgilerine bakın. 
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Geri Kazanım (Doğruluk) 

Yöntemin doğruluğu, biyosidal üründeki saf aktif maddenin ortalama geri kazanımı 

olarak rapor edilmelidir. Bilinen miktarda analit içeren temsili numunelerde en az iki 

geri kazanım tayini yapılmalıdır. Numuneler ideal olarak, bilinen miktarda analitin 

eklendiği ve numunenin tamamının numune alma hatasını azaltmak için analiz 

edildiği, laboratuvarda hazırlanmış ortak formülan karışımları olmalıdır. Bununla 

birlikte, analit olmadan bir numune matrisinin hazırlanmasının mümkün olmadığı 

veya analiz edilecek numunenin kopyalanmasında zorlukların olduğu (örneğin pelet 

formülasyonları ile), standart ekleme yöntemi kullanılabilir. 

Geri kazanım verileri aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: 

Tablo 7: Kalıntılar veya safsızlıklar için kabul edilebilir geri kazanım 

değerleri 

 

% aktif (nominal) Ortalama % geri kazanım 

A>10 98-102 

1-10 97-103 

<1 95-105 

0.01-0.1 90-110 

<0.01 80-120 

Kaynak: SANCO 3030/99 (EU, 2000a) 

Mevcut olduğunda aktif içerik, bir CIPAC yöntemi kullanılarak formülasyonda 

belirlenebilir. Aynı formülasyon tipindeki aktif madde için bir CIPAC yöntemi 

doğrulandığında, tam validasyon verileri gerekli değildir. Bu gibi durumlarda sadece 

özgüllük verileri gereklidir. 

Şüpheli maddeler ve ilgili safsızlıklar için, safsızlığın kimliğini teyit etmek adına ek 

şartlarla birlikte aktif maddeyle aynı şartlar geçerlidir. Şüpheli maddeyi veya ilgili 

safsızlığı belirlemek için kullanılan yöntem oldukça spesifik olarak kabul edilmiyorsa, 

sonucun tamamen doğrulanmış bir doğrulayıcı analiz yöntemi kullanılarak 

validasyonu gerekir. Bu Kılavuzun Kısım 2.6.11'indeki Dipnot 5'e bakınız. 
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Kimliğin validasyonuna yönelik prosedürler hakkında daha fazla bilgi için bu 

kılavuzun Kısım 2.8.2'sine bakınız. 

3.8.2 Madde 5.2 Ek II 5.2 ve 5.3 kapsamında olmadığı sürece, izleme amaçlı 

analiz yöntemler (ADS) 

BPR Ek III Madde 5.2 şöyle beyan etmektedir:  [...] aşağıdakilerde ilgili olduğu 

sürece, biyosidal ürünün ilgili bileşenlerinin ve/veya kalıntılarının geri kazanım 

oranları ve belirleme sınırları dahil: 

Kalıntı tanımı 

Genel olarak, değerlendirme sırasında, ilgili olduğu durumlarda, biyosidal ürünlerin 

hangi ilgili bileşenlerinin ek olarak, bileşenlerin kaderi ve davranışı ile toksikolojik 

ve ekotoksikolojik potansiyeli değerlendirmesine dayalı bir şekilde izlenmesi 

gerektiği doğrulanmalıdır. 

Toksik veya çok toksik olarak sınıflandırılan biyosidal ürünün bileşenleri, toksikolojik 

açıdan ilgili bileşenler olarak kabul edilir (bu kılavuzun Kısım 2.6.11'ine bakınız). 

İnsan maruziyeti göz ardı edilemiyorsa, izleme amacıyla analiz edilmelidir. 

Kullanılan analiz yöntemlerin validasyonu yapılmalıdır. 

Miktar tayin sınır değeri 

LOQ, bu kılavuzun Kısım 2.8.2.4'ündeki aktif madde sınır değerlerine karşılık 

gelmelidir. 

Çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan biyosidal ürün bileşenleri, ekotoksikolojik 

açıdan ilgili bileşenler olarak kabul edilir (bu kılavuzun 2.6.11'ine bakınız). Çevresel 

maruziyet göz ardı edilemiyorsa, izleme amacıyla analiz edilmelidir. Kullanılan analiz 

yöntemlerin doğrulaması yapılmalıdır. 

Miktar tayin sınır değeri 

LOQ, bu kılavuzun Kısım 2.8.2'sindeki aktif madde sınır değerlerine karşılık 

gelmelidir. 
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3.8.2.1 Madde 5.2.1 Toprak (ADS) 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.8.2.1'indeki talimatları izleyiniz. 

3.8.2.2 Madde 5.2.2 Hava (ADS) 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.8.2.2'sindeki talimatları izleyiniz. 

3.8.2.3 Madde 5.2.3 Su (içme suyu dahil) ve tortu (ADS) 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.8.2.3'ündeki talimatları izleyiniz. 

3.8.2.4 Nokta 5.2.4 Hayvan ve insan vücut sıvıları ve dokuları (ADS) 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.8.2.4'ündeki talimatları izleyiniz. 

 

3.8.3 Madde 5.3 Aktif madde ve kalıntıları için geri kazanım oranları ve 

miktar tayini ve tespit sınır değeri dahil izleme amaçlarına yönelik analiz 

metotlar ve bitki ve hayvan menşeli gıdalarda veya yemlerde ve ilgili 

yerlerde diğer ürünler (ADS) 

BPR Ek III Madde 5.3 şöyle belirtmektedir [….] (ne aktif madde ne de onunla işlenen 

materyaller gıda üreten hayvanlar, bitki veya hayvan kökenli yiyecekler veya 

yemlerle temas etmezse gerekli değildir). 

Aktif maddenin kendisi için gereksinimler bu rehberin 2.8.3'ünde verilmiştir. 

Biyosidal bir üründeki tüm aktif maddeler için analiz yöntemler gereklidir. 

Aktif olmayan bileşen kalıntılarının kantifikasyonu, toksikolojik açıdan şüpheli 

maddeler ve 0,01 mg/kg'ı aşan kalıntı seviyeleri için gereklidir. 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.8.3'ündeki talimatları izleyiniz. 
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4. Bölüm B+C: Ölçme ve Değerlendirme 

Fiziko-kimyasal özelliklerin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin kılavuz, Ürün 

Değerlendirmesine ilişkin TNsG'de (Ana Bölüm 3) [TNsG Ana Bölüm 3] 

verilmektedir10. 

Bu kısım için geliştirilmiş bir ECHA BPR kılavuzu bulunmamaktadır, ancak BPC Analiz 

Yöntemler ve Fiziko-Kimyasal Özellikler Çalışma Grubu, BPR kapsamındaki 

dosyaların değerlendirilmesi deneyimiyle gelecekte bu bölümün geliştirilmesi 

gerektiğini düşünebilir. Bu arada, ölçme ve değerlendirme, Ürün Değerlendirmesine 

ilişkin TNsG'de (Bölüm 3) açıklanan ilkeler kullanılarak gerçekleştirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ECHA BPD kılavuz sayfasına bağlantı: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on- biocides-legal / biocidal-

products-directive 

https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf/733ac559-f011-4e27-a27c-cbb82fabbce2
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive
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