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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 belirlenen gerekli bilgilerin nasıl yerine getirileceği, 

insan sağlığı ve çevre konularının değerlendirilmesi için risk değerlendirmesi ve 

maruziyet değerlendirmesinin nasıl gerçekleştirileceği ve biyosidal ürünlerin 

kullanımından doğan ve yeterli şekilde etkin olan (Bölüm B & C) faydanın 

belirlenmesinin nasıl değerlendirileceği üzerine teknik bilimsel tavsiyeler 

sağlamaktadır. 

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 ruhsatı 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 

sayfasına 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
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 

  Teknik Eşdeğerlik 

Mikroorganizmalar  

Aktif Maddeler ve Tedarikçiler      

 (Madde 95 listesi)           BÖLÜM  B+C 

   Ölçme + Değerlendirme 
  Dezenfeksiyon Yan Ürünleri 
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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 noktaları, 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 bilgilere (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 maruziyet 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 paketi 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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Tablo 1: Ek II BPR Kısmı- BPR Kılavuz Cildi ve kısım numarası 

 

 

Ek II BPR kısmı 

BPR Kılavuz Cildi + kısım numarası 

1. BAŞVURU SAHİBİ Cilt I: Kısım 2.1 

  

2. AKTİF MADDENİN KİMLİĞİ Cilt I: Kısım 2.2 

3. FİZİKSEL, KİMYASAL VE TEKNİK 

ÖZELLİKLER 

Cilt I: Kısım 2.3 

4. FİZİKSEL TEHLİKELER VE İLGİLİ 

ÖZELLİKLER 

Cilt I: Kısım 2.4 

5. 5. TESPİT VE TANIMLAMA 

YÖNTEMLERİ 

Cilt I: Kısım 2.5 

6. HEDEF ORGANİZMALARA KARŞI 

ETKİNLİK 

Cilt II: Kısım 2 

7. KULLANIM ALANLARI VE MARUZİYET Cilt II: Kısım 2.2 

8. İNSANLAR VE HAYVANLAR İÇİN 

TOKSİKOLOJİK PROFİL 

Cilt III: Kısım 2.1 

9. EKOTOKSİKOLOJİK ÇALIŞMALAR Cilt IV: Kısım 2.1 

10. ÇEVRESEL AKIBET VE DAVRANIŞ Cilt IV: Kısım 2.2 

11. İNSANLARI, HAYVANLARI VE  

ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN ALINMASI 

GEREKEN ÖNLEMLER 

Cilt I: Kısım 2.11 

12. 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 Kılavuz Cildi + kısım 

numarası 

1. BAŞVURU SAHİBİ Cilt I: Kısım 3.1  

2. BİYOSİDAL ÜRÜNÜN KİMLİĞİ Cilt I: Kısım 3.2  

3. FİZİKSEL, KİMYASAL VE TEKNİK ÖZELLİKLER Cilt I: Kısım 3.3  

4. FİZİKSEL TEHLİKELER VE İLGİLİ ÖZELLİKLER Cilt I: Kısım 3.4  

5. 5. TESPİT VE TANIMLAMA 

YÖNTEMLERİ 

Cilt I: Kısım 3.5  

6. HEDEF ORGANİZMALARA KARŞI ETKİNLİK Cilt II: Kısım 3.6  

7. KULLANIM ALANLARI VE MARUZİYET Cilt II: Kısım 3.2  

8. İNSANLAR VE HAYVANLAR İÇİN 

TOKSİKOLOJİK PROFİL 

Cilt III: Kısım 3.1  

9. EKOTOKSİKOLOJİK ÇALIŞMALAR Cilt IV: Kısım 3.1  

10. ÇEVRESEL AKIBET VE DAVRANIŞ Cilt IV: Kısım 3.2  

11. İNSANLARI, HAYVANLARI VE ÇEVREYİ 

KORUMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Cilt I: Kısım 3.11  

12. SINIFLANDIRMA, ETİKETLEME VE  

AMBALAJLAMA 

Cilt I: Kısım 3.12  
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KISALTMALAR LİSTESİ 

Standart terim 

 / Kısaltma 

Açıklama 

(Q)SAR (Kantitatif) yapı aktivite ilişkisi  

ADS Ek veri seti 

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) 

CDS Temel veri seti 

CEN Avrupa Normalizasyon Komitesi 

CEPE Avrupa Boya ve Mürekkep Komitesi 

CIPAC 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  (EC) 1272/2008 sayılı Yönetmeliği   

DG Avrupa Komisyonu Genel Müdürlüğü 

DoA Başvuru tarihi 

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

EC Avrupa Topluluğu veya Avrupa Komisyonu 

eCA Yetkili Değerlendirme Makamı 

EC yöntemleri Test Yöntemleri Yönetmeliğinde listelenen Test Yöntemleri 

ECHA Avrupa Kimyasallar Ajansı 

EEC Avrupa Ekonomik Topluluğu 

EINECS Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri 

ELINCS Avrupa (yeni veya bildirilmiş) Kimyasal Maddeler Listesi 

EN Avrupa Standardı 
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EPA Çevre Koruma Ajansı 

(DK, USA) (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 

FPD Tutuşma fotometrik dedektörü 

g Gram 

GC Gaz kromatografisi 

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları 

ha Hektar 

ISBN Uluslararası standart kitap numarası 

ISO Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu 

ISO Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu 

(TC, SC, WG) Teknik Komite, Bilimsel Komite, Çalışma Grubu 

ISSN Uluslararası standart seri numarası 

IUCLID Uluslararası Standart Kimyasal Bilgi Veri Tabanı 

IUPAC Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği 

JRC Ortak Araştırma Merkezi 

kg Kilogram 

mg Miligram 

MOTA Biyosidal Ürünler Teknik Toplantısı Teknik Anlaşmalar El Kitabı 
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Standart terim 

/ Kısaltma 

Açıklama  

MSCA Üye Ülkenin Yetkili Makamı 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

Pa Pascal 

 

PPPR 

Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği. Bitki koruma ürünlerinin 

piyasaya arzına ilişkin (EC) 1107/2009 sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği   

 

PT Ürün tipi  

 

REACH 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve  

Kısıtlanmasıyla ilgili (EC) 1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu 

ve Konseyi Yönetmeliği   

RSD Bağıl standart sapma 

s Saniye 

KOBİ'ler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

 

 

 

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 sentez sırasında uzaklaştırılan çözücü/çözücüler ile 

birlikte ≥900 g/kg'dır, en fazla arda kalan kalıntı  

miktarı yalnızca genellikle ≤%10'dur ve sonrasında çözücü ilave 

edilmez. 

Test Yöntemleri 

Yönetmeliği 

REACH Yönetmeliği uyarınca test yöntemlerini belirleyen (EC) 

440/2008 Sayılı Yönetmelik  

TGD Teknik Rehber Dokümanı (AB, 2003) 

TNsG Kılavuz ile ilgili Teknik Notlar 

BM Birleşmiş Milletler 

VDI Verein Deutscher Ingenieure (Alman Mühendisler Birliği) 

WHO Dünya Sağlık Örgütü 
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1 Bölüm A: Gerekli bilgiler Kılavuzuna Giriş 

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

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

düzeyinde onaylanması ve Üye Ülkelerde ve AB seviye 2’de biyosidal ürünlerin 

ruhsatlandırılması için kurallar ve prosedürleri ortaya koymaktadır. 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 etkinliğinin, maruziyetinin 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. Bu Ciltte 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 için gerekli bilgilere dair kılavuz, 

mikroorganizmalara dair kılavuzda (Cilt V) ayrıca mevcut olacaktır. Şüpheli 

maddelere dair 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; BPR Kılavuzu Kısım 1.3, Cilt I, Bölüm A: Gerekli 

bilgilere 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 

BPR'de açıklanan gerekli bilgiler iki aşamalıdır: 

I. Temel veri  seti (CDS) tüm ürün tipleri için zorunludur. Standart bilgilerin 

uyarlanmasına ilişkin kurallar geçerli olmadıkça bu bilgiler 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 özellikler, tespit ve tanımlama yöntemleri ve toksikolojik profil 

hakkında ADS bilgisi gereklidir, 

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

ekotoksikolojik özellikler ve etkin maddenin veya biyosidal ürünün çevresel akıbeti 

ve davranışı hakkında ADS bilgisi gereklidir, 

c. İlk risk değerlendirmesini iyileştirmek için ekotoksikolojik özellikler ve çevresel 

akıbet ve davranış hakkındaki ADS bilgileri gerekli olabilir. 
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1.1.2 BPD-BPR karşılaştırması 

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

bilgilerin 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 bilgilerinin 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: 

 Kolon 1 fiili gereksinimleri içerir, 

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

 Kolon 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. 

 

KOLON 1 KOLON 2 KOLON 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. 

1.1.3 Cilt II Bölüm A: Belge yapısı 

Bu belge (Cilt II, Kısım A) gerekli bilgiler hakkında genel bilgileri içerir (yani dört cildin 

tamamına uygulanabilir) ve etkililik için özel gerekli bilgileri de kapsamaktadır. 

3 kısım vardır: 

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

kılavuz ilkeleri içerir. 

Kısım 2, Ek II Başlık 1, madde 6 "Hedef Organizmalara Karşı Etkililik" ve madde 7 

Kullanım Alanları ve Maruziyet (BPR'nin) altında listelenen CDS gerekli bilgileri 

kapsar. 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 rehberlik eder.   
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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 3, Ek III Başlık 1, madde 6 "Hedef Organizmalara Karşı Etkililik" ve madde 7 

Kullanım Alanları ve Maruziyet (BPR'nin) altında listelenen CDS gerekli bilgileri 

vermektedir. 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. 

 

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), gereksinimlerin temelini oluşturur. Genel olarak, 

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

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

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

ve insanların, hayvanların ve çevrenin beklenen maruziyetine bağlı olarak gerekli 

olabilir, ürünün kullanımı veya uygulama yöntemi, hem önerilen normal kullanım 

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

alınmalıdır. 

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 

olduğunda zaman zaman uyarlanabilir; veya kılavuzda yer almayan kullanımları, 

etki şekli veya uygulama tekniği olan yeni ürünlerin etkinliği 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 bilgilerden 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  
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Kısım 1.4'e bakınız (AB, 2008a). REACH, QSAR'lar ve kimyasalların 

gruplandırılmasına ilişkin kılavuz da yararlı olabilir.Gerekli bilgiler ve kimyasal 

güvenlik değerlendirmesine ilişkin rehber Ana Bölüm R.6: QSAR'lar ve 

kimyasalların gruplandırılması. 

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 talep edilebilir. Başvuru sahibi, daha sonra değerlendirme sırasında 

incelenecek olan ilk uzman kararını teklif etmelidir. 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. Sürekli olarak yeni test yöntemleri geliştirilmektedir ve 

test yöntemleriyle ilgili bilimin güncel durumundan haberdar olmak başvuru 

sahibinin görevidir. 

5. Verilerin sunulmasından her zaman sorumlu olan başvuru sahibidir. 

Başvuruda sağlanan tüm veriler her zaman 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.  
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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 edilmesine imkan sağlayacaktır. 

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

ve etiketleme için temel oluşturacaktır (aktif maddeler  için  uyumlaştırılmış 

sınıflandırma ve biyosidal ürünler için kendi kendine 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. 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 (EU) 544/2011 sayılı 

Konsey Yönetmeliği, (EC) 1907/2006 sayılı Konsey Yönetmeliği ve (EC) 1272/2008 

Sayılı Konsey Yönetmeliği, 

(EC) 1272/2008 kapsamında olmak üzere diğer yasama rejimleri altında üretilen ve 

toplanan veriler, veri koruma hakkındaki kurallar dikkate alınarak kullanılmalıdır. BPD 

veya BPR kapsamında sunulan omurgalı verilerinin paylaşılması zorunludur. 
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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   

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

da dahil olmak üzere tüm mevcut verilerin sağlanmasını gereklidir. Ek veriler 

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

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. 

 

 

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

alınan madde ile karşılaştırılabilir olmalıdır. 

c. 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 seçimine 

ilişkin kriterler ve daha fazla bilgi için, Etkililik, İnsan Sağlığı ve Çevre için her Cilt 

Bölüm B + C'ye 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 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 öngörülen 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.  
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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 durum bazında 

değerlendirilmeye bırakılmıştır ve başvuru sahibinin değerlendirmesinin sonucu 

daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu gösteriyorsa, başvuru sahibi halihazırda daha 

fazla araştırmayı göz önünde bulundurmalıdır. 

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.). 

_______________ 

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
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
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1.3 Ek Rehber Dokümanların kullanımı hakkında  
1.3.1 Mevcut Biyosidal ürünler Kılavuzu ve diğer ilgili dokümanlar 

BPR Kılavuzunun dört Ciltinin 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 hala 

geçerlidir. 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 zarar vermeksizin kullanılmalıdır. BPD Kılavuzu ve ilgili belgeler şunlardan 

oluşur: 

 Çevreye salınan maddelerin miktarını tahmin etmek için ana kılavuzu temsil eden 

Emisyon Senaryosu Belgeleri (ESD), 

 Hem aktif maddelerin hem de ürünlerin maruziyet ve risk değerlendirmesinin 

temelini oluşturan Teknik Kılavuz 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, 

 Biyosidal Ürünler Komitesi Çalışma Gruplarının (WG'ler) anlaşmalarını kısa bir 

formatta sağlayan Biyosidal ürünler için Teknik Anlaşmalar (TAB), 

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

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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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 temin edilebilir: 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 kılavuz doküman, CLP Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin kapsamlı 

bir teknik ve bilimsel dokümandır. ECHA Kılavuzu ECHA internet sitesinden temin 

edilebilir:  https://echa.europa.eu/guidance- documents/guidance-on-clp. 

1.4 Yeni bilgi oluşturma genel kılavuzu 

Veri gereksinimlerini karşılamak için yeni testler yapılırsa, aşağıdaki ilkelere uyulması 

gerekmektedir: 

BPR Ek II ve Ek III'ün Madde 5'ine (Tespit Yöntemleri) 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  uygun 

olmaması veya açıklanmaması durumunda, bilimsel olarak uygun olan diğer 

yöntemler kullanılacaktır. 
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Kullanımlarının gerekçelendirilmesi gerekir. Önerilen test yöntemleri, sonlanma 

noktası kısımlarında listelenmiştir. 

BPR Ek II ve III'ün Madde 6'sına (Hedef Organizmalara Karşı Etkililik) göre, testler 

'2010/63/AB Direktifinde belirtilen laboratuvar hayvanlarının korunmasına ilişkin ilgili 

gereksinimlere 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 standartlar ile uyumlu olmalıdır.' 

şeklinde açıklamada bulunmaktadır. Şu anda GLP'ye eşdeğer kabul edilen “başka 

uluslararası standartlar” bulunmamaktadır. İdeal olarak, etkililik testleri için zorunlu 

olmasa da testler İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) veya benzer kalite güvence 

sistemlerine (ISO) uygun olarak gerçekleştirilir. 

Ek olarak, BPR Ek II ve III'ün Madde 6'sı, 'Fiziko-kimyasal özellikler ve güvenlikle ilgili 

madde verileriyle üzerine testler en azından uluslararası standartlara göre 

yapılmalıdır.' şeklinde belirtmektedir. Fiziko-kimyasal özellikler için 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. 

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. 
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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. 

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

modelleme ile değiştirilebilir. Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine 

ilişkin kılavuz  Bölüm R.6: QSAR'lar ve kimyasalların gruplandırılması. 

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 halindeki veya bir üretim süreci ile 

elde edilen aktif maddedir. 
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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  olarak 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. 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 

bileşenler 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 malzemenin 

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 verilmiştir.  
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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. 

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

tasarlanırken, yeni ve mevcut maddelerin risk değerlendirmesine ilişkin Teknik 

Kılavuz Dokümanı'nda 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 analitik 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 Gereksinimleriyle 

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

 

1.6 Metabolitlerin ve dönüşüm ürünlerinin test edilmesi 

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: 

 İncelenen bozunma çalışmalarının herhangi bir zamanında aktif maddenin ≥% 

10'luk miktarında bulunan veya 

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

Genel olarak, tüm ana metabolitler için ilgili kompartmanlar kapsamında bir çevresel 

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

boşluklarını 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 ksıımda aşağıda listelenen ayrıntılı yasal 

metinler (artı varsa, değişiklikler ve ekler) için lütfen eur-lex'i ziyaret edin 

bibliyografik internet sayfasını ziyaret ediniz: http://eur-lex.europa.eu. ya da ECHA 

internet sitesi: http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-

regulation/legislation 

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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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) 

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 malzemeler 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 . 
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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 (EU)487/2013 sayılı ve 8 Mayıs 2013 tarihli 

Komisyon Yönetmeliği . 

Direktifler 

Üye Ülkelerde içme suyunun çıkarılması için öngörülen 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 doğrulanması hakkındaki 2004/9/EC sayılı Direktifi; 

(GLP). 
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İyi laboratuvar uygulamaları ilkelerinin uygulanmasına ilişkin kanunların, 

yönetmeliklerin ve idari hükümlerin uyumlaştırılması ve kimyasal maddeler üzerinde 

yapılan testler için uygulamalarının doğrulanmasına ilişkin 11 Şubat 2004 tarihli 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2004/10/EC Direktifi; (GLP). 

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

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2006/118/EC; Yeraltı Suyu Direktifi. 

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. 
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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'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). 

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). 

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/
http://www.eppo.int/
http://www.cen.eu/
http://www.iso.org/iso/store.htm
http://www.iso.org/iso/store.htm
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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 

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

VAH Standartları, Alman Uygulamalı Hijyen Derneği VAH internet sayfasından 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/). 

2 BÖLÜM A:   Aktif Maddelere Yönelik Dosya Gereksinimleri 

BPR EK II, BAŞLIK 1, 6 Hedef organizmalara karşı etkililik 

    Okuyucu için NOT: 

Aşağıdaki kısım başlıkları, çapraz referans kolaylığı için BPR Ekindeki ilgili 

kısım/maddeye referans içerir. 

 

2.1 Madde 6. Hedef organizmalara karşı etkililik 

Etkililik verileri, aktif maddeler için düzenleyici yönetim ve karar verme sürecinde 

temel bir bileşendir. Biyosidal üründe aktif maddenin kullanımından kaynaklanan 

faydayı tespit etmek için etkililik verileri gereklidir ve kullanımlarının insan ve çevre 

için oluşturduğu risklere karşı dengeli olmalıdır. 

Bir aktif maddenin onayı, yalnızca, aktif maddeyi içeren temsili bir biyosidal ürün, Cilt 

II Bölüm B+C'nin aktif madde kısmındaki minimum gereksinimleri karşıladığında BPR 

Madde 4(1)'e göre verilecektir. Bu nedenle, sağlanan veriler, biyosidal ürünlerde veya 

belirtildiği takdirde, işlenmiş eşyalarda kullanılan bir aktif maddenin etkinliğini 

göstermelidir. Aktif maddenin etkinliği ve amaçlanan kullanımları hakkında BPR Ek II 

Madde 6'ya göre verilen bilgiler, temsili biyosidal ürünün değerlendirilmesine olanak 

sağlayacak şekilde yeterli olmalıdır.  

 

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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Temsili bir ürün üzerindeki etkililik testlerinin, aktif madde için verilen kullanım 

koşullarını yansıtması özellikle önemlidir. İşlenmiş eşyalarda aktif maddeler 

kullanıldığında, kullanım koşulları genellikle büyük farklılıklar gösterir. Bu durumda, 

örnek ürünle farklı etkililik testleri sunarak farklı kullanım koşullarını yansıtmak 

anlamlı olabilir. Ayrıca, etkililik çalışmaları, risk değerlendirmesi için kullanılan aktif 

madde konsantrasyonunun amaçlanan kullanım alanı/alanları için ilgili ve etkili bir 

konsantrasyon olduğunu ortaya koymalıdır. 

Temsili biyosidal ürün ile etkililik çalışmaları, genel olarak kısım 3.1'e (bu kılavuzun) 

uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Aktif madde onayı için gerekli bilgiler farklıysa, bu 

aşağıda belirtilmiştir. 

Bilgiler, her ürün tipi için ayrı ayrı verilmelidir. 

2.1.1 Madde 6.1 İşlev, ör. Fungisit,  rodentisit,  insektisit, bakterisit ve 

kontrol şekli ör. Çekme, öldürme, önleme 

Lütfen Kısım 3.1.1'deki yönergeleri takip ediniz. 

 

2.1.2 Madde 6.2 Kontrol edilecek temsili organizma(lar) ve korunacak 

ürünler, organizmalar veya eşyalar 

Lütfen Kısım 3.1.2'deki yönergeleri takip ediniz. 

 

2.1.3 Madde 6.3 Temsili hedef organizma(lar) üzerindeki etkiler 

Lütfen Kısım 3.1.3'deki yönergeleri takip ediniz. 

 

2.1.4 Madde 6.4 Etkin maddenin ürünlerde ve uygun olduğunda 

işlenmiş eşyalarda kullanılacağı olası konsantrasyon 

Lütfen Kısım 3.1.4'deki yönergeleri takip ediniz. 

 

2.1.5 Madde 6.5 Etki şekli (zaman gecikmesi dahil) 

Lütfen Kısım 3.1.5'teki yönergeleri takip ediniz. 
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2.1.6 Madde 6.6 Biyosidal ürünler ve, etikette belirtildiğinde, işlenmiş 

eşyalar üzerindeki bu iddiaları desteklemek için etkililik verileri 

BPR Ek II Madde 6.6, “(…) uygun olan yerlerde performans standartları da dahil olmak 

üzere kullanılan mevcut standart protokoller, laboratuar testleri veya saha 

denemeleri”'ne atıfta bulunmaktadır. 

Aktif madde onay aşamasında bir aktif maddenin gözden geçirilmesi sırasında, hem 

aktif maddenin kendisinin hem de bu aktif maddeyi içeren temsili bir biyosidal ürünün 

etkinliği değerlendirilir. 

Bilgiler, bu kılavuzun 3.1.1 ila 3.1.5 kısımlarında belirtilen gereksinimleri desteklemek 

için çalışmalar veya gerekçeler şeklinde sağlanmalıdır. 

Bu kılavuzun 3.1.6 ve 3.1.7 kısımlarında verilen etkililik verilerinin sunulmasına ilişkin 

bilgiler de aktif madde onayı ile ilgilidir. Lütfen dikkat: Kısım 3.1.6'da belirtilen SPC, 

aktif madde onayı için geçerli değildir. Lütfen bunun yerine bilgileri IUCLID'de temin 

ediniz. 

2.1.6.1 Aktif maddenin etkinliği 

Aktif madde onay aşamasında, aktif maddenin kendisinin etkinliği kanıtlanmalıdır. 

Bu normal olarak teknik aktif madde kullanılarak test yapılmasıyla veya aktif 

maddenin suda basit bir dilusyonu veya uygun bir matris ile yapılır. Test, etkinliği 

etkileyebilecek diğer maddeler olmadan gerçekleştirilir. 

Aktif madde ile ilgili olarak sunulan etkililik çalışmaları, risk değerlendirmesiyle ilgili 

konsantrasyonda önerilen hedef organizmaların örneklerine karşı aktif maddenin 

kendi aktivitesini gösterebilmelidir. 

Bu amaçla, bir aktif maddenin kendine özgü aktivitesi, bir aktif maddenin, dikkate 

alınan kullanımla ilgili bir veya daha fazla hedef organizma üzerinde bir etki sağlama 

kapasitesi olarak tanımlanabilir. 

  

https://activity.echa.europa.eu/sites/act-5/process-5-3/docs/01_Biocides/Guidance/Volume%20II/Part_A/v_2.0_201x/04%20Drafting/WG_Draft%20Vol_IIA_WG_agreement.docx#_Efficacy_data_to
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Genel olarak, etkililik verileri laboratuar testlerinden elde edilir ve başvuru sahibi 

tarafından gerçekleştirilir. Bununla birlikte, aktif maddenin uygulama oranı, hedef 

organizmalar, kullanım alanı ve kimliği tanımlanmışsa ve ilgili ise literatürden elde 

edilen etkililik verileri de kabul edilebilir (literatür tarafından karşılanması gereken 

genel gereksinimler için Kısım 1.2'deki Madde 12'ye bakınız. BPR Kılavuzu Cilt I, 

Bölüm A: Gerekli bilgiler). Örneğin, koruma etkisini desteklemek için alıntı yapılan 

literatür kullanılıyorsa, işlenmemiş test örneklerinin büyümeyi desteklediğini de 

göstermelidir. İyileştirici etkiler beyan edildiğinde, alıntılanan literatür, PT 

kapsamındaki gereksinimlere göre aktif maddenin etkinliğini göstermelidir. Alıntı 

yapılan literatürün kullanımı, başvuru sahibi ile değerlendirmeyi yapan CA (eCA) 

arasında duruma göre kararlaştırılmalıdır. 

Aktif maddenin kendisiyle ilgili hiçbir etkililik testi mevcut değilse, formüle edilmiş bir 

ürünle gerçekleştirilen testler, aktif madde harici maddelerin etkililik üzerindeki olası 

etkisine değinilerek başvuru sahibi tarafından uygun bir gerekçelendirme 

sağlandığında kabul edilebilir. Kullanılan aktif madde harici maddeler potansiyel 

olarak biyosidal aktiviteye sahipse, etkinliğin aktif madde harici maddelerden değil, 

aktif maddeden kaynaklandığını göstermek önemlidir, örn. Tüm aktif madde harici 

maddelerle ancak aktif madde olmadan bir test yapılmalıdır. 

2.1.6.2 Aktif madde onay aşamasında temsili biyosidal ürünün etkinliği 

Birlik listesi için onay esas olarak aktif maddeyle ilgili olsa da, bir temsili ürün için, 

formüle edilmiş bir ürüne dahil edildiğinde aktif maddenin hedef organizma üzerinde 

bir etki üretebildiğini göstermesi adına etkililik verileri de gereklidir. 

İdeal olarak, mevcut bir biyosidal ürün etkililik verileri sunulmalıdır. Bu mümkün 

değilse, "model ürün4" üzerindeki veriler, aktif maddenin ilgili bir formülasyonda 

hedef organizma üzerinde bir etki oluşturabildiğini göstermek adına kabul edilebilir. 

__________________________________ 

4 "Model ürün", tam olarak formüle edilmemiş bir üründür. Piyasaya arz edilmesi amaçlanmamaktadır. Daha fazla bilgi için 

lütfen Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kılavuzu Cilt II Etkililik - Ölçme ve Değerlendirme   Kısım 4.4'üne (Bölüm B + C) bakınız. 
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Değerlendirmenin amacı, aktif maddenin bir formülasyon kapsamındaki etkinliğini 

göstermek olduğundan, testin mümkün olduğu kadar, sadece tek bir aktif madde 

içeren bir formülasyon üzerinde yapılması önemlidir. 

İki veya daha fazla aktif madde içeren formülasyonlar için etkililik veri setleri, 

değerlendirme altındaki aktif maddeden aktivite katkısını belirlemek için tam olarak 

uygun değildir. Bu nedenle, değerlendirmeye tabi tutulan aktif maddenin ürünün 

toplam etkinliğine katkısının gerekçelendirilmesine büyük özen gösterilmelidir. 

Üründe bulunan diğer aktif maddelerin etki şekli/işlevi hakkında bilgi de istenir. Daha 

fazla ayrıntı için lütfen Cilt II kısım B+C, kısım 4.3'e bakın. 

Etkin madde onayı aşamasında temsili ürünün etkililiğinin değerlendirilmesi, ürün 

ruhsatı için yapılan kadar ayrıntılı değildir. 

Bununla birlikte, etkililik seviyesi (örneğin, "iyileştirici" veya "önleyici" aktivite türü) 

beyan edilen kullanımlarla tutarlı olmalı ve aktif madde bölümünde belirtilen 

minimum gereksinimleri karşılamalıdır (BPR Kılavuzu: Cilt II, Bölüm B+C). 

2.1.6.3 Aktif maddenin onayı 

Hem aktif maddenin hem de temsili biyosidal ürünün hedef organizmalara karşı kendi 

aktivitesinin kanıtlandığı durumlarda, aktif maddenin onayı için bir öneride 

bulunulabilir.  

Temsili biyosidal ürün için gösterilen aktivite seviyesinin gerçekte bir ürün ruhsatı için 

yeterince yüksek olmadığı durumlarda, başvuru sahibi not edilen aktivite seviyelerinin 

neden kabul edilebilir olarak kabul edilmesi gerektiğini gerekçelendirmelidir. 

(örneğin, sadece söz konusu aktif maddeyi içeren model bir ürün olduğunda veya 

aktif maddenin her zaman bir veya daha fazla başka aktif madde ile kombinasyon 

halinde kullanılacağı durumlarda). 

Başvuru sahibinin kabul edilebilir bir gerekçe sunduğu durumlarda, aktif maddenin 

onayı yine de önerilmeli ve etkililik ürün ruhsatlandırma aşamasında tam olarak ele 

alınmalıdır. 

Aktif madde onay aşamasında, beyan edilen tüm hedef organizmalara karşı etkililiğin 

kanıtlanması gerekli değildir. Ancak, yalnızca etkinliği kanıtlanmış organizmalara 

karşı kullanım için onay verilecektir.  
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Ürün ruhsatlandırmasında ek hedef organizmalar eklenebilir, ancak bunlar uygun 

etkililik verileriyle desteklenmelidir. 

 

2.1.7 Madde 6.7 Etkililik üzerinde bilinen herhangi bir sınırlama 

Lütfen Kısım 3.1.8'teki yönergeleri takip ediniz. 

 

2.1.7.1 Madde 6.7.1 Direnç gelişiminin oluşumu veya olası oluşumu ve 

uygun yönetim stratejileri hakkında bilgi 

Lütfen Kısım 3.1.8.1.'deki yönergeleri takip ediniz. 

2.1.7.2 Madde 6.7.2 İstenmeyen veya kasıtsız yan etkilere ilişkin 

gözlemler 

Örneğin. faydalı ve diğer hedef olmayan organizmalar hakkında 

Lütfen Kısım 3.1.8.2'deki yönergeleri takip ediniz. 

 

2.2 Madde 7 Kullanım Alanları ve Maruziyet 

2.2.1 Madde 7.1 Biyosidal ürünler ve uygun olduğunda işlenmiş eşyalar 

için öngörülen kullanım alanı 

Amaçlanan ve potansiyel kullanım, kullanım alanları ile birlikte belirtilmelidir. Aktif 

madde değerlendirmesi için PT başına en az bir gerçekçi kullanım verilmelidir. Ürün 

ruhsatlandırma aşamasında ek kullanımlar tanımlanabilir ve desteklenebilir. 

Amaçlanan kullanıma ilişkin bilgiler, bu kılavuzun  kısım 2.1.1'inde (BPR Madde 6.1) 

sunulan kullanımlara uygun olmalı ve  sırasıyla temsili bir kullanımı yansıtan koşullar 

altında, ürün veya işlenmiş eşyanın insan ve çevresel maruziyetinin yaklaşık ve 

gerçekçi bir tahminini sağlayacak kadar yeterli olmalıdır. Ek olarak, aktif 

maddenin/biyosidal ürünün etkinliğinin yaklaşık ve gerçekçi bir tahminini sağlayacak 

kadar yeterli olmalıdır. 

Amaçlanan kullanım alanları, söz konusu ürün tipi/tipleri ile ilgili olmalıdır. 

AB dışında gerçekleşen kullanımlar göz ardı edilmelidir. Biyosidal ürünün veya 

işlenmiş eşyanın AB dışına ihraç edilmesi amacıyla gerçekleştirilen herhangi bir işlem 

de göz ardı edilmelidir. 
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2.2.2 Madde 7.2 Ürün tipi/tipleri 

BPR Ek V'de listelendiği şekliyle amaçlanan ürün tipleri belirtilmelidir. 

 

2.2.3 Madde 7.3 İşlenmiş eşyalar dahil olmak üzere amaçlanan kullanım 

şablonu/şablonlarına dair ayrıntılı açıklama 

Amaçlanan kullanım alanlarıyla bağlantılı genel kullanım modellerinin ayrıntılı bir 

açıklamasını sağlayınız. Kullanım, saklama, işleme, karıştırma ve uygulama dahil 

olmak üzere biyosidal bir ürünle gerçekleştirilen tüm işlemler anlamına gelmektedir. 

BPR Madde 6.1'e göre amaçlanan kullanıma ilişkin bilgiler (bu kılavuzun Kısım 

2.1.1'ine bakınız), etkililik değerlendirmesine ve gerçekçi en kötü durum koşullarında 

aktif maddeye insan ve çevresel maruziyetinin yaklaşık ancak gerçekçi bir tahmini ve 

biyosidal ürünün kullanılmasının amaçlandığı kullanım koşullarının değerlendirilmesi 

için yeterli olmalıdır. 

Aşağıdaki ürün tipine özel bilgiler, uygun olduğunda takip edilmelidir: 

 Dezenfektanlar için kullanım alanını belirtiniz, örn. Sadece 'yüzey dezenfektasyonu' 

yerine 'hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında yüzey dezenfektasyonu'. 

 Malzeme koruyucular için matrislerin tipi hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca etkinliği 

sınırlayabilecek yaşlanma, hava koşullarından etkilenme vb. hakkında bilgi 

verilmelidir. 

 6, 7, 9 ve 10 numaralı ürün tiplerinin malzeme koruyucuları için, ürünle işlenen 

malzemenin kullanılması amaçlanan farklı ortamlar belirtilmelidir (örneğin, iç veya 

dış mekanlarda, büyükbaş hayvan barınaklarında, içme suyu ya da yiyecek depoları 

ile temas halinde kullanılan korunmuş malzeme). 

 Ürün tipi 8 için, ürünle işlenmiş ahşabın kullanılması amaçlanan kullanım sınıfları 

(EN 335-1 Ahşap ve ahşap bazlı ürünlerin dayanıklılığı standardında açıklandığı 

üzere. Kullanım sınıflarının tanımı - Bölüm 1: Genel), ahşap koruyucular için 

belirtilmelidir. 
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Küratif veya leke önleyici ürünler gibi bu standartta açıklanmayan kullanımlar için 

ayrıca Cilt II, Bölüm B+C: PT 8'e bakınız. 

 21 numaralı ürün tipi 21, kullanım alanlarına ek olarak, sırasıyla ürünün veya 

işlenmiş eşyanın deniz ortamlarında, acı sularda ve/veya tatlı sularda kullanılmak 

üzere tasarlanıp tasarlanmadığını da belirtiniz. Kullanımlar ayrıca örneğin su 

kültürü, şamandıralar ve diğer küçük statik materyaller, kanal kapıları, liman 

yapıları, petrol kuleleri, soğutma suyu sistemlerinin giriş boruları, deniz sensörleri, 

gemi gövdeleri (örneğin derin deniz, kıyı, iç akarsu gemileri) vb. arasında ayrım 

yapmalıdır. 

 İşlenmiş eşyalar için, belirli bir maruziyet modeli veya özel kullanım koşulları 

gösteren amaçlanan ve/veya potansiyel kullanımlar, aynı ürün tipine ait olsalar bile 

listelenmelidir (örn. İç çamaşırların antimikrobiyal işlem görmesi için kullanım, gıda 

kaplarının işlem görmesi için kullanım vb.). Gerekirse, başvuru sahibi, etkililikle 

ilgili benzer maruziyet modellerini ve/veya benzer kullanım koşullarını içeren 

kullanım kategorileri önermelidir. 

 

2.2.4 Madde 7.4 Kullanıcılar, örneğin endüstriyel, eğitimli profesyonel, 

profesyonel veya genel halk (profesyonel olmayan) 

Kullanıcı kategorilerinin yardımıyla kullanıcıları belirtiniz5: 

 Endüstriyel kullanıcı: endüstriyel alanlarda aktif maddelerin veya ürünlerin 

imalatında, taşınmasında ve/veya ambalajlanmasında yer alan kullanıcı (örn. Kutu 

içi koruyucuların taşınması); 

 Eğitimli profesyonel: mesleki faaliyetleri sırasında endüstri dışında son ürünleri 

kullanan ve ekstra eğitim veya sertifikasyon sürecine sahip profesyonel kullanıcı 

(örneğin, böcek avisit ve pisisitlerin kullanımı); 

 Profesyonel kullanıcı: Son ürünleri endüstri dışında, ancak mesleki faaliyetleri 

sırasında kullanan profesyonel kullanıcı (örneğin, sıvı soğutma ve işleme 

sistemlerinde koruyucuların kullanımı); 

_____________________ 

5 Ek bilgi için ayrıca kılavuz notuna bakınız (CA-May16-Doc.5.4.a- Final) Antikoagülan rodentisitlerin kullanıcı kategorileri: 
karşılıklı tanıma durumunda ulusal durumlar için ortak yaklaşım ve uyum - /CircaBC/SANTE/BPR - 
Public/Library/documents_finalised 

  

https://circabc.europa.eu/w/browse/386abfea-55ce-4764-8a31-f9d4f6ceaf0a
https://circabc.europa.eu/w/browse/386abfea-55ce-4764-8a31-f9d4f6ceaf0a
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 Genel halk (profesyonel olmayan kullanıcı): bir işyerinde veya evde bir biyosidal 

ürünü özel olarak kullanan halkın bir ferdi veya vatandaş (tüketici) (örn. Su 

yatakları dezenfektanların veya sivrisinek kovucuların kullanılması). 

AB dışındaki kullanıcılar dikkate alınmamalıdır. 

 

2.2.5 Madde 7.5 Her yıl piyasaya arz edilecek muhtemel tonaj ve ilgili 

olduğu durumlarda, amaçlanan ana kullanım kategorileri için muhtemel 

tonaj 

Başvuru sahibi tarafından AB pazarına her yıl piyasaya arz edilen veya edilecek (yani 

ithal edilen veya üretilen) aktif madde miktarının tahmini. Biyosidal kullanım için ve 

ürün tiplerinin verilmesi gerektiği ve ilgili olduğu yerlerde, her bir ürün tipi içinde 

amaçlanan ana kullanım kategorileri için miktarlar. Varsa, biyosidal ürün dışındaki 

kullanım miktarları belirtilmelidir. Onaylanmış aktif maddelerin yenilenmesi 

durumunda tonaj verileri son üç yılı kapsamalıdır. Daha önce piyasaya arz edilmeyen 

yeni maddeler için, ruhsatlandırmadan sonraki üç yılı kapsayan üretim planları temin 

edilmelidir. 

2.2.6 Madde 7.6 Bu Yönetmeliğin VI nolu Ekine uygun olarak maruziyet 

verileri 

Madde 32 ila 34 ve 45'teki biyosidal ürün dosyalarının değerlendirilmesi için ortak 

ilkelere ilişkin BPR Ek VI'da belirtildiği gibi maruziyet değerlendirme ilkeleri, aktif 

maddenin kullanımları ve bertarafı ile ilgili olarak maruziyet değerlendirilirken göz 

önünde bulundurulmalıdır. Ek VI'ya göre, bir biyosidal ürüne maruziyetin meydana 

geldiği veya makul bir şekilde öngörülebileceği insan ve çevre popülasyonları için bir 

maruziyet değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. 

Aktif maddelere ilişkin maruziyet değerlendirmesi hakkında daha fazla bilgi için, BPR 

Kılavuzu, Bölüm B+C - Cilt III ve IV Ölçme ve Değerlendirme'ye bakınız. 

 

2.2.6.1 Madde 7.6.1 Aktif maddenin kullanım alanları ve bertarafı ile 

ilişkili insan maruziyetine ilişkin bilgiler 

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

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

izin verecek derecede yeterli olmalıdır.  
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Maruziyet seviyelerinin tahmini, kazara maruziyet ve kötüye kullanım hariç, gerçekçi 

bir en kötü durum da tanımlamalıdır. Maruziyet seviyeleri veya konsantrasyonlarının, 

mevcut ölçülmüş verilere ve/veya modellemeye dayalı olarak oluşturulması 

gerekmektedir. 

 

2.2.6.2 Madde 7.6.2 Aktif maddenin kullanım alanları ve bertarafı ile 

ilişkili çevresel maruziyetine hakkında bilgiler 

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

ilişkili yaklaşık ancak gerçekçi bir çevresel maruziyet öngörüsüne izin verecek 

derecede yeterli olmalıdır. Tüm ilgili çevresel kompartmanlardaki ve ilgili biyotadaki 

maruziyet derecelerinin tahmini, kazara maruziyet ve kötüye kullanım hariç, gerçekçi 

bir en kötü durumu da açıklamalıdır. Maruziyet seviyeleri veya konsantrasyonlarının, 

mevcut ölçülmüş verilere ve/veya modellemeye dayalı olarak oluşturulması 

gerekmektedir. 

 

2.2.6.3 Madde 7.6.3 Aktif maddenin kullanım alanları ile ilişkili gıda 

üreten hayvanların ve gıda ve yemlerin maruziyetine ilişkin bilgiler 

Gıda üreten hayvanların maruziyetini öngörmek için Biyosidal Ürünlerde Kullanılan 

Aktif Maddelere Besi Hayvanı Maruziyetinin Öngörülmesine ilişkin Kılavuz'u (bkz. Cilt 

III Bölüm B+C Kısım 6) takip ediniz. 

 

2.2.6.4 7.6.4 Sızdırma verileri de dahil olmak üzere işlenmiş eşyalardan 

edinilen maruziyet hakkında bilgiler (laboratuvar çalışmaları veya model 

verileri) 

Biyosidal ürünlerle işlenen veya bunları içeren eşyalar, biyosidal ürünün kimyasal 

bileşenleri bu tür eşyalardan herhangi bir şekilde salınırsa tüketici ve çevre için 

maruziyete neden olabilir. Hizmet ömrü boyunca işlenmiş eşyalara maruziyet, bazı 

durumlarda aktif maddeye (ve ürün ruhsatlandırma uygulamalarında endişeye sebep 

olan madde/maddelere) en ciddi maruziyet olabilir. Spesifik olarak, farklı tipte 

polimerlerden oluşan ürünler, maruziyet durumunu çok karmaşık hale getiren çok 

çeşitli tüketici uygulamalarında kullanılabilir.  

 



BPR Kılavuzu: Cilt II. Bölüm A 

Sürüm 2.0 Mayıs 2018 50 

 

 
Uygulamaların çeşitliliğinin hem tüketicilerin hem de çevrenin maruziyeti adına 

sonuçları vardır. Tüketiciler için, olası en kötü durum maruziyet senaryoları 

tanımlanmalıdır. Daha sonra, belirli bir zaman çerçevesinde eşzamanlı tüketici maruz 

maruziyetine yol açan uygulamaların modellenmesi gerekir. Çevre için, benzer 

maruziyet modellerine sahip kullanımlardan kaynaklanan emisyonlar (örn. 

kanalizasyon, doğrudan toprağın maruziyeti vb.) ilgili kompartman için 

özetlenmelidir. İşlenmiş eşyalar AB'ye ithal edildiğinde, risk değerlendirmesi 

yapmanın tek olası yolu aktif madde değerlendirmesidir. 

Bu nedenle, bir aktif madde onayı için başvuru sahibinin, uygun maruziyet 

senaryolarının uygulanabilmesi adına mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde 

amaçlanan veya potansiyel kullanım alanlarını tanımlaması önem arz etmektedir. 

Burada, başvuru sahibinin, özellikle AB'ye ithal edilen işlenmiş eşyalarla ilgili olarak 

bu ayrıntılı bilgiye her zaman sahip olamayabileceği belirtilmektedir. 

Bir eşyanın işlenmesi adına biyosidal ürünlerde kullanılması amaçlanan bir aktif 

maddenin onayı için (veya eşyada kullanılacak bir biyosidal ürünün ruhsatlandırılması 

için) başvuruda bulunan başvuru sahibi bir maruziyet değerlendirmesi sunmalıdır. 

Değerlendirme, iyi desteklenen varsayılan değerlere ve/veya ölçülen laboratuar 

sızdırma değerlerine sahip model hesaplamalarına veya bir maruziyet çalışmasının 

sonuçlarına dayalı olabilir. Birkaç ürün tipi için, kullanım amacına bağlı olarak 

öngörülebilir ortama giriş yoluna ilişkin ürün tipine özgü veri gereksinimleri üzerine 

Cilt IV Bölüm B+C'de (kısım 2) listelendiği şekliyle sızdırma ile ilgili bilgiler 

gerekecektir. 

Maruziyet değerlendirmesinin ne kadar ayrıntılı olması gerektiğine, duruma göre, 

yani, işlenmiş eşyadaki tüm amaçlanan kullanımların kapsanması gerekip 

gerekmediğine göre karar verilmelidir:  Burada, başvuru sahibinin ayrıntılı bir 

maruziyet değerlendirmesi yapmak için ilgili tüm bilgileri edinebilmesi, onay süreci 

için gereksinimler ve öngörülen maruziyetle ilgili olarak her bir kullanımın  ilgi düzeyi 

arasında bir denge bulunmalıdır. 

Ek verilere olan ihtiyaç, duruma göre değerlendirilmelidir. REACH Kılavuzu (ECHA) 

işlenmiş eşyalara maruziyet değerlendirmesine ilişkin olarak çok kapsamlıdır ve 

birçok durumda uygulanabilir. Kullanım ömrü ve hizmet ömrü için emisyon 

senaryolarının nasıl yazılacağına ilişkin OECD Yönerge dokümanı (OECD, 2008a) de 

faydalı olabilir.  
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2.2.6.4.1 Çevre 

Kullanıma bağlı olarak, hesaplamalar için tonaj yaklaşımı veya işlenmiş eşyadan 

sızma oranlarının belirlendiği bir yaklaşım gereklidir. Tonaj yaklaşımı kullanılmazsa, 

en ilgili kullanımlar ve uygulama şekilleri için olası uygulama oranına ilişkin bilgiler 

belirtilmelidir. Genel olarak, aktif maddenin (veya ürün ruhsat başvurusu için şüpheli 

herhangi bir maddenin) çevresel  maruziyetine dair gerçekçi bir en kötü durum 

öngörüsüne olanak sağlamak adına amaçlanan kullanım alanlarının ayrıntılı bir 

kantitatif açıklaması verilmelidir. Tonaj yaklaşımı kullanılırken, bu tür kullanımların 

farklı bir   maruziyet profiline sahip olması durumunda, genel tonajın belirli bir 

yüzdesinin belirli kullanımlara tahsis edilmesi gerekli olabilir. İşlenmiş eşyanın 

tahmini hizmet ömrü ve eğer ilgiliyse olası yeniden uygulamalar hakkında bilgiler de 

gereklidir. 

Genel olarak, sızdırma oranının belirlenmesi için kademeli bir yaklaşım izlenmelidir: 

 Kademe I: Aktif maddenin %100'ünün (ve ürün ruhsatlandırması için - biyosidal 

üründe mevcutsa - ilgili madde/maddeler) olduğu en kötü durum varsayımı. 

Kullanım süresi farklı olabilir ve işlenmiş eşyanın ürün tipine ve kullanımına 

bağlıdır. 

 Kademe II: Validasyondan geçmiş laboratuvar sızdırma testi. Çevresel 

konsantrasyonları tahmin etmek için bir laboratuvar testi kullanmanın belirsizliği, 

bir değerlendirme faktörü kullanılarak ele alınmalıdır. 

 Kademe III: Yarı saha testleri veya saha çalışmaları. Saha veya yarı saha 

çalışmasının süresi, maruziyet durumunu yansıtmalı ve işlenmiş eşyanın hizmet 

ömrüne ilişkin bir tahmin sağlamalıdır. 

Bir eşyanın hizmetteki kullanım süresi farklı olabilir ve   işlenmiş eşyanın ürün tipine 

ve kullanımına bağlıdır. Polimerler için, plastik katkı maddelerine ilişkin OECD 

Emisyon senaryosu belgesinde farklı tüketici eşyalarının yaşam sürelerine dair 

varsayılan değerler verilmiştir (OECD, 2009a). Ahşap koruyucuları için, işlenmiş 

kerestenin kullanım ömrü, uygulama şekli ve kullanım sınıfları tarafından belirlenir 

(OECD, 2009b).  
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Teknik eşdeğerlik hakkında kılavuz sızdırma oranlarının ekstrapolasyonuna ilişkin 

kılavuz, 8 numaralı ürün tipi için Emisyon Senaryosu Belgesinde bulunabilir (OECD, 

2000b). 

Polimerler için, sızdırma oranlarının, polimerin türüne (polietilen poliamidden daha az 

sızdırır), uygulama türüne (birleştirme veya kaplama) ve kullanıma (düzenli olarak 

yıkanan tekstil süzgeçleri bir mutfak tezgahından çok daha fazla sızdırır) bağlı olarak 

oldukça ciddi bir biçimde değişiklik arz edebilir. Bu gözlem, işlenmiş diğer birçok eşya 

tipi için geçerli olacaktır. Ahşap koruyucuları için, fiziko-kimyasal özelliklere dayalı 

olarak sızdırma oranını tahmin etmek adına güvenilir bir yöntem yoktur ve bu nedenle 

sızdırma çalışmaları normalde gereklidir. 

Örneğin, bazı ürün tipleri için, örneğin  PT 1, 2, 4, 7, 9 ve 10, biyosidal ürün genellikle 

bir yüzey işleme sistemine veya bir polimere bir ön karışım konsantresi olarak eklenir. 

Yüzey işleme sistemi veya polimer daha sonra bir yüzeye uygulanabilir ve/veya aktif 

madde/maddelerin (ve muhtemelen ilgili maddelerin) süzülmesinin gerçekleşeceği 

matrise dahil edilebilir. Bu yüzeyler / matrisler birçok farklı özelliğe sahip 

olabileceğinden, başvuru sahibinin en kötü sızdırma davranışını kapsam içine dahil 

etmesi muhtemel farklı yüzey / matris tiplerinin sızdırma davranışına ilişkin verileri 

sunması önemlidir. Hizmet ömrü sırasındaki emisyonlar, genellikle lokal emisyonlara 

kıyasla daha geniş ölçekte maruziyete  neden olan yaygın emisyonlar olarak kabul 

edilir. 

Aynı aktif madde ve benzer maruziyet şekilleri ile  işlenmiş eşyalardan olası çevresel 

emisyonlar özetlenmelidir. Aynı maruziyet modeli içindeki kullanımlar, toplu 

maruziyet değerlendirmesini basitleştirmek için özetlenebilir. 
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Daha fazla bilgi için: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine ilişkin ECHA REACH 

Kılavuzu. Bölüm R.17: Eşyalardan kaynaklanan maruziyet öngörüsü (ECHA); 

 PT 07, 09 ve 10'da biyosidal ürünlerde kullanılan maddeler için sızdırma oranı 

tahminlerine ilişkin kılavuz not (EU, 2010b); 

 İşlenmiş ahşaptan çevreye sızdırma oranının belirlenmesi üzerine çalıştay (EU, 

2005b); 

 OECD Test Yönergesi 313 Koruyucudan - İşlenmiş Ahşaptan Çevreye Emisyonların 

Öngörüsü; 

 OECD Serisi Test ve Değerlendirme Numarası 107 Çevre için koruyucu ile işlenmiş 

ahşap: işlemden sonra depoda tutulan ahşap ve üzeri örtülmemiş ve zeminle 

temas halinde olmayan ahşap ürünler için; ENV/JM/MONO (2009) 12 (OECD, 

2009b); 

 CEN / TS 15119-2 (2012): Ahşap ve ahşap bazlı ürünlerin dayanıklılığı - Koruyucu 

işlem görmüş ahşaptan çevreye emisyonların belirlenmesi - Bölüm 2: Kullanım 

Sınıfı 4 veya 5'te (zemin, tatlı su veya deniz suyu ile temas halinde) maruz kalan 

ahşap ürünler - Laboratuvar yöntemi; 

 CEN / TS 15119-1 (2008): Ahşap ve ahşap bazlı ürünlerin dayanıklılığı - Koruyucu 

işlem görmüş ahşaptan çevreye emisyonların belirlenmesi - Bölüm 1: İşlemden 

sonra depolama sahasında tutulan ahşap ve Kullanım Sınıfı 3'te maruz kalan 

ahşap ürünler (üstü örtülmemiş, zemin ile temas halinde olmayan) - Laboratuvar 

yöntemi. 

2.2.6.4.2 İnsan Sağlığı 

Kademe 1 maruziyet öngörüsünde, eşyanın kimyasal kompozisyonu, eşyada bulunan 

aktif maddenin (veya ürün ruhsatı başvurularında şüpheli maddelerin) toplam 

miktarının AEL veya referans değerini aşıp aşamayacağını değerlendirmek için 

kullanılır. Kademe 2 değerlendirmesinde, maruziyet tahminleri, örneğin sızdırma 

testlerinde elde edilen verilerle iyileştirilebilir.  
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Bu tür testler uygun ortamda (örneğin suni ter, tükürük vb.) yapılmalıdır. Ayrıca 

amaçlanan malzemeye (örneğin polimer türü), kullanım durumuna (örneğin ağız 

yoluyla, cilt üzerine), eşyanın kıvamına (örneğin, sert, pürüzsüz veya gözenekli) ve 

maruziyet süresine özel olmalıdırlar. Bir eşyanın hizmet ömrü boyunca sızdırma 

oranlarının elde edilmesi de önemlidir, çünkü çoğu durumda eşyalar, ilk kullanım 

periyodu sırasında yüksek bir  maruziyet derecesi ve tekrarlanan kullanımlardan 

sonra daha düşük bir maruziyet derecesi verir. 

İşlenmiş eşyaların özel bir durumu, gıda ile temas eden malzemelerdir ve bunlar aynı 

zamanda bir diyet riski değerlendirmesinden geçmelidir (Ek II 8.16 ve Ek III 8.8, 8.9 

ve 8.10'daki veri gereksinimlerine bakın). Bunun için aşağıda listelenen Kılavuz 

mevcuttur. 

Gerçek yaşamda, aynı aktif madde ile işlenen farklı eşyalarda günlük olarak maruziyet 

meydana gelebilir. Sonuç olarak, toplu bir maruziyet değerlendirmesi gerekli olabilir. 

Aynı maruziyet modeli içindeki kullanımlar, toplu maruziyet değerlendirmesini 

basitleştirmek için özetlenebilir. Çok sayıda farklı tüketici eşyasında bir aktif madde 

kullanılıyorsa, bir tüketicinin birden fazla kullanıma maruz kalması muhtemeldir. 

Bunu bir maruziyet değerlendirmesine yansıtmak için, tek karakteristik kullanımların 

akut maruziyetini kronik bir AEL değeriyle karşılaştırmak ilk adım olarak 

düşünülebilir. 

Daha fazla bilgi için: 

 Biyosidal Ürünlere İnsanların Maruz Kalması hakkında TNsG (EU, 2007). Bu belge, 

kısım 2.6.9.'da işlenmiş eşyalardan gelen maruziyet senaryoları için bazı modeller 

içerir. Mevcut modellerin kapsamadığı senaryolar için, senaryoya özgü modeller 

oluşturmak adına belgedeki ikincil maruziyet değerlendirmesine yönelik genel 

ilkeler izlenmelidir; 

  



BPR Kılavuzu: Cilt II Bölüm A  

Sürüm 2.0 Mayıs 2018 55 

 

 

 Gıda ile Temas Eden Materyaller için Kılavuz (Komisyon Yönetmeliği (EU) No. 

10/2011). Bu düzenleme, migrasyon çalışmaları için test koşullarını tanımlar. 

Migrasyon çalışmaları, gıdalardaki veya yüzey alanı başına düşen maddelerin 

miktarlarını verir. Tüketici maruziyeti daha sonra migrasyon sonuçları kullanılarak 

ve 60 kg'lık bir kişinin günde 6,0dm2 FCM ile temas halinde 1 kg gıda tükettiği 

varsayılarak hesaplanır. Ruhsatlandırmadan önce gıda ile temas eden 

materyallerde kullanılacak bir maddenin güvenlik değerlendirmesi adına başvuruda 

bulunan dilekçe sahipleri için EFSA Kılavuz Notu (EFSA, 2008) şu anda revizyon 

aşamasındadır ve mevcut vücut ağırlığı ve gıda alım varsayılan değerleri için 

tamamlandığında başvurulmalıdır. Yönetmelik kapsamında sadece plastik 

malzemelerin bulunduğu unutulmamalıdır. Diğer malzemeler, plastik malzemeler 

için esaslara göre değerlendirilmelidir; 

Diğer kaynaklardan temin edilebilen özel senaryolar için uygun maruziyet 

değerlendirme modelleri, işlenmiş eşyaların değerlendirilmesi için kullanılabilir. 

Örneğin. sivrisinek ağlarının insektisit ile işlenmesi ve sonraki kullanımları için genel 

bir risk değerlendirme modeli (WHO, 2004). 

3 BÖLÜM A: Biyosidal Ürünler için Dosya Gereksinimleri   

BPR EK III, BAŞLIK 1, 6   Hedef Organizmalara Karşı Etkililik  

    Okuyucu için NOT: 

Aşağıdaki kısım başlıkları, çapraz referans kolaylığı için BPR Ekindeki ilgili 

kısım/maddeye referans içerir. 

 

3.1 Madde 6. Hedef organizmalara karşı etkililik 

Ruhsat, yalnızca biyosidal bir ürün yeterince etkili ise BPR Madde 19 (1) b'ye göre 

verilecektir. Bu nedenle, sağlanan veriler, bir biyosidal ürünün etkinliğini veya bu tür 

beyanlar işlenmiş eşyalarda yapıldığında göstermelidir. Amaçlanan işlev ve verilen 

kullanım koşulları, etkililik testlerine yansıtılmalıdır. 

Bir biyosidal ürünün etkililik değerlendirmesi, bir ürün için yapılan etkililik 

beyanlarının doğrulanmasına dayanır. Değerlendirme, ürün ve kullanım talimatları ve 

kullanım koşulları üzerinde yapılır. 
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Aşağıda özetlenen etkinliğe ilişkin tüm şartlar, basitleştirilmiş ruhsatlandırma 

prosedürü için de aynı şekilde geçerlidir (BPR Madde 20 (1) (b)). 

Her ürün tipi ve kullanım alanı için ayrı ayrı aşağıdaki bilgiler (3.1.1 ila 3.1.9 arası 

kısımlar) dahil edilmelidir. 

 

3.1.1 Madde 6.1 İşlev, ör.   Fungisit,  rodentisit,  insektisit,  bakterisit 

ve kontrol şekli ör. Çekme, öldürme, önleme 

Biyosidal ürünün işlevini, özellikle işlenmiş eşyalarda kullanım amaçlanıyorsa, daha 

ayrıntılı olarak açıklamak genellikle gereklidir. Çoğu durumda, genel tanımda faydalı 

açıklamalar sağlasalar da, yalnızca terimlere (örn. bakteriyostatik, fungisidal, çekici) 

atıfta bulunmak yeterli değildir. İşlev, bir problem formülasyonu açısından 

tanımlanmalıdır: istenmeyen organizma hangi soruna neden olur?  

Biyosidal işlem sorunu nasıl önler veya çözer? Bu vesileyle, genellikle kullanım 

koşullarının ve korunacak malzeme tipinin açıklanması zorunludur. Kullanım koşulları 

ve maddeler genellikle büyük ölçüde değişiklik gösterebilir ve bu durumda, biyosidal 

ürünün etkili olmasının beklendiği kullanım koşullarını ve materyalleri tanımlamak 

gerekmektedir. 

İnsanların veya hayvanların korunmasının amaçlandığı eşyalarda, işlevi tanımlamak 

için sorunu ve koruma amacını tanımlamak daha da önemlidir. Bu, bu tür bir tedavinin 

etkinliğini değerlendirmek için gerekli bir ön koşuldur. 

 

3.1.2 Madde 6.2 Kontrol edilecek temsili organizma(lar) ve korunacak 

ürünler, organizmalar veya eşyalar 

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

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

Organizma gruplarının kontrol edileceği durumlarda, grubu temsil eden jenerik 

isimler belirtilmelidir (örn. bakteriler, uçan böcekler, hayvan pisliği). 

BPR Kılavuzu: Cilt II'de (Bölüm B+C) özel olarak ele alınmayan gruplar için, belirtilen 

grup içindeki ilgili türlerin örneklerini sağlamak faydalı olabilir. 
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İlgili ise, kontrol edilecek organizmaların AB'nin hangi kısımlarında bulunduğunu 

belirtiniz. 

Korunması gereken ve bunlara karşı hangi organizmalara veya organizma gruplarına 

karşı ürünleri, organizmaları veya eşyaları listeleyiniz. İnsanların mı yoksa 

hayvanların mı korunması gerektiğini netleştiriniz 

 

3.1.3 Madde 6.3 Temsili hedef organizma(lar) üzerindeki etkiler 

İddia edilen etkililik için gereken hedef organizmalar üzerindeki etkiler, farklı etkilere 

sahipse, her kullanım ve uygulama yöntemi için tanımlanmalı ve belirtilmelidir. 

Mikroorganizmalar için, amaçlanan etkinin her kullanımda biyostatik mi yoksa 

biyosidal mi olduğu belirtilmelidir. 

Aktif maddenin konsantrasyon üzerindeki etkiye bağımlılık belirtilmelidir. 

 

3.1.4 Madde 6.4 Aktif maddenin kullanılacağı olası konsantrasyon 

Aktif madde/maddelerin muhtemel kullanım konsantrasyonları ve uygulanan ürün 

doz hızı her kullanım ve uygulama yöntemi için belirtilmelidir. Bir doz aralığı 

önerildiğinde, alt veya üst sınır değerinin ne zaman kullanılacağı açıklanmalıdır. 

Kullanım konsantrasyonlarının AB'nin farklı bölgelerinde farklı olup olmadığı ve farklı 

materyaller, farklı kullanım koşulları vb. için farklı olup olmayacağı belirtilmeli ve 

gerekçelendirilmelidir. 

Etkililik değerlendirmesinde ve risk değerlendirmesinde kullanılan doz oranı tutarlı 

olmalıdır. Bir doz aralığı önerildiğinde, etkililik alt sınır değerinde gösterilmelidir. 

 

3.1.5 Madde 6.5 Etki şekli (zaman gecikmesi dahil) 

İlgili biyolojik, biyokimyasal ve fizyolojik mekanizmalar ve biyokimyasal yollar 

açısından etki şekli belirtilmelidir. 

Zaman gecikmesine ilişkin bilgiler, uygun olduğu durumlarda dahil edilmelidir. 

Etkilerin başlamasından önce bir zaman gecikmesi olması beklendiğinde, buna 

hitaben bilgi sağlanmalıdır, örneğin etkilerini göstermesi biraz zaman alan böcek 

büyüme düzenleyicileri (örn. larvisitler) (örn. yetişkin sinek ve sivrisinek popülasyonu 

üzerinde) .  
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Ayrıca sıcaklık, nem ve diğerleri gibi etkinliği (dezenfektanların veya koruyucuların) 

etkileyen koşullar da eklenmelidir. Mümkün olduğunda, deneysel çalışmaların 

sonuçları rapor edilmelidir. 

Amaçlanan etkiyi göstermesi için aktif maddenin, onu içeren bir preparatın 

uygulanmasını veya kullanılmasını takiben bir metabolit veya bozunma ürününe 

dönüştürülmesi gerektiği bilindiğinde, bu metabolit veya bozunma ürününün neden 

etkin madde olarak kabul edilmediğine dair gerekçe sunulmalıdır. Ek olarak, reaktif 

metabolitlerin veya reaksiyon ürünlerinin oluşumuyla ilgili mevcut bilgiler 

sağlanmalıdır. Bu bilgiler aşağıdakileri içermelidir: 

 Kimyasal ad, ampirik ve yapısal formül, moleküler kütle ve varsa CAS ve EC 

(EINECS, ELINCS veya Artık Kullanılmayan Polimerler listesi) numaraları; 

 İlgili süreçler, mekanizmalar ve reaksiyonlar; 

 Dönüşüm hızı ve biliniyorsa hız kısıtlayıcı basamak ile ilgili kinetik ve diğer veriler; 

ve 

 Dönüşüm oranını ve kapsamını etkileyen çevresel ve diğer faktörler. 

Ayrıca, istenen etkiyi elde etmek için böyle bir kombinasyon gerekli olduğunda, 

gerçek aktif maddenin farklı ürünlerin birleşik bir etkisinin sonucu olup olmadığını da 

belirtin (yani, yerinde üretilen aktif madde). 

 

3.1.6 Madde 6.6 Ürün için ve işlenmiş eşyalar için etikette belirtilen 

etiket beyanları 

Biyosidal ürün için kullanım talimatları ve beyanlar, Madde 22(2) (BPR) uyarınca 

biyosidal ürün özelliklerinin (SPC) özetine dahil edilmiştir. 

Etiket beyanı, kullanıcıya sağlanan ve normal kullanım koşulları altında bir biyosidal 

ürünün kullanılmasından kaynaklanacak biyosidal etkileri açıklayan bilgilerdir (örn. 

önerilen doz/uygulama oranında, önerilen uygulama yöntem(ler)i ile ve uygun 

alanlarda vb. kullanıldığında). Ürün etiketi, yalnızca SPC
6
'de verilen yetkili 

kullanımlara uygun beyanları içerebilir. 

____________________ 

6 Ayrıca bakınız: Biyosidal etiket beyanlarını ve ürün ruhsatını ilişkilendiren Avrupa Komisyonu Kılavuz Notu CA-March17-Doc. 

4.3 - Final 
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Etiket beyanları olabildiğince spesifik olmalı veya daha genel beyanlar ("hızlı etki" 

gibi) yapıldıysa, mümkünse PAR üzerinde daha fazla açıklığa kavuşturulmalıdır (örn. 

"hızlı etki - 5 dakika içinde etki eder").  

Herhangi bir açıklama sağlanmadıysa, değerlendirmeyi yapan Yetkili Makam başvuru 

sahibinden beyanı belirtmesini istemelidir. Normal bir kullanıcının makul olarak 

beyandan ne bekleyeceği konusunda bir yargıya varılmalıdır. Bu beyana göre 

değerlendirme yapılmalı ve kullanım talimatları dikkate alınmalıdır. 

Belirli beyanlar için hangi gereksinimlerin ve geçme kriterlerinin geçerli olduğunu 

anlamak üzere, lütfen ayrıca etkililik kılavuzunun Cilt II, B+C bölümlerindeki farklı 

PT'ler için özel kısma bakınız (Örneğin. Dezenfektanlar için Ek 1 ve 4, ahşap 

koruyucular için bölüm 5.5.6.1, çürüme önleyici kimyasallar için bölüm 5.7.1.1.7, 

rodentisitler için bölüm 5.6.2.4.1 “normlar ve kriterler”).  Koruyucular için, beyanların 

iyileştirici veya koruyucu etkilere atıfta bulunup bulunmadığının netleştirilmesi 

gerekmektedir. Biyosidal işlevle ilgili olmayan pazarlama beyanları (örneğin yeni 

koku, daha iyi formül) etkililik değerlendirmesine tabi değildir ve ürün başvurusunda 

belirtilmemelidir. Gösterilen beyanlar, ürün ruhsatının bir parçası haline gelir. 

 

3.1.7 Madde 6.7 Bu beyanları desteklemek için etkililik verileri  

BPR Ek II Madde 6.7, […] uygun ve ilgili olan yerlerde performans standartları da 

dahil olmak üzere kullanılan mevcut standart protokoller, laboratuar testleri veya 

saha denemeleri de dahil olmak üzere şeklinde beyan etmektedir. 

Cilt II, Bölüm B+C, işlenmiş eşyalar da dahil olmak üzere bu alanda daha fazla ayrıntı 

sağlar. Ürün tipine özel kılavuz, mevcut olduğu yerlerde Bölüm B+C'de bulunabilir. 

Başvuru sahiplerine, yeni kılavuzun gelecekteki sürümlerini de kontrol etmeleri 

tavsiye edilir. 

Başvuru sahibi, biyosidal ürün veya işlenmiş eşyanın kullanım talimatlarına göre 

uygulandığında etkili ve  amaçlanan kullanımı için uygun olduğunu göstermelidir. Bu, 

test koşullarının beyan edilen kullanım koşullarını yansıtması koşuluyla, laboratuvar 

çalışmaları, simüle edilmiş kullanım veya yarı saha test verileri veya diğer ilgili 

çalışma verilerini içerebilecek verilerin sağlanmasıyla doğrulanabilir. 
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Saha çalışmaları için, gerekli bilgilerin kapsamı, ürün tipine ve önerilen kullanım 

modeline bağlı olarak değişecektir. Sağlanan veriler, raporlanan sonuçların 

değerlendirilmesi için gerekli olan tüm ilgili bilgileri içermelidir.  

Bu genellikle zararlı organizma hakkındaki bilgileri (örneğin ruhsatın istendiği Üye 

Ülke ile ilgili olma) ve biyosidal ürünün kullanıldığı sistemin meteorolojik 

parametrelerini (örneğin ortalama sıcaklıklar ve yağış miktarı), lokasyon ayrıntılarını 

veya fiziko-kimyasal parametrelerini içerebilecek olan ilgili duruma bağlı bilgileri 

içerir. 

Laboratuvar çalışmaları ve saha çalışmaları için, etkililik üzerine testler tasarlamanın 

ve gerçekleştirmenin uygulamadaki tarafları, Bölüm B+C'nin ürüne özel bölümlerinde 

açıklanmıştır. 

Test yöntemi, bir yanıtı ve uygun olduğunda etiket beyanlarıyla ilgili bir sonlanma 

noktasını ölçmelidir. Yöntem kapsamında, işlem görmemiş kontrol kullanılmalıdır. 

Ancak, saha çalışmaları için bu her zaman mümkün olmayabilir. 

Bu kılavuzun Ek 1'i, planlanan veya sunulan testin uygunluğu açısından koruyuculara 

dair bir kontrol listesi sağlar. 

Ürünün/işlenmiş eşyanın veya aynı aktif maddeleri içeren diğer ürünlerin/işlenmiş 

eşyaların önceki formülasyonlarının destekleyici kanıt olarak gösterilmesi 

durumunda, tüm ilgili formülasyon detayları sağlanmalı ve bu kanıtın mevcut 

formülasyonla ilgisi, tercihen köprü etkinlik çalışmaları yoluyla tam olarak 

gerekçelendirilmelidir. 

Testler (ve üretilen veriler) sağlam bilimsel ilkelere ve uygulamalara dayanmalıdır. 

Etkililik çalışmaları için GLP gerekli olmasa da, ilgili bir kalite standardına, örneğin 

ISO 17025 7, ISO 9001 8 ya da GLP, uygun olarak test yapılmalıdır. Uygun test 

yöntemlerine ilişkin daha ayrıntılı kılavuz Cilt II Bölüm B+C'de verilmektedir. 

 

_______________________ 

 

7 Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar 

8 Kalite yönetim sistemleri - gereksinimler. 
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3.1.8 Madde 6.8 Etkililik üzerinde bilinen herhangi bir sınırlama 

Ürünün belirli çevresel veya diğer koşullarda kullanımına ilişkin olası kısıtlamaları 

veya önerileri beyan ediniz. Etkinliği azaltabilecek olası faktörleri, örneğin sıcak, 

soğuk veya nemli ortamlar veya diğer maddelerin varlığı, bunların nedenlerine ek 

olarak belirtiniz. Ürünün örneğin diğer biyosidal ürünler veya deterjanlar ile birlikte 

karıştırılıp karıştırılamayacağını veya kullanılıp kullanılamayacağını veya ürünün diğer 

biyosidal ürünlerle kullanımının tavsiye edilip edilmediğini belirtiniz. 

 

3.1.8.1 Madde 6.8.1 Direnç gelişiminin oluşumu veya olası oluşumu ve 

uygun yönetim stratejileri hakkında bilgi 

Çapraz direnç de dahil olmak üzere direnç gelişiminin oluşumu veya olası oluşumu ve 

uygun yönetim stratejileri hakkında bilgi temin ediniz. Hedef popülasyonda direnç 

gelişimi olasılığına dair bir gösterge sağlayabileceğinden, bu bilgiler, ruhsatın talep 

edildiği veya yenileneceği kullanımlarla doğrudan ilgili olmasa bile (örneğin, farklı 

zararlı organizma türleri) sunulmalıdır. 

Ticari veya deneysel kullanımda direnç gelişiminin muhtemel olduğuna dair kanıt 

veya bilginin bulunduğu hallerde, ilgili zararlı organizmanın popülasyonları 

kapsamında maddeye duyarlılık üzerine kanıt oluşturulmalı ve sunulmalıdır. Bu gibi 

durumlarda, hedef türlerde gelişen direnç veya çapraz direnç olasılığını en aza 

indirmek için tasarlanmış bir yönetim stratejisi sağlanmalıdır. Bu, bunların 

nedenlerine ek olarak dirençli türler gelişmesini önlemek için ürünün sürekli 

kullanımından kaçınılmasına ilişkin olası önerileri içermelidir. CAR'a atıfta bulunmak 

kabul edilebilir, buna karşın ürünle ilgili daha yeni veya ilgili bilgiler mevcutsa, 

bunların temin edilmesi gereklidir. Bu, ürün değerlendirmesine ilişkin TNsG (EU, 

2008c) Ek 6.29'de ele alınmaktadır. 

 

 

 

 

9 ECHA BPR internet sayfasındaki "ilgili bağlantıya" bakınız [https://echa.europa.eu/guidance- documents/guidance-on-

biocides-legislation] 

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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3.1.8.2 Madde 6.8.2 İstenmeyen veya kasıtsız, örneğin faydalı ve diğer 

hedef olmayan organizmalar, yan etkilere ilişkin gözlemler   

İstenmeyen veya amaçlanmayan yan etkilere ilişkin gözlemleri temin ediniz. Ahşap 

koruyucu uygulandıktan sonra ahşapta kullanılan bağlantı elemanlarına olumsuz 

etkiler, dezenfektanların uygulanmasını takiben sıhhi tesisatta korozyon riski, vb. gibi 

gözlemleri temin ediniz. Yalnızca Cilt IV Bölüm 2 ve 3'te kapsam altına alınmayan 

faydalı ve diğer hedef olmayan organizmalar üzerindeki etkiler hakkında bilgi veriniz. 

İlgili yerlerde, hedef omurgalılar için gereksiz ıstırap ve istenmeyen etkiler hakkında 

bilgi veriniz (PT14, 15, 17, 19, 20). 

 

3.1.9 Madde 6.9 Özet ve değerlendirme 

Hedef organizmalara karşı etkililiğe ilişkin bulgular (BPR Ek III, Başlık 1, 6.1- 6.8.2) 

özetlenmekte ve değerlendirilmektedir. Sağlanan testlerin, talimatı verilen kullanım 

konsantrasyonu ve kullanım koşullarında tüm hedef organizmalara karşı etkinliği nasıl 

gösterdiğini açıklayınız (örn. Uygulama yöntemi, temas süresi). 

Bir ürün ailesi için ruhsat istendiğinde, değerlendirme  

ürün başına değil meta SPC başına yapılmalıdır. 

 

3.2 Madde 7 Kullanım Alanları ve Maruziyet 

SPC (Biyosidal Ürün Özelliklerinin Özeti), idari bilgileri, ürün sınıflandırma ve 

etiketleme bilgilerini, izin verilen kullanımlar ve kullanım talimatlarını içeren biyosidal 

ürün için özet belgedir. Ürün ruhsatlandırması için her uygulama adına bir etiket ve 

kullanım talimatı örneği sağlanmalıdır10,11. Etikette belirtilen bilgiler, kullanım 

talimatları12 ve diğer bilgi kaynakları (örneğin internet sayfaları) SPC'deki bilgilerle 

tutarlı olmalıdır. 

_______________________ 

10 Etiket/etiketler BPR Ek III, Kısım 12 uyarınca temin edilmelidir. Lütfen biyosidal ürün etiketlerinin ürün ruhsatlandırmasının 

bir parçası olmadığını unutmayınız. 

11  Ayrıca bakınız: Kılavuz bilgi notu (CA-Nov15-Doc.4.2-Final) Örnek etiketlerin, kullanım talimatlarının, güvenlik veri 

sayfalarının ve modellerin veya ürün ruhsatlandırması başvurusu kapsamındaki ambalaj, etiketleme ve broşür taslaklarının 

sunulması - /CircaBC/SANTE/BPR - Public/Library/documents_finalised 

12  BPR Madde 69(2).  

https://circabc.europa.eu/w/browse/386abfea-55ce-4764-8a31-f9d4f6ceaf0a
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Etkililik değerlendirmesinin sonuçlarına göre aşağıdaki bilgiler, taslak SPC'nin İzin 

Verilen Kullanımlar Bölüm 4'e dahil edilmelidir: Hedef organizmayı/organizmaları, 

kullanım alanı/alanlarını, uygulama yöntemi/yöntemlerini, uygulama oranı/oranlarını, 

ilgili durumlarda uygulama koşullarını (örneğin 4°C'de kalın toprak örtüsü altında 

kullanınız) ve kullanım sıklığı ve kullanıcı kategorisi/kategorilerini açıkça tanımlayacak 

şekilde bir biyosidal ürüne dair herhangi bir kullanım. SPC'nin tamamı için spesifik, 

meta-SPC'ye özgü veya genel kullanıma yönelik kullanım talimatları verilmelidir. 

Maruziyet ve risk değerlendirmesinin dikkate alınması Taslak SPC aynı zamanda 

ürünün ilgili kullanımı için dikkate alınması gereken tüm risk azaltma önlemlerini, 

özellikle olası doğrudan veya dolaylı etkileri, direnci, ilk yardım talimatlarını ve çevreyi 

korumaya yönelik acil durum önlemlerini, ayrıca ürünün ve ambalajının güvenli bir 

şekilde imha edilmesine yönelik ve ve ürünün saklama koşullarına dair talimatları da 

içermektedir. Bu talimatlar SPC'nin tamamı için spesifik, meta-SPC'ye özgü veya 

genel kullanıma yönelik olarak verilmelidir. 

3.2.1 Madde 7.1 Biyosidal ürünler ve uygun olduğunda işlenmiş 

eşyalar için öngörülen kullanım alanı/alanları 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.1'indeki talimatları izleyiniz. 

 

3.2.2 Madde 7.2 Ürün tipi 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.2'sindeki talimatları izleyiniz. 

 

3.2.3 Madde 7.3 Biyosidal ürünler ve uygun olduğu durumlarda 

işlenmiş eşyalar için amaçlanan kullanım alanları şablonlarına dair ayrıntılı 

açıklama 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.3'ündeki talimatları izleyiniz. 
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3.2.4 Madde 7.4 Kullanıcılar, örneğin endüstriyel, eğitimli profesyonel, 

profesyonel veya genel halk (profesyonel olmayan) 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.4'ündeki talimatları izleyiniz. 

Ruhsat verilen etiket üzerindeki kullanıcı açıklaması, ulusal politika ve yasalar 

nedeniyle BPR Madde 7.4'te açıklanan kullanıcı kategorilerinden farklı olabilir. 

 

3.2.5 Madde 7.5 Her yıl piyasaya sürülecek muhtemel tonaj ve ilgili 

olduğu durumlarda, farklı kullanım kategorileri için muhtemel tonaj 

Başvuru sahibi tarafından AB pazarına her yıl piyasaya arz edilen veya edilecek (yani 

ithal edilen veya üretilen) ürün ya da işlenmiş eşya miktarının tahmini. Biyosidal 

kullanım ve hangi ürün türleri ve ilgili olduğu yerlerde, her bir ürün tipi kapsamında 

amaçlanan ana kullanım kategorileri için miktarlar. Varsa, biyosidal ürün dışındaki 

kullanım miktarları belirtilmelidir. Ruhsatın yenilenmesi durumunda tonaj verileri son 

üç yılı kapsamalıdır. Daha önce piyasaya arz edilmeyen yeni ürünler için, 

ruhsatlandırmadan sonraki üç yılı kapsayan üretim planları temin edilmelidir. 

İlgili olduğu durumlarda, bu bilgiler başvurunun gizli ekine eklenebilir. 

3.2.6 Madde 7.6 Uygulama yöntemi ve bu yönteme dair açıklama 

Ürünün farklı kullanımlardaki uygulama yöntemi açıklanmalıdır. Ürün seyreltilecekse, 

bu belirtilmeli ve bunun nasıl yapılacağına dair öneriler verilmelidir (örneğin 5 litre 

suya 3 gram ürün). Uygulama tekniğinin bir açıklaması (örn. daldırma, yayma, 

püskürtme, otomatik/manuel dozlama vb.) dahil edilmelidir. Çözeltiye ilave 

maddelerin eklenmesi gerekiyorsa, bunların dozajları da verilmelidir. 

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

sağlanmalıdır. 

Etkin maddeyi yerinde üretmek ve doğrudan dozlamak için bir cihaz kullanılıyorsa, 

aşırı ve az dozlamayı önlemek için kontrol ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi 

sağlanmalıdır. 

Aktif maddeyi yerinde üretmek için kullanılan cihazlar, BPR hükümleri kapsamında 

değildir ve dolayısıyla ruhsatlandırmaya tabi değildir. 
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3.2.7 Madde 7.7 Uygulama oranı ve uygunsa, biyosidal ürünün ve aktif 

maddenin işlenmiş bir eşyadaki veya preparatın kullanılacağı sistemdeki 

nihai konsantrasyonu, örn. soğutma suyu, yüzey suyu, ısıtma amaçlı 

kullanılan su. 

Eşya başına önerilen ürün ve aktif madde dozu belirtilmelidir (örneğin korunacak 

materyalin yüzey alanı başına veya bir su sistemindeki konsantrasyon olarak). 

Yüzeyleri dezenfekte etmek amacıyla uygulanan dezenfektanlar için m2 başına 

uygulanan ürün miktarı hakkında bilgi verilmelidir. Ürün seyreltilecekse, dilusyon için 

kullanılan madde ve ürünün nihai konsantrasyonu ile çözeltideki aktif madde - yüzde 

olarak - belirtilmelidir. 

21 numaralı ürün tipi için, çürüme önleyici ürünün çürüme önleyici kaplama 

tabakasındaki her biyosidal bileşenin nihai konsantrasyonları ve ayrıca filmin kalınlığı 

da verilmelidir. 

3.2.8 Madde 7.8 Uygulamaların sayısı ve zamanlaması ve ilgili olduğu 

durumlarda, coğrafi konum veya iklim değişikliklerine ilişkin gerekli 

bekleme süreleri, temizleme süreleri, geri çekilme süreleri veya insan ve 

hayvan sağlığını ve çevreyi korumak için diğer önlemler dahil olmak üzere 

belirli bilgiler 

Önerilen uygulama süresini ve ilgili ise işlenmiş eşyanın tahmini kullanım ömrü dahil 

olası yeniden uygulamaları belirtiniz. 

İlgili yerlerde, uygulamaların AB'nin farklı bölümlerinde veya başka şekilde farklı olan 

kullanım koşulları altında nasıl farklı olması gerektiğini açıklayınız. 

Aşağıdaki ürün tipine özel bilgiler, uygun olduğunda takip edilmelidir: 

 Ana Grup 1'deki dezenfektanlar için, sıcaklık ve nemin uygulama sıklığı üzerindeki 

etkilerine ilişkin potansiyel bilgiler, ilgili yerlerde sağlanmalıdır. Yeterli etkinliği 

sağlamak için gereken temas süresi belirtilmelidir. Gıda veya yem ürünlerinde 

işlenmiş ekipmandan gelen kabul edilemez kalıntıların varlığını önlemek için 

bekleme süresi ve varsa, durulama veya temizleme gerekliliği verilmelidir. 
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 6 ve 7 ila 10 numaralı ürün tipi materyal koruyucuları için, minimum kuruma 

süresi ya da işlenen eşyadaki ürünün sızmasına (fiksasyon) dair direncine ulaşmak 

için gereken süreye ilişkin talimatlar açıklanmalıdır. Sıcaklık ve nemin kurutma 

veya fiksasyon üzerindeki etkilerine ilişkin bilgiler, işlenen eşya insanlar ve 

çevrenin güvenli bir şekilde maruziyeti için yeterince  kuru olduğunda verilmelidir. 

Ayrıca, mümkün olduğunda, uygun kurutma veya sızdırmaya karşı direncin elde 

edildiğini belirlemek için kalitatif veya kantitatif bir yöntem belirtilmelidir. 

 11 ve 12 numaralı ürün tipleri için, proses suyu ile açık bir sistemde 

kullanıldığında, sudaki organizmaları zararlı etkilerden korumak için bir akarsuya 

bırakılmadan önce yeterli derecede bozunma veya dilusyonu sağlamak adına, 

aktif maddenin atık sudaki minimum dilusyon veya işlem süresi hakkında bilgi 

verilmelidir. 

 Ana Grup 3'ün haşere kontrol ürünleri için, örn. fümigasyon ve çevredeki kişileri 

korumak için yeterli temizleme süreleri verilmelidir. 

 Yumuşakça öldürücüler (ürün tipi 16) ve piskisitler (ürün tipi 17) için, sonraki 

kültür balıkçılığı partisinin zarar görmesini ve işlem görmüş tanklardan veya 

havuzlardan gelen kabul edilemez kalıntıların veya çıkmasını önlemek için gerekli 

bekleme süreleri verilmelidir. 

 21 numaralı ürün tipi için, kaplamanın minimum kuruma süresi ile ilgili talimatlar 

ve örneğin sıcaklık ve nemin kuruma üzerindeki etkileri hakkında bilgi 

verilmelidir; su ortamına birincil salımı azaltmak için kaplamanın kullanılmak 

üzere ne zaman yeterince kuru olacağı ve kaplamanın yıkanması gerekip 

gerekmediğine dair bilgi verilmelidir. Ayrıca, uygun bir kaplamanın elde 

edildiğinden emin olmak adına bir yöntem verilmelidir. 

3.2.9 Madde 7.9 Kullanım için önerilen talimatlar 

Ürünün doğru kullanımı için son kullanıcıya yönelik her türlü talimat burada 

verilmelidir. 

Başvuru sahibi, biyosidal ürünün etkili kullanımı için gerekli parametreleri dikkate 

almalı ve tanımlamalıdır, örneğin bunun ilgili ürün için geçerli olduğu durumlarda: 

 Biyosidal ürünün kullanım şekillleri (örneğin: püskürtme, silme, dağıtma);
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 Ürünün uygulanması gereken alanlar (örn. buzdolabının altında, çatlak ve 

yarıklarda, 20 cm bant genişliği olan insektisit);

 Gerekli hazırlık önlemleri, örn. temiz yüzeyler;

 Biyosidal ürünün hedefle temas halinde olmasına izin verilmesi gereken zaman 

(örneğin: dakika, saat, gün);

 Uygulama veya yeniden uygulama sıklıkları;

 Biyosidal ürünün kullanılması gereken sıcaklık aralığı;

 Doz oranı;

 Gerekli tedbirler.

3.2.10 Madde 7.10 Bu Yönetmeliğin EK VI'sına uygun olarak maruziyet  

verileri 

Biyosidal ürün dosyalarının değerlendirilmesine yönelik ortak ilkelere ilişkin Ek VI'ya 

göre, bir biyosidal ürüne maruziyetin meydana geldiği veya makul olarak 

öngörülebileceği insan ve çevre popülasyonları için bir maruziyet değerlendirmesi 

yapılması gerekmektedir. 

Biyosidal ürünlere ilişkin maruziyet değerlendirmesi hakkında daha fazla bilgi için, 

BPR Kılavuzu, Bölüm B+C - Cilt III ve IV Ölçme ve Değerlendirme'ye bakınız. 

 

3.2.10.1 Madde 7.10.1 Üretim ve formülasyon, önerilen/beklenen 

kullanımlar ve bertaraf ile ilişkili insanların maruz kalmasına dair bilgiler 

Önerilen kullanım koşulları sırasında ortaya çıkması muhtemel biyosidal ürüne 

maruziyete dair yeterli bilgi sunulmalıdır. Bilgiler, tüm ilgili üretim, formülasyon ve 

kullanım aşamalarını ve tüm olası maruziyet şekillerini içermelidir. Önerilen modeller 

kullanılarak gerçek maruziyet verileri ve/veya hesaplamalar kabul edilebilir. Biyosidal 

ürünün belirli bir yoldan insanlara maruziyeti mümkün olduğu için yürütülen tüm 

çalışmaların test raporları sunulmalıdır. Başka çalışmaların gerekip gerekmediğine 

karar vermek için bir uzman görüşü gereklidir (BPR Kılavuzu, Cilt I, Bölüm A: Gerekli 

bilgiler, kısım 1.2, madde 4'e bakınız).  
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Başlangıç noktası, insanların biyosidal ürünlere maruz kalmalarına dair 

değerlendirmedir, bkz. BPR KIlavuzu, Cilt III İnsan Sağlığı Bölümleri B+C. 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.6.1'indeki talimatları izleyiniz. 

3.2.10.2 Madde 7.10.2 Üretim ve formülasyon, önerilen/beklenen 

kullanımlar ve bertaraf ile ilişkili çevresel maruziyet hakkında bilgiler 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.6.2'sindeki talimatları izleyiniz. 

 

3.2.10.3 7.10.3 Sızdırma verileri de dahil olmak üzere işlenmiş 

eşyalardan edinilen maruziyet hakkında bilgiler (laboratuvar çalışmaları 

veya model verileri) 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.6.4'ündeki talimatları izleyiniz. 

 

3.2.10.4 Madde 7.10.4 Ürünün birlikte kullanılmasının muhtemel 

olduğu diğer ürünlerle ilgili bilgiler, özellikle bu ürünlerdeki aktif maddelerin 

kimliği, eğer ilgiliyse ve herhangi bir etkileşim olasılığı 

Herhangi bir ürün veya aktif madde ile olası geçimsizlikten bahsedilmelidir. 
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EK 1 ETKİNLİK TESTLERİ KORUYUCULARI KONTROL LİSTESİ 

Soru Olası cevaplar Aşağıdaki 

durumda test 

kabul edilmez 

Test edilen BP'nin kimliği açık mı? + ya da - - 

Test edilen ürün referans BP/BP başvurusu mu? + ya da - Eğer - ise genellikle 

hayır 

Test edilen materyal amaçlanan PT ve kullanım 

için uygun mu?1 

Yazılı gerekçe Uzman görüşü 

Aktif maddenin yükü/konsantrasyonu matrisinde 

< kullanım talimatlarında belirtilenle aynı mı? 

+ ya da - - 

Kullanılan test protokolü, başvurulan temsili 

BP/BP'nin işlevi için uygun mu? 

Yazılı gerekçe Uzman görüşü 

Test edilen organizmalar amaçlanan kullanıma 

uygun mu? 2 

+ ya da - - 

Test protokolü ilgili bir sonlanma noktasını 

gösteriyor mu?3 

+ ya da - - 

İşlem görmemiş kontroller test edildi mi? 4 + ya da - - 

Kontroller (örneğin büyüme) ilgili kılavuza ya da 

standart belgesine göre doğrulanmış mı? 

Miktarın 

belirtilmesi 

Uzman görüşü 

Zararlı organizmalara dair amaçlanan 

inhibisyon/öldürme/kontrol etkisi meydana geldi 

mi ve ilgili bir kılavuz veya standart belgesi ile 

belirlenen şartları karşılıyor mu? 

+ ya da - - 

Sonuçların istatistiksel önemi hesaplandı mı?5 + ya da - - 

1 verilen kullanım koşulları kapsamında materyal mikrobiyal üremeyle bozulur 

2 Matrisi hangi şekilde bozuyorlar? 

3 önleyici kullanımda: zararlı organizmalar tarafından bozulmanın engellenmesi; Tedavi amaçlı kullanımda: zararlı 
organizmalara dair öldürme/kontrol etme etkisi 

4 İşlem görmemiş kontroller şunları içerir: aynı materyal, aktif madde içermeyen aynı ürün formülasyonu 

5İstatistiksel analizin mümkün olduğu durumlarda, asgari olarak bir ortalama ve standart sapma verilmelidir. Mümkünse, 
istatistiksel hesaplamalar IBRG Ek V'e göre yapılabilir (www.ibrg.org) PDG16-007.2 Kademe 1 Su bazlı ürünleri korumak adına 
kullanılan biyosidal Aktif Maddeler için temel etkililik 
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