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ÖNSÖZ 

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

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

sunulduğu şekliyle aktif madde onayı ve ürün ruhsatı başvurularına uygulanacaktır. 

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

Bilimsel kılavuz, BPR tarafından belirtilen gerekli bilgilerin nasıl sağlanacağına dair 

teknik bilimsel tavsiye, risk değerlendirmesi ve maruziyet değerlendirmesinin insan 

sağlığı ve çevresel unsurların değerlendirilmesi açısından nasıl uygulanacağı ve 

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

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

Bölümleri). 

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

dokümanlar, BPR kılavuzunun hazırlık aşamasında olduğu alanlarda BPR 

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

halen değerlendirilmekte olabilecek BPD kapsamındaki aktif madde onayı başvuruları 

veya ürün ruhsatlandırma başvuruları ile ilgili olarak hala geçerlidir. Ayrıca Komisyon, 

Biyosidal ürünler konusunda yetkili makamların toplantılarında başvuru sahiplerine 

tavsiye edilen belgelerdeki bazı yükümlülükleri de daha ayrıntılı olarak ele almıştır. 

Bu belgelere dair bağlantılar için lütfen ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu internet 

sitesine bakınız: [https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-

biocides-legislation]. 

 

BPR'yi destekleyen tüm kılavuz serisi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: 

 

  

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

         Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kılavuzu Yapısı 

CİLT I CİLT II CİLT III CİLT IV 
CİLT V 

Kimlik, Fizikokimya 

Analiz metodolojisi     Etkililik İnsan Sağlığı Çevre 
     Özel      
   Kılavuz 

BÖLÜM  A+B+C 

Gerekli bilgiler + 
Ölçme ve Değerlendirme 

BÖLÜM A 

Gerekli bilgiler 

Aktif Maddeler ve Tedarikçiler 

(Madde 95 listesi) BÖLÜM  B+C 

Ölçme + Değerlendirme 
Dezenfeksiyon Yan Ürünleri 

Teknik Eşdeğerlik 

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

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

geliştirilmiştir. Ancak, BPD'ye kıyasla BPR'deki gerekli bilgiler değişmiştir. Temel 

değişiklikler şu şekildedir: 

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 

Ruhsatlandırılması, 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 noktaları 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 rehbere, [https://echa.europa.eu/about-us/who-we-

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

bulunan "Yeni Kılavuz veya Aktif madde onayına dair yeni kılavuzla ilgili dokümanların 

uygulanabilirlik süresi" adlı yayınlanmış belgede yer verilmiştir; ürün 

ruhsatlandırmasına yönelik kılavuzun uygulanabilirliği için ise, lütfen ECHA Kılavuzu   

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

doc_6_2d_final_en.pdf] sayfasından  CA-document CA-july2012-doc6.2d (final)'ye 

bakınız 
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Tablo 1: Ek II BPR Kısmı- BPR Kılavuz Cildi ve kısım numarası 

 

Ek II BPR kısmı BPR Cildi + kısım numarası 

1. BAŞVURU SAHİBİ Cilt I: Kısım 2.1 

1. AKTİF MADDENİN KİMLİĞİ Cilt I: Kısım 2.2 

2. FİZİKSEL, KİMYASAL VE 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Cilt I: Kısım 2.3 

3. FİZİKSEL TEHLİKELER VE İLGİLİ 

ÖZELLİKLER 

Cilt I: Kısım 2.4 

4. TESPİT VE TANIMLAMA 

YÖNTEMLERİ 

Cilt I: Kısım 2.5 

Okuyucu için NOTLAR: 

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

unutmayın. 

Gereksinimlerin numaralandırması, BPR Ek II ve III'teki numaralandırmaya 

karşılık gelir. 

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

kısım/noktaya dair bir referans içerir. 

Aşağıda yer alan iki tablo, BPR Ek II ve III'ün kısımlarını Kılavuz Cilt ve kısım 
numarası ile ilişkilendirir. 
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Ek II BPR kısmı BPR Cildi + kısım numarası 

5. HEDEF ORGANİZMALARA KARŞI 

ETKİLİLİK 

Cilt II: Kısım 2 

6. KULLANIM AMACI VE MARUZİYET Cilt II: Kısım 2.2 

7. İNSANLARA VE HAYVANLARA 

YÖNELİK TOKSİKOLOJİK PROFİL 

Cilt III: Kısım 2.1 

8. EKOTOKSİKOLOJİK ÇALIŞMALAR Cilt IV: Kısım 2.1 

9. ÇEVRESEL AKIBET VE DAVRANIŞ Cilt IV: Kısım 2.2 

İNSANLARI, HAYVANLARI VE 

ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN 

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Cilt I: Kısım 2.11 

11. SINIFLANDIRMA, ETİKETLEME 

VE AMBALAJLAMA 

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

 

Ek III BPR kısmı BPR Cildi + kısım numarası 

2. BAŞVURU SAHİBİ Cilt I: Kısım 3.1 

3. BİYOSİDAL ÜRÜNÜN KİMLİĞİ Cilt I: Kısım 3.2 

4. FİZİKSEL, KİMYASAL VE 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Cilt I: Kısım 3.3 

5. FİZİKSEL TEHLİKELER VE İLGİLİ 

ÖZELLİKLER 

Cilt I: Kısım 3.4 

6. TESPİT VE TANIMLAMA  

YÖNTEMLERİ 

Cilt I: Kısım 3.5 

7. HEDEF ORGANİZMALARA KARŞI 

ETKİLİLİK 

Cilt II: Kısım 3.6 

8. KULLANIM ALANLARI VE 

MARUZİYET 

Cilt II: Kısım 3.2 

9.  İNSANLAR VE HAYVANLARA 

YÖNELİK TOKSİKOLOJİK PROFİL 

Cilt III: Kısım 3.1 

10. EKOTOKSİKOLOJİK ÇALIŞMALAR Cilt IV: Kısım 3.1 

11. ÇEVRESEL AKIBET VE 

DAVRANIŞ 

Cilt IV: Kısım 3.2 

12. İNSANLARI, HAYVANLARI VE 

ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN 

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Cilt I: Kısım 3.11 

13. SINIFLANDIRMA, ETİKETLEME 

VE AMBALAJLAMA 

Cilt I: Kısım 3.12 
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KISALTMALAR LİSTESİ 

 

Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

  

°C Derece Santigrat 

ADS Ek veri seti 

ASTM Amerikan Test ve Materyal Topluluğu 

BCF Biyokonsantrasyon faktörü 

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 arzı ve kullanımına ilişkin  

528/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 

Konsey Yönetmeliği (EU) 

CDS Temel veri seti 

CEN Avrupa Normalizasyon Komitesi 

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytic 

Council Ltd. 

Uluslararası Ortak Pestisit Analiz Konseyi 

CLP (Yönetmelik) Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama 

Yönetmeliği. Maddelerin ve Karışımların 

Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 

Ambalajlanması Hakkında  

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 

1272/2008 sayılı Yönetmeliği (EC) 

DG Avrupa Komisyonu Genel Müdürlüğü 

DG SANCO Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici 

Güvenliği Genel Müdürlüğü 

DNA Deoksiribonükleik asit 
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DoA Başvuru tarihi 

DegT50 %50 bozunma için gerekli olan süre 

(değerlendirme yöntemini tanımlayın) 

DegT90 %90 bozunma için gerekli olan süre 

(değerlendirme yöntemini tanımlayın) 

DisT50 %50 yayılma için gerekli olan süre 

(değerlendirme yöntemini tanımlayın) 

DisT90 %90 yayılma için gerekli olan süre 

(değerlendirme yöntemini tanımlayın) 

DegT50lab Laboratuvar koşullarında %50 bozunma için 

gereken süre (değerlendirme yöntemini 

tanımlayın) 

DisT90field Saha koşullarında %90 yayılım için gerekli süre 

(değerlendirme yöntemini tanımlayın) 

DWD Avrupa İçme Suyu Direktifi (98/83/AT 

Nolu Direktif)  

EC Avrupa Topluluğu veya Avrupa Komisyonu 

EC50 Ortalama etkin konsantrasyon 

EC yöntemi Test Yöntemleri Yönetmeliğinde Listelenen Test 

Yöntemleri 

ECHA Avrupa Kimyasallar Ajansı 

EEA 

EEC 

Avrupa Ekonomik Alanı. 

EEA, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve AB 

Üye Devletlerinden oluşur. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu 

EFSA Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

EINECS 
Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler 

Envanteri 

ELINCS Avrupa (yeni veya bildirilmiş) 

Kimyasal Maddeler Listesi 

EN Avrupa Standardı 

EPA 

(DK, USA) 

Çevre Koruma Ajansı 

(Danimarka veya Amerika Birleşik Devletleri) 

EPPO/OEPP 
Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma 

Teşkilatı 

ESD Emisyon Senaryo Belgesi, Biyosidal ürünler için 

özel olarak hazırlanmış BPD kapsamında 

geliştirilen Kılavuz 

AB Avrupa Birliği 

FELS Balıkların erken yaş evresi 

FOCUS Pestisit Akıbet Modelleri ve Bunların 

Kullanımlarının Koordinasyonu Forumu 

(Avrupa risk değerlendirmesi için pestisit 

projesi) 

g Gram 

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları 

h Saat 

ha Hektar 

HPLC Yüksek performanslı (veya basınçlı) sıvı 

kromatografisi 

IOBC Zararlı Hayvan ve Bitkilerin Biyolojik 

Kontrolü için Uluslararası Organizasyon 

ISBN Uluslararası standart kitap numarası 

ISO Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu 
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ISO 

(TC, SC, WG) 

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu 

Teknik Komitesi, 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 

Ka Asit dekompozisyon katsayısı 

Kd Desorbsiyon katsayısı 

kg Kilogram(lar) 

Koc Organik karbon adsorbsiyon katsayısı 

Kow Oktanol-su partisyon katsayısı 

KP Süspanse maddenin katı su partisyon katsayısı 

kPa Kilopaskal 

L Litre 

L(E)C50 Ölümcül konsantrasyon, medyan 

LD50 Test edilen hayvan grubunun %50'si için 

ölümcül olduğu saptanan doz 

log Mod 10'a göre logaritma 

m Metre 

mg Miligram 

MITI Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 

(Japonya) 

MOTA Biyosidal ürünler Teknik Toplantısı Teknik 

Anlaşmalar El Kitabı 

MSCA Üye Ülkenin Yetkili Makamı 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

MT Materyal testi 

NMR Nükleer manyetik rezonans 

NOAEL Herhangi bir yan etki gözlenmeyen doz 

NOEC Herhangi bir etki gözlenmeyen konsantrasyon 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

OH Hidroksit 

OPPTS Önleme, Pestisitler ve Toksik Maddeler Ofisi 

(ABD-EPA) 

PEC Episod sırasında beklenen çevresel 

konsantrasyon 

pH 
pH-değeri, hidrojen iyonu konsantrasyonunun 

negatif ondalık logaritması 

pKa 
Asit dekompozisyon sabitinin negatif 

dekadik logaritması 

PNEC Beklenen etkisiz konsantrasyon 

 

PPPR 

Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği. Bitki 

koruma ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin 

1107/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi Yönetmeliği (EC) 

PT Ürün tipi 

(Q)SAR 

 

REACH 

(Kantitatif) yapı etkinliği ilişkisi Kimyasalların 

Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve 

Kısıtlanmasıyla ilgili Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi'nin 1907/2006 sayılı Yönetmeliği (EC) 

 

RIVM 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne (Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve 

Çevre Koruma Enstitüsü) 
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s Saniye 

  

SCAS Yarı sürekli aktif çamur (doğal 

biyolojik bozunabilirlik testleri) 

SETAC Çevresel Toksikoloji ve Kimya Derneği 

KOBİ'ler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

STP Atık su arıtma tesisi 

 

 

 

 

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 ≥900 g/kg'dır, çözücü(ler) 

sentez sırasında çıkarılır, yalnızca kalan 

miktarlar kalır genellikle ≤%10'dur ve 

sonrasında çözücü ilave edilmez. 

Test Yöntemleri Yönetmeliği REACH Yönetmeliği uyarınca test yöntemlerini 

belirleyen 440/2008 Sayılı Yönetmelik (EC) 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

 

 

 

TK 

Teknik konsantre 

FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) kılavuzuna (FAO, 

2010) uygun olarak, TK, genellikle aktif madde 

hazırlama sürecinin nihai ürünü olabilir ancak 

örneğin koruyucu maddeler olarak bir 

stabilizatöre ek olarak, katkı maddeleri 

(formülleştiriciler değil) içerebilir. Ayrıca, TK, 

bir TC'ye kasıtlı olarak eklenen veya hazırlık 

sırasında uzaklaştırılamayan çözücü/çözücüler 

(su dahil) içerebilir. 

TGD Teknik Rehber Dokümanı (AB, 2003) 

TNsG Kılavuz ile ilgili Teknik Notlar 

BM Birleşmiş Milletler 

UV Ultraviyole 

VDI 
Verein Deutscher Ingenieure (Alman 

Mühendisler Birliği) 

WHO Dünya Sağlık Örgütü 

μg Mikrogram 
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1. Bölüm A: Gerekli Bilgiler Kılavuzuna Giriş 

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

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

düzeyinde onaylanması ve Üye Ülkelerde ve AB seviye 1 biyosidal ürünlerin ruhsatı 

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 

yaygın varyasyon göstermesi nedeniyle, BPR ve Eklerinde sağlanan genel kuralların, 

yönetmeliğin etkin ve uyumlu bir şekilde günlük uygulamasını sağlamak için 

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

başvururken hangi çalışma verilerinin ve diğer bilgilerin sunulması gerektiğine dair 

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

gereksinimler, basitleştirilmiş yetkilendirme prosedürü, yani BPR Madde 25'te 

listelenen gereksinimlerin tüm koşullarını karşılayan ürünler için de geçerlidir. 

İşlenmiş eşyalar ve kimyasal aktif maddeler (BPR Ek II Başlık 1) dahil olmak üzere 

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

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

mikroorganizmalara dair kılavuzda (Cilt V) ayrıca mevcuttur. 

_______________________________ 

1 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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Şüpheli maddelere ilişkin kılavuz, Cilt III ve IV'ün B Bölümünde mevcuttur. 

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

bir temel olarak kullanılmıştır; bu kılavuzun 1.3 nolu Kısmına bakınız. 

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

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

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

ve alaka düzeyini) doğrulamak ve değerlendirmektir. 

 

1.1 Gerekli bilgiler kılavuzunun genel yapısı 

 

1.1.1 Genel olarak gerekli bilgiler 

Gerekli bilgiler, iki kademelidir: 

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

uyarlanmasına ilişkin kurallar geçerli olmadıkça her zaman sunulmalıdır (aşağıya 

bakınız). 

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

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

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

fiziksel kimyasal özellikleri, tespit ve tanımlama yöntemleri ve toksikolojik profil 

hakkında ADS bilgisi gereklidir. 

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

ekotoksikolojik özellikler ve aktif 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. 

 

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 metninin yanı 

sıra veri gereksinimleri hakkındaki TNsG'de (EU, 2008a), CDS ve ADS ayrı Eklerde 

listelenmiştir ancak gereksinimin ADS olup olmadığını belirtmek için ek bir kolon içerir 
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(aşağıya bakınız). Bunun aksine, BPR metni aynı Eklerde hem CDS'yi hem de ADS'yi 

listelemektedir. 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 noktaları birlikte listelenir. 

 

 

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

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. 

 

 

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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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 Belge yapısı 

Bu belge (Cilt IV, Bölüm A), gerekli bilgiler hakkında genel bilgileri içerir (ör. dört 

cildin tamamına uygulanabilir) ve çevreye dair özel gerekli bilgileri de kapsamaktadır. 

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

kılavuz ilkeleri içerir. 

Kısım 2, Ek II Başlık 1, Madde 9 Ekotoksikolojik çalışmalar ve Madde 10, Çevresel 

akıbet ve davranış (BPR'nin) altında listelenen CDS gerekli bilgileri de kapsar. Bu 

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

ve ilgili test yöntemlerine referanslar ve daha fazla bilgi içerir. Örneğin, belirli 

durumlar için hangi testin en uygun olduğu konusunda rehberlik eder. 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 9 Ekotoksikolojik çalışmalar ve Madde 10, Çevresel 

akıbet ve davranış (BPR'nin)'da listelenen CDS gerekli bilgileri sağlamaktadır.  

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

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

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

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

Kısım 4, biyotik ve abiyotik bozunma için test stratejileri hakkında bilgi 

sağlamaktadır. 
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Kısım 5, 22 farklı ürün tipinin her biri için gerekli ADS bilgileri hakkında bilgi 

sağlamaktadır. Farklı ürün tiplerinin kullanımından kaynaklanan çevresel maruziyeti 

yansıtmak için bu bilgilerin sunulması zorunludur. 

 

1.2 Gerekli bilgilere ilişkin genel yol gösterici ilkeler 

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

gerekli bilgilere ilişkin genel kılavuzu yansıtmaktadır. 

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

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

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

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

ve insanların, hayvanların ve çevrenin beklenen 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 Rehberde ana hatları verilen gerekli bilgilerin uyarlanması, hem CDS hem 

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

maruziyet sınırlı olduğunda veya diğer ürün tipine özgü faktörler geçerli olduğunda 

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 olarak TNsG Bölüm 1 Kısım 1.4'e 

bakınız (AB, 2008a) REACH, QSAR'lar ve kimyasalların gruplandırılmasına ilişkin 

kılavuz da faydalı olabilir. Gerekli bilgiler üzerine kılavuz ve kimyasal güvenlik 

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

gruplandırılması. 
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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 ileri sürmelidir. Ek testlerin gerekçelendirilip gerekçelendirilmediğine karar 

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

edilen risk değerlendirme gerekçeleriyle uyumluluk ve gerekli testlerin 

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

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

alınmalıdır. Uzman değerlendirmesi kararları bilimsel olarak gerekçelendirilmeli ve 

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

Komitesi (BPC) tarafından verilir. Endişe veren 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 güncel bilimsel gelişmeleri takip etmek 

başvuru sahibinin sorumluluğudur.  

5. Verilerin sunulmasından her zaman sorumlu olan başvuru sahibidir. 

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

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

biyosidal ürünler ve ayrıca biyosidal üründe bulunan şüpheli maddeler hakkında 

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

değerlendirmesi ve etkililik değerlendirmesi yapmak ve karar vermek için yeterli 

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

danışmalıdır.  

Bu, bir maddenin Birlik onaylı aktif maddeler listesine girme kriterlerini yerine 

getirememesi muhtemelse veya bir ürünün ulusal veya AB seviyesinde yetkilendirme 

kriterlerini yerine getirememesinin muhtemel olması durumunda, uygun risk azaltma 

önlemlerinin kararlaştırılmasına imkan sağlayacaktır. 
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6. Başvuru sahibi tarafından sunulan veriler, CLP Yönetmeliğine göre sınıflandırma 

ve etiketleme için temel oluşturacaktır (aktif maddeler için uyumlaştırılmış 

sınıflandırma ve biyosidal ürünlerin  kendi içerisinde  sınıflandırma). Aktif maddeler 

ilk kez uyumlaştırılmış sınıflandırmaya tabi olabilir veya veriler önceki uyumlaştırılmış 

bir sınıflandırmayı gözden geçirmek için kullanılabilir. 

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

koşullar altında riskleri ve etkililiği değerlendirmeyi mümkün kılmalıdır. Ruhsat 

başvurusu hazırlanırken aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır: 

a. Uygulama tekniğinin özellikleri, 

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

c. Ürünün kullanılması amaçlanan veya ürünün serbest bırakılabileceği ortam. 

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

amaçları doğrultusunda omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testlerin yalnızca son 

çare olarak yapılacağını belirtmektedir. Omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testler, 

bu Yönetmelik kapsamında tekrarlanmayacaktır. Son bahsedilen ile ilgili olarak, BPR 

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

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

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

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

alınarak kullanılmalıdır. 

BPD veya BPR kapsamında sunulan omurgalı verilerinin paylaşılması zorunludur. 

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

sayfalarına ve ECHA tarafından oluşturulan veri paylaşımına ilişkin REACH Kılavuzuna 

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

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki başvuru sahipleri için hangi ana 

bölümlerin ilgili olduğunu açıklayan Açıklayıcı Nota göre 

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

legislation]. 

 

 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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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 istanası olarak, stabilite için bir literatür taraması 

da dahil olmak üzere mevcut verilerin sağlamasını gerektiren 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. 

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. 
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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, Dosyaların Hazırlanması ve Çalışma Değerlendirmesi hakkındaki TNsG'ye bakınız 

(EU, 2008b). 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 beklenen maruziyet ile gerekçelendirilebilir. BPR Madde 8 (2), 

değerlendirmeyi gerçekleştirmek için ek bilgilerin gerekli olduğu görüldüğünde, 

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

süre içinde sunmasını isteyeceğini ve Ajansı buna göre bilgilendireceğini 

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

bulunan aktif madde dışında şüpheli bir madde için de veriler gerekli olabilir.  
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Aynı şekilde ortak formül2 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.). 

 

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

products-committee/working-groups] 

https://echa.europa.eu/documents/10162/20733977/technical_agreements_for_biocides_en.pdf/4280fdc4-dfb0-405e-898e-70f3cdf62ce2
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1.3 Ek Rehber Dokümanların kullanımı hakkında  

1.3.1 Mevcut Biyosidal ürünler Kılavuzu ve diğer ilgili dokümanlar 

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

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

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

dokümanlar, BPR kılavuzunun hazırlık aşamasında olduğu alanlarda BPR 

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

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

aşamasında olabilecek BPD kapsamında ürün ruhsatı başvuruları ile ilgili olarak 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 halel getirmeksizin kullanılmalıdır. BPD Kılavuzu ve ilgili belgeler şunlardan 

oluşur: 

 Çevreye salınan maddelerin miktarını değerlendirmek için ana kılavuzu temsil 

eden Emisyon Senaryosu Belgeleri (ESD). 

 Hem aktif maddelerin hem de ürünlerin maruziyet ve risk değerlendirmesinin 

temelini oluşturan Teknik Rehber Doküman (TGD). 

 Özellikle biyosidal ürünler ve BPD uygulamasıyla ilgilenen Kılavuz Teknik Notları 

(TNsG). 

 Risk değerlendirmesinin teknik yönlerine ilişkin Biyosidal ürünler konulu Teknik 

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

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

yorumları, uygun görüldüğü durumlarda bu Kılavuza dahil edilmiştir. 

 

 

 

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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 AB Biyosidal Ürünlerin Ruhsatlandırılması için Değerlendirme El Kitabı (EU, 

2012a). 

 

1.3.2 REACH Kılavuzu 

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

Kılavuzu, ilgili ve belirtilen yerlerde biyosidal ürünlerin değerlendirilmesi için dikkate 

alınmalıdır. REACH Kılavuzunun kullanımı, uyumlaştırılmış bir yaklaşımı 

kolaylaştırmak amacıyla bir dizi sonlanma noktası için tavsiye edilmektedir. ECHA 

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

documents/guidance-on-reach. 

 

1.3.3 CLP Kılavuzu 

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

kaynaktır. Bu rehber doküman, CLP Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin kapsamlı 

bir teknik ve bilimsel dokümandır. ECHA Kılavuzu ECHA internet sitesinden alınabilir:  

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

 

1.4 Bilgi üretimine dair genel kılavuz 

Veri gereksinimlerini karşılamak için yeni testler yapılırsa, aşağıdaki ilkelere uyulması 

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

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

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

tanınan ve tavsiye edilen yöntemlere dayanmaktadır. Bir yöntemin uygun olmaması 

veya açıklanmaması durumunda, bilimsel olarak uygun olan diğer yöntemler 

kullanılabilir. Kullanımlarının gerekçelendirilmesi gerekir. Önerilen test yöntemleri, 

sonlanma noktası kısımlarında listelenmiştir. 

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

laboratuvar hayvanlarının korunmasına ilişkin ilgili gereksinimlerine uygun olmalıdır'. 

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

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

eşdeğer olarak kabul edilen diğer uluslararası standartlar ile uyumlu olmalıdır.' 

Şu anda GLP'ye eşdeğer kabul edilen “başka uluslararası standartlar” 

bulunmamaktadır. 

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

güvenlikle ilgili madde verileri hakkındaki testlerin en azından uluslararası 

standartlara göre yapılmasını belirtmektedir. Fiziko-kimyasal özelliklere yönelik test 

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

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

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

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

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

tarafından gerçekleştirilen testler olarak yorumlanmalıdır. 

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.  
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1 Ocak 2014'ten itibaren, fiziksel tehlikeler için yeni testler, ilgili ve kabul edilen kalite 

sistemine uygun olarak veya CLP Yönetmeliği Madde 8(5) ile şart koşulan ilgili ve 

kabul edilen bir standarda uyan laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Test 

için ilgili ve kabul edilen standartların geçerli olduğu durumlarda, en son 

güncellemelerin, örneğin EN ve ISO standartları, kullanılması tavsiye edilir. 

Test Yöntemleri Yönetmeliğinde belirtilenler dışındaki yöntemlerle BPR DoA'sından 

önce oluşturulan test verilerinin mevcut olduğu durumlarda, BPR amaçları 

doğrultusunda bu tür verilerin yeterliliğine ve Test Yöntemleri Yönetmeliğine göre 

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

sıra, omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testleri en aza indirme gerekliliğinin de 

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

toplarken ilk olarak başvuru sahibi tarafından önerilmeli ve daha sonra başvurunun 

bütünlüğü 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 değerlendirmesi 

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

internet sitesinden erişilebilir. Yeni ve mevcut maddelerin risk değerlendirmesine 

ilişkin Teknik Kılavuz Dokümanı, daha fazla bilgi içermektedir (AB, 2003). 
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Genel bir kural olarak, aktif madde hakkındaki testler, maddenin üretildiği şekliyle 

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

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

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

saflaştırılmış form veya imal edilmiş form üzerinde test arasında seçim yapmakta 

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

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

herhangi bir katkı maddesini ve kullanılan işlemden kaynaklanan herhangi bir 

safsızlığı da içermektedir. Bununla birlikte, maddenin stabilitesini etkilemeden veya 

kompozisyonunu değiştirmeden ayrılabilen herhangi bir çözücüyü hariç tutar. Ayrıca, 

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

ile karşılaştırılabilir olmalıdır. 

Araştırmada hayvanların Değiştirilmesi (Replacement), İyileştirilmesi 

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

testler planlanırken şunlar dikkate alınmalıdır: Örneğin akut oral toksisitenin test 

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

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

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

neden olan test yöntemi kullanılmalıdır. Test hayvanlarını kullanmayan veya test 

hayvanlarının sayısını azaltan bir dizi alternatif test, geliştirme aşamasındadır ve 

onaylandığında yeni testlerin yapılması gerektiğinde bu testler tercih edilecektir. 

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

dahil edilmiştir), formülasyondaki aktif bileşik ile ilişkilendirilmelidir. 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.  
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Aktif madde kullanılarak test yapıldığında, kullanılan materyal, radyoaktif maddenin 

kullanıldığı durumlar haricinde, ruhsat verilecek preparatların imalatında kullanılacak 

olanla aynı özelliklere sahip olmalıdır. Test için kullanılan bir maddenin veya ürünün 

tüm partileri, onayın uygulandığı tipik ticari materyali temsil etmeli ve üretim 

konsantrasyon aralığı içinde olmalıdır.  

Herhangi bir test için, madde veya ürünün kompozisyonu ticari materyal için 

belirtilenden farklıysa, tüm ayrıntılar sağlanmalıdır. Bu genel kurala ilişkin belirli 

istisnalar Kılavuzda mevcuttur. Uzun dönem stabilite şüpheli olduğunda, 

kompozisyon testten önce belirlenmelidir. Uygun olduğu durumlarda, test sırasında 

kullanılan herhangi bir araçtaki maddenin stabilitesinin ayrıntıları da belirtilmelidir. 

Belirli testler için (örneğin bazı fiziko-kimyasal testler), aktif maddenin saflığı için özel 

şartlar vardır. 

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

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

olduğuna dair rehber, ilgili test yönergelerinde bulunabilir. 

Bazı aktif maddeler, testi engelleyen veya kullanılabilecek yöntemleri sınırlayan 

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

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

Çözünmeyen maddeler, metaller, kompleks kimyasal karışımlar, oksitleyici maddeler 

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

başka zorluklar da yaşanabilir. 

Çalışmaların laboratuvarda veya pilot tesis üretim sisteminde üretilen bir aktif madde 

kullanılarak yapıldığı durumlarda, test ve değerlendirme amacıyla kullanılan test 

materyalinin teknik olarak eşdeğer olduğu gerekçelendirilemedikçe, çalışmalar 

üretildiği şekliyle aktif madde kullanılarak tekrarlanmalıdır. Belirsizlik durumlarında, 

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

birleştirici çalışmalar sunulmalıdır. Test yönergeleri genellikle yönteme dair 

sınırlamalar hakkında bilgi içerir veya belirli özelliklere sahip kimyasalları test ederken 

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

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

yayınlanmıştır. Ara ürünler hakkında Kılavuz.  

 



BPR Kılavuzu: Cilt IV. Bölüm A 

40 Sürüm 1.2 Mayıs 2018 

 

 

Test edilmesi zor maddeler için test stratejisi tasarlanırken, yeni ve mevcut 

maddelerin risk değerlendirmesine ilişkin Teknik Rehber Doküman'da sağlanan 

Kılavuz Bölüm II (AB, 2003) de izlenmelidir. 

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

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

dahil edilmelidir. Talep üzerine ilgili 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 Gereksinimleri ile 

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

 

1.6 Metabolitlerin ve dönüşüm ürünlerinin test edilmesi 

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

biyosidal ürünün kullanımına ilişkin teste dahil edilirler. Metabolitler veya dönüşüm 

ürünleri etkililik için ayrı ayrı test edilmemelidir. 

Metabolitlerin ve dönüşüm ürünlerinin toksikolojik yönleri için, olağan testlerle 

araştırılmayan metabolitlerin oluşum olasılığı dikkate alınmalıdır. Cilt III'te 

memelilerde metabolizma çalışmaları kısımlarına bakınız. 

Çevresel yönler açısından, risk değerlendirmesiyle ilgili olarak metabolitler şu şekilde 

ayırt edilebilir: 

 Majör metabolit: 

o İncelenen bozunma çalışmalarının herhangi bir zamanında aktif maddenin 

≥%10'luk miktarında oluşan veya 

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

o çalışmanın sonunda maksimum oluşumuna henüz ulaşılmamıştır, ancak son zaman 

noktasında aktif maddenin ≥%5'ini oluşturur; 
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 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 kısımda aşağıda listelenen ayrıntılı yasal 

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

sayfasını ziyaret edin: http://eur-lex.europa.eu. or ECHA web site: 

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/legislation. 

Yönetmelikler 

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

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

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

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

Kimyasalların Ruhsatlandırılması, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) 

Hakkında, (EC) 1907/2006 sayılı ve 18 Aralık 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve 

Konsey Yönetmeliği ; (REACH) 

Kimyasalların Ruhsatlandırılması, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) 

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

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

Konsey Yönetmeliği; (Test Yöntemleri Yönetmeliği) 

 

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

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

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

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

Yönetmeliği (CLP Yönetmeliği). 

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

Konsey Direktiflerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 21 Ekim 2009 tarihli 

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

Kimyasalların Ruhsatlandırılması, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) 

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

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

ilerlemeye uyum amacıyla tadil eden (EU)1152/2010 sayılı 8 Aralık 2010 tarihli 

Komisyon Yönetmeliği  

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

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

Aktif maddeler için veri gereksinimleri ile ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ve 

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

(EU)544/2011 sayılı Komisyon Yönetmeliği. 

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

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği; (BPR). 

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması 

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

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

Komisyon Yönetmeliği. 

Direktifler 

Üye Ülkelerde içme suyunun çıkarılması için beklenen yüzey suyunun gerekli 

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

Yeraltı sularının belirli tehlikeli maddelerin neden olduğu kirliliğe karşı korunmasına 

ilişkin 17 Aralık 1979 tarihli 80/68/EEC sayılı Konsey Direktifi. 
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Üye Ülkelerin tehlikeli preparatların sınıflandırılması, ambalajlanması ve 

etiketlenmesine ilişkin kanun, yönetmelik ve idari hükümlerinin yakınlaştırılmasına 

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

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

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi; (BPD). 

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

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

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

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

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

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

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

(GLP). 

İyi laboratuvar uygulamaları ilkelerinin uygulanmasına ilişkin kanunların, 

yönetmeliklerin ve idari hükümlerin uyumlaştırılması ve kimyasal maddeler üzerinde 

yapılan testler için uygulamalarının validasyonuna ilişkin 11 Şubat 2004 tarihli Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi'nin 2004/10/EC Direktifi; (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. 
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Kararlar 

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

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

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

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

 

1.8 Test yöntemleri ve standartlarının kaynakları 

AFNOR Standartları, Fransız Standardizasyon Enstitüsü AFNOR internet sitesinden 

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

 

ASTM Standartları, Amerikan Test Yöntemleri Derneği, West Conshohocken, 

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

CIPAC yöntemleri Collaborative International Pesticides Analytical Council'dan 

(Uluslararası Ortak Pestisit Analiz Konseyi) satın alınabilir (http://www.cipac.org). 

DIN Standartları, Alman Standardizasyon Enstitüsü DIN internet sitesinden satın 

alınabilir (http://www.din.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) edinilebilir. 

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.cipac.org/
http://www.din.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 sitesinden 

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

VDI Yönergeleri, VDI, Alman Mühendisler Birliği internet sitesinden edinilebilir 

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

 

 

 

2. BÖLÜM A: Aktif Maddelere Yönelik Dosya Gereksinimleri 

BPR Ek II, Başlık 1, 9 Ekotoksikolojik çalışmalar 

2.1 Madde 9 Ekotoksikolojik çalışmalar 

Aktif maddenin ekosistemlerin işlevine ve yapısına zarar verme ihtimali, bir dizi 

ekotoksisite testleri ile netleştirilmelidir. Aktif maddenin ekotoksikolojik profilinin 

değerlendirilmesi ile ilgili tüm mevcut biyolojik veriler ve bilgiler raporlanmalıdır. 

Sağlanan bilgiler, maruziyeti muhtemel hedef dışı türler üzerindeki etkinin 

değerlendirilmesine izin verecek kadar yeterli olmalıdır. Sağlanan bilgiler, CLP 

Yönetmeliği uyarınca aktif maddenin tehlike sınıflandırmasına (biyoakümülatif, 

toksik) olanak sağlamalıdır. 

Aşağıda, "aktif madde" veya "madde" kelimeleri aynı zamanda metabolitler, bozunma 

veya reaksiyon ürünlerini de ifade edebilir. Tek başına aktif maddenin ekotoksikolojik 

profilinden potansiyel bir etki yeterince değerlendirilemediğinde bunlar için ayrı 

çalışmalar yapılması gerekli olabilir.  

 

 

Okuyucu için NOT: 

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

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.vdi.de/
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Bu tür ayrı çalışmalar yapılmadan önce, BPR Ek II'sinin diğer ilgili kısımlarına uygun 

olarak beyan edilen metabolitler, bozunma veya reaksiyon ürünleri ile ilgili bilgiler 

dikkate alınmalıdır. Testlerden elde edilen bilgiler, metabolitlerin, bozunma veya 

reaksiyon ürünlerinin ekotoksikolojik öneminin karakterizasyonuna olanak sağlamalı 

ve ayrıca hedef olmayan organizmalar ve ekosistemler üzerindeki etkilerin doğasını 

ve kapsamını yansıtmalıdır. 

Aktif maddenin kullanımına ve emisyonuna bağlı olarak, ek maruziyete dayalı testler 

gerekebilir. Testler, maruz kalan çevresel kompartmanları ve habitatları temsil eden 

türlerle yapılmalıdır. İlgili olduğu yerlerde, uygun türlerin seçilmesi için maddenin etki 

şekli de dikkate alınmalıdır. Maruziyete dayalı gerekli bilgilere ilişkin daha fazla bilgi, 

ürün tipine özgü kılavuzda (bu kılavuzun 5. kısmı) verilmektedir. 

Omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testler yalnızca son çare olarak ve yalnızca bir 

ürünün amacı ve kullanımı bunu gerektirdiğinde yapılmalıdır. Başvuru sahibi ayrıca, 

belirli bir omurgalı hayvan çalışmasının halihazırda mevcut olup olmadığını öğrenmek 

adına ECHA'dan bilgi almakla yükümlüdür. Böyle bir durumda, test verileri 

paylaşılmalıdır (BPR Önsöz 57 ve Madde 62). Bir maddeye hiç maruziyet olmaması 

veya çok az maruziyet olması, daha fazla etki verilerinin daha iyi bilgilendirilmiş bir 

risk değerlendirmesi yapmaya yardımcı olmayacağına karar verilirse, bir çalışmanın 

yapılmamasına izin verebilir. Buna göre, bir ön değerlendirmede bir risk bulunursa, 

omurgalı hayvanlarla daha fazla test yapılmadan önce maruziyet değerlendirmesinde 

bir iyileştirme yapılmalıdır. 

Ayrıca, in vitro veya in silico yöntemler gibi alternatif test yaklaşımları, omurgalı 

hayvan testi yapılmadan önce kullanılmalıdır. 

Verilerin sunulmaması ile ilgili daha fazla bilgi bu kılavuzun kısım 1.5'inde bulunabilir. 

Alternatif yöntemler ve canlı hayvan çalışmalarının sınırlandırılmasına ilişkin Daha 

fazla bilgi, diğerlerinin yanı sıra BPR Ek IV'te ve bir dizi ECHA yayınında bulunabilir: 

REACH Yönetmeliği için Hayvanlarda Test Etme Alternatiflerinin Kullanımı, ECHA-11-

R-004-EN; Uygulama kılavuzu 10: Hayvanlar üzerinde gereksiz testlerden nasıl 

kaçınılır. ECHA-10-B-17-EN; CLP kriterlerinin uygulanmasına ilişkin kılavuz; Gerekli 

bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında kılavuz: Sonlanma noktasına 

özel kılavuz. R7. 
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Her bir veri gereksinimi ve risk değerlendirmesinde kullanımı için daha kapsamlı arka 

plan bilgisi sağlayan İlave Kılavuz gerekli bilgiler hakkında ECHA Rehberi, Bölüm 

R.7b-cGerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında kılavuz: 

Sonlanma noktası özel kılavuz'da bulunabilir. R7b-c. sırasıyla risk değerlendirmesine 

ilişkin TGD, Bölüm II (EU, 2003). Örneğin US EPA veya EFSA'nın diğer yönergeleri, 

bazı veri gereksinimleri için de yararlı olabilir ve özel olarak bunlara atıfta 

bulunulacaktır. 

Ekotoksikolojik çalışmaların yürütülmesi ve raporlanması için dikkate 

alınması gereken hususlar 

İlgili olduğu durumlarda, testler tasarlanmalı ve veriler uygun istatistiksel yöntemler 

kullanılarak analiz edilmelidir. İstatistiksel analizlere dair tüm detaylar rapor 

edilmelidir (örneğin tüm nokta tahminleri güven aralıkları ile sağlanmalı, 

anlamlı/anlamsız şeklinde belirtmek yerine kesin olasılık değerleri sağlanmalıdır). 

Mevcut yönergelerin veya yayınlanmış çalışmaların mevcut olduğu test protokolleri 

ve türleri tercih edilmelidir. 

2.1.1 Sucul Organizmalar İçin Toksisite 

Suda yaşayan organizmalar üzerinde test yaparken dikkate alınması 

gereken hususlar 

Suda yaşayan organizmalar üzerinde ekotoksisite testleri gerçekleştirirken, suda 

çözünürlük testinde elde edilen sonuçlardan farklılık gösterebileceğinden, test 

ortamında maddenin çözünürlüğünün ve stabilitesinin ölçülmesi gerekir (Cilt I). Ek 

olarak, ilgili çevresel kompartmanlarda hızla bozunan biyosidal aktif maddeler için 

çevresel etki değerlendirmesi kılavuzu (EU, 2009a) hızla bozunan aktif maddelerin 

test edilmesiyle ilgilidir. 

100 mg/L'ye kadar konsantrasyonlar test edilmelidir. Bir aralık bulma testinin 

sonuçları hiçbir etkinin beklenmediğini gösterdiğinde 100 mg/L'de bir sınır değeri testi 

gerçekleştirilebilir. 
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Belirsizliği azaltmaya yardımcı olabileceğinden, ilk risk değerlendirmesini iyileştirmek 

için suda yaşayan organizmalarla ek testler gerekebilir. Bu amaçla, omurgasızlar veya 

balıklar üzerinde başka kısa dönem testler yararlı değildir. Benzer şekilde, uzun 

dönem çalışmalar mevcutsa kısa dönem testler gerekli olmayabilir. 

Ek çevresel etkiler bilgisi gerektiren belirsizlikler varsa ek testler de gerekebilir. 

Örneğin, maddenin çevresel akıbeti veya etki şekli nedeniyle veya farklı ortamlara 

veya habitatlarda maruziyete olabilir. 

Temel setten (algler, dafniyalar ve balıklar) elde edilen veriler bir trofik seviyenin 

daha hassas olduğunu gösteriyorsa ve bu aynı zamanda maddenin etki şekli ile de 

destekleniyorsa, deniz suyu veya acı su ortamının maruziyeti nedeniyle gerekli olan 

ilave ekotoksisite çalışmalarının yalnızca en hassas trofik seviye için sağlanması 

gerekebilir. PNEC üretilmesindeki belirsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmak üzere, 

bu tür ek çalışmalar uzun dönemli olmalıdır. 

PNEC üretme veya iyileştirme amacıyla, aynı trofik seviyeye ait tatlı su ve deniz 

organizmaları arasındaki duyarlılık farkı 10 faktör dahilindeyse, deniz ve tatlı su 

ekotoksisite verilerinin birbiriyle değiştirilebilir kullanımı da mümkün olmaktadır. Bu, 

hiçbir özel çevresel koşulun etki değerlendirmesi için daha uygun olmadığını gösterir. 

Duyarlılıktaki farklılıklar, akut (EC50; LC50) ve kronik (NOEC; LOEC; EC10) sonlanma 

noktaları için değerlendirilebilir. Buna karşın NOEC ve LOEC değerleri, dozlama 

şeklinden ve testin istatistiksel gücünden etkilendikleri için dikkatli kullanılmalıdır. 

Tatlı su ortamı için PNEC düzeni ile karşılaştırıldığında, sağlanan verilerin akut veya 

kronik olup olmadığına veya deniz veya tatlı su taksonlarının temsilcisi olup 

olmadığına bakılmaksızın, deniz (acı su dahil) ortamı için her zaman 10'luk ek bir  
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değerlendirme faktörü geçerlidir. Bu ek belirsizlik faktörü, tatlı su ekosistemlerine 

kıyasla deniz ekosistemlerindeki daha yüksek biyolojik çeşitliliği yansıtır ve bu da 

daha geniş bir tür hassasiyetleri dağılımına neden olabilir. Baltık Denizi gibi acı su 

ortamları için düşük biyolojik çeşitliliğe sahip bir ekosistemi temsil eder ve düşük 

ekolojik bolluk nedeniyle özellikle bozulmalara duyarlıdır (TGD, (EU, 2003)). Yalnızca 

deniz taksonomik gruplarla, örneğin rotiferler, ekinodermler veya yumuşakçalar ile 

daha ileri çalışmalar yapılarak, deniz risk değerlendirmesine ilişkin belirsizlikler 

azaltılabilir ve risk değerlendirmesi için ek değerlendirme faktörü düşürülebilir. 

Tatlı su ve deniz ortamları için PNEC düzenine ilişkin TGD'deki (EU, 2003) diğer 

hususlar geçerlidir. 

Uygun ek sucul testlerin seçimi için daha fazla bilgi, bu kılavuzun Kısım 5'inde ürün 

tipine özgü test kılavuzunda ve ayrıca TGD (EU, 2003) Gerekli bilgiler ve kimyasal 

güvenlik değerlendirmesi hakkında kılavuz: Sonlanım noktasına özel kılavuzda 

bulunabilir. R7b-c. 

 

2.1.1.1 Balıklar üzerinde kısa dönem toksisite testi 

BPR Ek II'nin Madde 9.1.1, kısa dönem balık toksisitesi verileri gerektiğinde eşik 

yaklaşımının (kademeli strateji) uygulanması gerektiğini belirtmektedir. 

Bir tür, tercihen bir tatlı su türü test edilmelidir veya farklı su ortamlarının maruziyeti 

durumunda, iki tür gerekebilir. Seçilen iki tür, tatlı su ve deniz (veya acı) su 

ortamlarını temsil etmelidir. Cyprinodon variegatus, OECD Test Yönergesi 203'te 

(Balık, Akut Toksisite Testi) veya US EPA yönergesi OPPTS 850.1075'te (Balık Akut 

Toksisite Testi, Tatlı Su ve Deniz) deniz türü olarak kullanılabilir. 

Balıklar üzerinde geçerli bir uzun dönem sucul toksisite çalışması mevcutsa 

çalışmanın yürütülmesine gerek yoktur. 
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OECD Rehber Dokümanına göre eşik yaklaşımı (kademeli strateji) dikkate alınmalıdır: 

esasen yaklaşım, Daphnia magna ve alg testlerinin sonuçlarıyla belirlenen tek bir eşik 

konsantrasyonunda bir sınır değeri testi kullanmaktadır. Sınır değeri testinde ölüm 

gözlenmezse, balık akut değeri eşik değerden daha büyük olarak ifade edilebilir. 

Bununla birlikte, ölüm gözlenirse, tam bir konsantrasyon-tepki testi başlatılır. Bu 

nedenle, alg ve Daphnia magna ile aktif bir madde testi yapılacağı için, iki 

konsantrasyondan daha düşük olanı, balıklar için bir sınır değeri testinde 

kullanılacaktır. 

Daha fazla ayrıntı için OECD Taslak Kılavuzu "Akut Balık Toksisite Testi için Eşik 

Yaklaşımı"na bakınız. 

 

2.1.1.2 Su omurgasızları üzerinde kısa dönem toksisite testi  

Daphnia magna 

EC yöntemi C.2'ye (Daphnia sp. Akut Hareketsizleştirme Testi) veya karşılık gelen 

OECD Test Yönergesi 202'ye (Daphnia sp. Akut Hareketsizleştirme Testi) göre test. 

Sonuçlar standart olmayan test protokollerinden ve ayrıca farklı omurgasız 

türlerinden elde edilebiliyorsa test yapılmayabilir. Temsili olarak bu tür verilerin 

uygunluğuna, kanıt ağırlığı yaklaşımıyla karar verilmelidir. 

Diğer türler (ADS) 

D. magna'ya ek olarak, çok çeşitli diğer su omurgasızları da akut toksisite açısından 

test edilebilir. Örneğin, risk değerlendirmesi için ilave deniz veya acı su verileri gerekli 

olabilir. OECD test yönergelerine alternatifler, ASTM International ve ISO'nun yanı 

sıra US EPA Önleme, Pestisitler ve Toksik Maddeler Bürosu (OPPTS) yayınlarıdır. 

Bilimsel literatürde ve başka yerlerde açıklanan çeşitli sucul test yöntemleri, OECD 

Test ve Değerlendirme Serisi No. 11: Pestisitler ve Endüstriyel Kimyasallar için Sucul 

Test Yöntemleri hakkında Ayrıntılı İnceleme Belgesi (OECD, 1998)'de rutin test ve 

standardizasyon için uygulanabilirlik açısından birlikte değerlendirilir. İnceleme, 

sivrisinekler, şayak sinekleri, taş sinekleri ve mayıs sinekleri gibi bir dizi böcek türü 

için pelajik ortama ilişkin olarak test yöntemlerini içermektedir. 

Bu rehberin Kısım 2.1 ve 3.1'inde belirtilen atıfların çoğu, sadece tatlı su veya tuzlu 

su türleri içindir. Bununla birlikte, hem tatlı su hem de deniz türlerinin test edilmesi 

için uygun olan bazı yönergeler vardır. 

http://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-202-daphnia-sp-acute-immobilisation-test_9789264069947-en%3Bjsessionid%3Due4dbgaggj9b.x-oecd-live-01
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2.1.1.3 Algler üzerinde büyümeyi engelleme çalışması  

Yeşil algler üzerindeki büyüme hızına ilişkin etkiler 

EC yöntemi C.3'e (Alg inhibisyon testi) veya karşılık gelen OECD Test Yönergesi 201'e 

(Tatlı Su Algleri ve Siyanobakteriler, Büyüme Engelleme Testi) veya deniz türleri için 

ISO 10253'e (Su kalitesi - Skeletonema costatum ve Phaeodactylum tricornutum ile 

deniz yosunu büyümesi inhibisyon testi) göre bir test. Deniz veya acı su türleri için, 

ör. US-EPA Yönergesi OPPTS 850.5400 (Alg toksisitesi, Kademe I ve II) kullanılabilir. 

Siyanobakterilerin veya diatomların büyüme hızı üzerindeki etkiler 

Fitotoksik ve/veya antimikrobiyal maddeler için gereklidir. Bir türle, tercihen tatlı su 

türleriyle çalışılmalıdır. Maruziyet varsa, ISO 10253'e göre Skeletonema costatum 

(diatom) (Su kalitesi - Skeletonema costatum ve Phaeodactylum tricornutum ile deniz 

yosunu büyümesi inhibisyon testi) ya da OECD Test Yönergesi 201 (Tatlı Su Algleri 

ve Siyanobakteriler, Büyüme Engelleme Testi) için Anabaena flos-aquae (hem taze 

hem de acı ortamların siyanobakteri temsilcisi) ya da ABD EPA yöntemi OPPTS 

850.5400 (Alg Toksisitesi, Kademe I ve II) gibi ek deniz ve acı su türleri ile testler de 

gerekebilir. 

2.1.1.4 Biyokonsantrasyon 

Bu veri gereksinimi, 9.1.7 - Biyoakümülasyon sonlanma noktasıyla yakından ilgilidir. 

Statik biyokonsantrasyon faktörü (BCF), kararlı bir duruma ulaşıldıktan sonra bir 

organizmadaki bir maddenin iç konsantrasyonunun sudaki (veya başka bir dış 

ortamdaki) konsantrasyona oranıdır. Biyoakümülasyon, organizmada bir maddenin 

farklı yollar, dağılım, metabolizma ve atılım yoluyla absorbsiyonunun (alım) net 

sonucunu ifade eder. 

Suda yaşayan organizmalardaki içsel biyokonsantrasyon potansiyeli değerlendirmesi 

fiziksel ve kimyasal özellikler (örn. N-oktanol/su kompartman katsayısı) temelinde 

sunulmalıdır. Yüzey aktif maddeler (60 mN/m'den düşük yüzey gerilimi) ve metaller, 

toksikokinetik çalışmalar (metabolizma dahil) gibi ayrışan veya inorganik maddeler 

için, su organizmaları üzerine kalıntı çalışmaları veya izleme verileri (örn. Suda 

yaşayan organizmalardaki kalıntı verileri ve çevresel konsantrasyonlar) sunulmalıdır. 
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Daha fazla bilgi: 

 Gerekli bilgilere dair ECHA Rehberi Bölüm R.7.10.1 Sucul biyoakümülasyon 

Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair rehber: Sonlanma 

noktasına özel rehber. R7. 

Değerlendime yöntemleri 

BCF'nin değerlendirmesi için bkz. TGD (EU, 2003) Bölüm 3. 

Sucul biyokonsantrasyon değerlendirmesi, gıda zinciri yoluyla maddenin 

absorbsiyonu ile ilgili biyo-konsantrasyon faktörünün bir değerlendirmesini 

içermelidir. 

Deneysel belirleme 

OECD Test Yönergesi 305'e (Balıklarda Biyoakümülasyon: Sucul Ortamda ve Diyetle 

Maruziyet) veya EC yöntemi C.13'e (Biyokonsantrasyon: Akan Balık Testi) göre test 

edin. 

Fiziko-kimyasal özellikler (örn. Log Kow <3) veya maddenin düşük 

biyokonsantrasyon potansiyeline sahip olduğuna dair diğer kanıtlar temelinde 

gösterilebiliyorsa, deneysel tespitin gerçekleştirilmesine gerek olmayabilir. İyonik 

türleşme, yüzey aktivitesi ve metabolik dönüşüm oranları gibi biyoakümülasyona dair 

tüm kritik yönler, deneysel belirleme gereksiz kabul edilmeden önce dikkate 

alınmalıdır. 

2.1.1.5 Mikrobiyal aktivitenin engellenmesi 

EC yöntemi C.11'e (Biyobozunma: Aktif Çamur Solunum Engellemesi) veya ilgili 

OECD Test Yönergesi 209'a (Aktif Çamur, Solunum Engelleme Testi) göre test. 

Mevcut veriler maddenin, özellikle nitrifikasyon bakterileri olmak üzere mikrobiyal 

büyüme veya fonksiyonun bir inhibitörü olabileceğini gösteriyorsa, çalışma bir 

nitrifikasyon inhibisyon testi ile değiştirilebilir. 

Kanalizasyon arıtma tesisindeki mikro organizmalar için toksisite ile ilgili tüm mevcut 

veriler gözden geçirilmeli ve değerlendirilmelidir. Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik 

değerlendirmesi rehberi: Sonlanma noktasına özel rehberdeki entegre test 

stratejisine göre daha fazla test yapılmalıdır. R7b. 
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2.1.1.6 Sucul Organizmalar Üzerine Daha Fazla Toksisite Çalışmaları (ADS) 

BPR Ek II Madde 9.1.6 ekotoksikolojik çalışmaların sonuçlarının, akıbet ve davranışa 

ilişkin çalışmaların ve/veya aktif maddenin kullanım amacının/kullanımlarının sucul 

ortam için bir risk olduğunu gösteriyorsa veya maruziyet bekleniyorsa, bu Kısımda 

açıklanan testlerden biri veya daha fazlası yapılacaktır demektedir. 

Ayrıca bu rehberin Kısım 5'indeki ürün tipine özel rehbere bakınız. 

Kısa dönem testlerden elde edilen sonuçlara dayalı olarak uzun dönem sucul toksisite 

testlerinin seçimine ilişkin ilave Rehber, TGD (EU, 2003) ve Gerekli bilgiler ve 

kimyasal güvenlik değerlendirmesi kılavuzu: Sonlanma noktasına özel kılavuzda 

verilmektedir. R7. Ana Bölüm 

R.7.8.5.3 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Sonuçlar (PNEC Türetimi). 

Kısa dönem toksisitenin gösterilmediği suda yaşayan türler üzerinde daha fazla 

ekotoksisite testi normalde gerekli değildir (L(E)C50> 100 mg / l); muafiyetler suda 

az çözünen maddeler için olabilir. Bunlar için uzun dönem testler gerekebilir. 

Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi (ADS) 

(a) Balık Erken Yaşam Evresi (FELS) Testi (ADS) 

OECD Test Yönergesi 210'a (Balık Erken Yaşam Evresi Toksisite Testi) göre test. Uzun 

dönem balık toksisitesi verilerinin gerekli olduğu ve maddenin biyolojik olarak birikme 

potansiyeline sahip olduğu durumlarda yapılmalıdır. Deniz ortamları için test, 

Cyprinodon variegates ile gerçekleştirilebilir. 

Test, yeni döllenmiş yumurtadan çıkmadan büyümenin erken aşamalarına kadar 

birçok yaşam evresini kapsayan balık testlerinin en hassas olanı olarak kabul edilir. 

Bunun yaşam döngüsündeki hassas aşamaların hepsini olmasa da çoğunu kapsadığı 

düşünülmektedir. FELS testi, tam yaşam döngüsü testiyle birlikte, 

biyoakümülasyonun potansiyel toksik etkilerini incelemek için tek uygun yaklaşımdır. 

(b) Embriyo ve yumurtaya bağlı yaşayan yavru balık aşamalarında balık kısa dönem 

toksisite testi (ADS) 
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EC yöntemi C.15'e (Balık, embriyo ve yumurtaya bağlı yaşayan yavru balık 

evrelerinde kısa dönem toksisite testi) veya karşılık gelen OECD Test Yönergesi 

212'ye (Balık, Embriyo ve Yumurtaya Bağlı Yaşayan Yavru Balık Aşamalarında Kısa 

Dönem Toksisite Testi) göre test. Log Kow <4 olan maddeler için FELS testine bir 

alternatif olarak kabul edilmektedir. Yönerge, deniz ortamları için birkaç tür 

önermektedir, örn. Cyprinodon variegatus. Test, yeni döllenmiş yumurtadan 

yumurtaya bağlı yaşayan yavru balık aşamasının sonuna kadar olan hassas erken 

yaşam aşamalarını kapsamaktadır. FELS testinden önemli ölçüde daha kısadır ve 

dolayısıyla daha ucuzdur, ancak daha az hassas olduğu da kabul edilmektedir. 

(c) Yavru balık büyüme testi (ADS) 

EC yöntemi C.14'e (Yavru Balık Büyüme Testi) veya karşılık gelen OECD Test 

Yönergesi 215'e (Balık, Yavru Büyüme Testi) göre test. Test, log Kow <5 olan 

maddeler için FELS testine kıyasla daha kısa ve daha ucuz bir seçenek sunmaktadır. 

Balıkların yaşam döngüsündeki tüm hassas aşamaları incelemek için yeterli süre 

olmadığı düşünülse de yavru balıkların belirli bir süre boyunca büyümesini kapsar ve 

bu nedenle balık toksisitesine dair hassas bir gösterge olarak kabul edilir. 

(d) Balık tam yaşam döngüsü testi (FFLCT) (ADS) 

Balıklarla yapılan diğer uzun dönem çalışmalardan elde edilen sonuçlar endişe 

vericiyse, bu tür bir test gerekli olabilir (ayrıca bu kılavuzun 2.1.1.10 bölümüne 

bakınız - Endokrin aktivitesinin tanımlanması). 

Halihazırda bir FFLCT için üzerinde anlaşmaya varılmış bir kılavuz bulunmamaktadır, 

ancak geliştirilmekte olan mevcut test yaklaşımları ve protokollere dair inceleme 

mevcuttur: Test ve Değerlendirme üzerine OECD Serisi 95 Numaralı Balık Yaşam 

Döngüsü Testleri (OECD, 2008c) ve 171 Numaralı Balık Toksisitesi Test Çerçevesi 

(OECD, 2012a) hakkında Ayrıntılı İnceleme Belgesi, Japon medaka çoklu nesil testi 

ve bir nesil FFLCT dahil olmak üzere, muhtemelen yasal gereksinimleri karşılamak 

için yeterli olacaktır. 
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FFLCT'ler genellikle endokrin bozuculara kısmi yaşam döngüsü üreme testlerine göre 

daha duyarlı olsalar da, balıklarla yapılan iki kuşak veya çok kuşak testlerin 

hassasiyette daha fazla avantaj sağladığı henüz gösterilmemiştir (OECD, 2012a). 

Bununla birlikte, iki kuşaklı veya çok kuşaklı bir FFLCT, olası tüm kimyasal toksisite 

modlarına (endokrin ve endokrin olmayan) optimal bir yanıt sağlaması muhtemeldir 

ve bu nedenle, gelişimsel ve üreme sonlanma noktalarında altın standart bir sonuç 

sağladığı düşünülebilir. Bu tür bir test, bir maddenin uzun dönem balık toksisitesi 

üzerine kesin veriler sağlar, ancak bunlar herhangi bir belirli etki tarzına kesin olarak 

gösterge veya buna spesifik değildir. 

Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi (ADS) 

a) Dafniya büyüme ve üreme çalışması (ADS) 

İlgili test, OECD Test Yönergesi 211 (Daphnia magna Üreme Testi)'dir. 

b) Diğer türlerin üremesi ve büyümesi (örneğin Mysid) (ADS) 

Öncelikle insektisit maddeler veya böcek deri değiştirme hormonlarına müdahale 

ettiği veya böcek büyümesi ve gelişimi üzerinde başka etkileri olduğu düşünülen 

maddeler için su böceği ile testler yapılmalıdır. Hassas yaşam evrelerini, özel alım 

yollarını veya diğer değişiklikleri içeren testler gerekli olabilir. Test türlerinin seçimi 

ve kullanılan maruziyet koşulları için sebepler gösterilmelidir. Deniz ortamı için, 

karides Mysidopsis bahia tercih edilen test türüdür ve ilgili test, US EPA yönergesi 

OPPTS 850.1350'dir (Mysid Kronik Toksisite Testi). İlgili tatlı su türleri için, bu 

rehberin (c) kısmına (aşağıda) bakınız. 

Diğer deniz türleri ve organizma grupları için test yöntemleri mevcuttur, örneğin: 

 Polychaetous Annelids: ASTM E1562 "Polychaetous Annelids ile Akut, 

Kronik ve Yaşam Döngüsü Sucul Toksisite Testlerinin Yürütülmesi için Standart 

Kılavuz". 
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 Nitocra spinipes (kopepod, deniz): Danimarka standardı DS 2209: 1990 

(Su kalitesi - Kabuklu Nitocra Spinipes ile akut ekotoksikolojik test - Statik yöntem). 

Bilimsel literatürde ve başka yerlerde açıklanan deniz ve/veya tatlı su amfipodları, 

çift kabuklular, kabuklular ve ekinodermler gibi çeşitli taksonomik gruplar için sucul 

test yöntemleri, OECD Test ve Değerlendirme Serisi No. 11'de (Pestisitler ve 

Endüstriyel Kimyasallar için Sucul Ortam Test Yöntemlerine ilişkin Detaylı İnceleme 

Belgesi) bir araya getirilmiştir. Test edilen türler, maruz kalan ortamı temsil etmelidir. 

c) Diğer türlerin gelişimi ve ortaya çıkışı (örneğin Chironomus) (ADS) 

Öncelikle insektisit maddeler veya böcek deri değiştirme hormonlarına müdahale 

ettiği veya böcek büyümesi ve gelişimi üzerinde başka etkileri olduğu düşünülen 

maddeler için su böceği ile testler yapılmalıdır. Hassas yaşam evrelerini, özel alım 

yollarını veya diğer değişiklikleri içeren testler gerekli olabilir. Test türlerinin seçimi 

ve kullanılan maruziyet koşulları için sebepler gösterilmelidir. 

Chironomus sp için ilgili test OECD Test Yönergesi 219'dur (Zenginleştirilmiş Su 

Kullanılarak Tortu-Su Chironomid Toksisitesi). Maddenin çökeltide birikme olasılığı 

varsa, ana maruziyet yolunu yansıtmak için bunun yerine zenginleştirilmiş tortu için 

OECD Test Yönergesi 218 Chironomus sp yöntemi kullanılmalıdır (bu kılavuzun kısım 

2.1.1.9'una bakınız - Tortuda yaşayan organizmalar üzerinde çalışmalar). 

Diğer ilgili böcek türleri Chaoborus sp. ( Chaoborus obscuripes, Chaoborus flavicans, 

Chaoborus crystallinus ve Chaoborus americanus gibi türlerle birlikte). 

Tatlı su pelajik ortamı için mayıs sineği (Cloeon sp., Stenonema sp. ve Epeorus sp.) 

ile kronik test yöntemleri bilimsel literatürde açıklanmıştır ve maruziyet yoluyla 

uyarlanırlarsa göz önünde bulundurulabilirler. Bu testlere, sucul test yöntemlerine 

ilişkin bir OECD inceleme belgesinde (OECD Test ve Değerlendirme Serisi 11 

Pestisitler ve Endüstriyel Kimyasallar için Sucul Test Yöntemleri ile ilgili Ayrıntılı 

İnceleme Belgesi) nispeten yüksek genel değerlendirme puanları (rutin test için 

uygunluklarına göre) verilmiştir (OECD, 1998). 
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2.1.1.7 Uygun sucul türlerinde (ADS) biyoakümülasyon 

Biyoakümülasyon çalışmaları, maddenin yüzey aktivitesine (yani <1 g/l 

konsantrasyonda yüzey gerilimi <60 mN/m) veya biyolojik birikimi gösteren yapısal 

özelliklere (örneğin piridinyum bileşiklerinde olduğu gibi) sahip olması durumunda 

yapılmalıdır. 

Test için başka gerekçeler de olabilir. İkincil zehirlenme riski olduğunda balıkla test 

yapılması gerekir. Deniz ortamları için, Cyprinodon variegatus, EC yöntemi C.13'e 

(Biyokonsantrasyon: Akan Balık Testi) veya tercihen karşılık gelen OECD Test 

Yönergeleri 305'e (Balıkta Biyoakümülasyon: Sucul Ortamda ve Diyetle Maruziyet) 

göre test edilmelidir. Bu yöntemle bir dizi başka balık türü de test edilebilir. Büyüme 

seyrelmesi daha sonra sonucu büyük ölçüde etkileyebileceğinden, hızlı büyümenin 

olduğu genç yaşam evresinde test yapmaktan kaçınılmalıdır. Her durumda, bu faktör 

için sonuçları düzeltmek adına balık tartılmalıdır (OECD, 2012a). 

Omurgasızlarla ilgili çalışmalar, bazı ürün türleri için, özellikle deniz veya acı su 

ortamlarına doğrudan bir salım meydana gelirse gerekli olabilir (ayrıca bu rehberin 

kısım 5'indeki ürün tipine özel kılavuza bakınız). Birkaç tür için uygun test protokolleri 

mevcuttur: 

 Mytilus edulis (midye, deniz); Pecten spp. (tarak, deniz); Crassostrea gigas ya 

da C. virginica (istiridye, deniz) ASTM E1022 (Balıklar ve Tuzlu Su Çift Kabuklu 

Yumuşakçalar ile Biyokonsantrasyon Testlerinin Yürütülmesiine dair Standart 

Kılavuz). 

 Nereis virens veya Capetella sp. (su kurdu, deniz), Macoma balthica, M. nasuta 

veya Yoldia imatula (midye, deniz); Diporeia sp. (amfipod, tatlı su); Chironomus 

tentans (tatarcık, tatlı su); Hexagenia sp. (mayıs sineği, tatlı su) ASTM E1688 (Bentik 

Omurgasızlar Tarafından Tortuyla İlişkili Kirleticilerin Biyoakümülasyonunun 

Belirlenmesi için Standart Kılavuz). 

 Crassostrea virginica (istiridye, deniz): US-EPA OPPTS 850.1710 (Oyster BCF) 
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2.1.1.8 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan 

organizmalar (flora ve fauna) üzerindeki etkiler (ADS) 

Aktif maddenin kullanımları ve emisyonlarından, diğer su türleri üzerinde tespit edilen 

etkilerden veya bir ön risk değerlendirmesinden şüpheli durumlar ortaya çıkarsa, 

balıklar, mikroalgler ve omurgasızlar dışındaki hedef olmayan organizmalar için veri 

gerekebilir. Bu, tortuda yaşayan organizmalar ve suda yaşayan makrofitler üzerinde 

testleri, kabuklu deniz hayvanlarında birikim ve eliminasyonu veya ek acı su veya 

deniz organizmaları ile ilgili testleri içerebilir. 

 

2.1.1.9 Tortuda yaşayan organizmalar üzerine çalışmalar (ADS) 

Bir sucul tortuda aktif bir maddenin birikmesi çevresel akıbet çalışmaları tarafından 

belirtildiğinde veya tahmin edildiğinde, tortu içinde yaşayan organizma üzerindeki 

etki değerlendirilmelidir. Belirli ürün türleri için veya parçalanma dengesi yöntemine 

dayalı tortu için risk değerlendirmesi, bentik kompartman için olası bir riski 

gösteriyorsa test yapılması gerekebilir (bu kılavuzun kısım 5'indeki ürün tipine özgü 

Kılavuza bakınız). 

Test türlerinin seçimi, farklı taksonomik grupların temsilcileri mevcut olduğundan, 

biyolojik özelliklerle birleştirilmiş eylem modu bilgilerine, aynı zamanda tortu 

organizmaları arasındaki farklı maruziyet yollarını yansıtmak için habitat ve beslenme 

stratejisine göre yapılmalıdır. Bu bağlamda, epibentik birikinti besleyicileri 

(Chironomidler) ve endobentik tortu yiyicileri (Oligochaetes) arasında bir ayrım 

yapılabilir. Farklı türler yerine farklı kompozisyona sahip çökeltiler arasında bir ayrım 

yapmak için, çökeltinin değişkenliğinin, tür duyarlılığı kadar testin sonucuyla ilgili 

olabileceği de kabul edilmektedir.  

Tortu çalışmaları için varsayılan organik maddeye normalizasyon TGD'de (EU, 2003) 

öngörülmemektedir. Bununla birlikte, organik madde içeriğinin Kılavuza uygun olup 

olmadığı veya ondan büyük ölçüde sapıp sapmadığı açıkça belirtilmelidir, zira bu, 

çalışmanın kalitesini etkileyebilir. 

Organizmalar zenginleştirilmiş çökeltiye maruz bırakılmalıdır. Zenginleştirilmiş 

tortunun varlığı önemlidir çünkü test edilmesi gereken maddeler tipik olarak çok 

hidrofobik maddeler veya çökeltiye kovalent olarak bağlanan maddelerdir.  
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Uzun dönem testler yapılmalı ve ilk aşamada bir uzun dönem NOEC veya EC10 değeri 

yeterli olmalıdır. Bu değer, ölçülen yığın çökelti konsantrasyonuna bağlı olacaktır. 

PNEC'in daha fazla iyileştirilmesi gerekirse, olası farklı maruziyet yollarını yansıtmak 

için farklı habitatlara ve beslenme stratejilerine sahip test türleri tercih edilmelidir. 

Test türleri ile ilgili olarak aşağıdaki öneriler verilebilir. Önerilen türler, beslenme 

stratejisi ve habitat açısından birbirini tamamlayıcı niteliktedir: 

 Uzun dönem Chironomid toksisite testi (zenginleştirilmiş tortu). OECD Test 

Yönergesi 218'e (Zenginleştirilmiş Tortu Kullanılarak Tortu-Su Chironomid 

Toksisitesi)'ne göre test. Öncelikle insektisit maddeler veya böcek deri 

değiştirme hormonlarına müdahale ettiği veya böcek büyümesi ve gelişimi 

üzerinde başka etkileri olduğu düşünülen maddeler için bu test 

yapılmalıdır. 

 Uzun dönem Oligochaete testi (zenginleştirilmiş tortu). Test yapılması 

gerekiyorsa, farklı habitat ve beslenme stratejilerini yansıtmak için endobentik bir 

tortu tercih edilmelidir. Tubifex sp. veya Lumbriculus sp. gibi oligokalar uygun adaylar 

olur. Bu türler için standartlaştırılmış testler OECD Test Yönergesi 225 

(Zenginleştirilmiş Tortu Kullanılarak Tortu-Su Lumbriculus Toksisite Testi), ASTM 

E1367 (Nehir Ağzı ve Deniz Omurgasızları ile Tortuyla İlişkili Kirleticilerin Toksisitesini 

Ölçmek için Standart Test Yöntemi) ve ASTM E1706 - (Tatlı Su Omurgasızları ile 

Tortuyla İlişkili Kirleticilerin Toksisitesinin Ölçülmesi için Standart Test Yöntemi). 

 Gammarus sp. veya Hyalella sp. ile uzun dönem testi (zenginleştirilmiş tortu)  

Etki değerlendirmesindeki belirsizliği azaltmak için üçüncü bir türle bir test gerekli 

olacaksa, bu dikkate alınabilir. Alternatif olarak, ikinci bir tortu numunesi ile test 

etmek de düşünülebilir. Gammarus sp. ve Hyalella sp., epibentik birikinti 

besleyicileridir, ancak Chironomus sp. ile olan fark, tüm yaşam döngülerini tortu 

üzerinde harcadıkları farklı taksonomik gruplara ait olduğundan ayrıdır. 

Standartlaştırılmış testler ASTM E1367 ve E1706'da açıklanmaktadır. 
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2.1.1.10 Sucul makrofitler üzerindeki etkiler (ADS)  

Test bileşiğinin herbisidal aktiviteye sahip olduğuna dair kanıt olduğunda, OECD Test 

Yönergesi 221'e (Lemna sp. Büyüme Engelleme Testi) göre Lemna sp. ile bir test, 

herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri ve fungisitler için yapılmalıdır. Test, yaprak 

sayılarına ve yaprak alanı, kuru ağırlık veya taze ağırlık gibi ikinci bir değişkene dayalı 

olarak büyüme ve verimin inhibisyonu hakkında bilgi sağlamalıdır. 

Test bileşiği bir oksin inhibitörü ise veya etkililik verilerinden veya çift çenekli bitki 

türlerine karşı daha yüksek toksisite için karasal hedef olmayan bitkilerle yapılan 

testlerden net göstergeler varsa, o zaman bir dikotiledon türü kullanılarak bir test 

yapılmalıdır. Myriophyllum sibiricum için özel olarak bir test protokolü mevcuttur 

ASTM E1913 (Batık Sucul Makrofit, Myriophyllum sibiricum Komarov ile Test 

Tüplerinde Statik, Eksenik, 14 Günlük Fitotoksisite Testlerinin Yürütülmesi için 

Standart Kılavuz), ancak 2012'de yerine başka bir test konulmadan yürürlükten 

kaldırılmıştır. Çeşitli tatlı suda ortaya çıkan makrofitler için daha genel yönergeler 

ASTM E1841'de (Tatlı Suda Ortaya Çıkan Makrofitleri ile Yenileme Fitotoksisite 

Testleri Yürütmek için Standart Kılavuz) mevcuttur.  

Testler, sucul bitkiler üzerindeki etkiyi değerlendirmek için yeterli bilgi sağlamalı ve 

sürgün uzunluğunun inhibisyonu, kök sayısı ve uzunluğunun inhibisyonu ve taze veya 

kuru ağırlığın inhibisyonu ile ilgili ayrıntıları içermelidir. 

 

2.1.2 Karasal toksisite, ilk testler (ADS) 

Parçalanma dengesi yöntemine dayanan karasal bölüm için risk değerlendirmesi, 

karasal bölüm için bir sorun olduğunu gösteriyorsa veya doğrudan veya uzun dönem 

maruziyeti varsa, bu testler gereklidir. Sürekli potansiyel maruziyet varsa, bunun 

yerine uzun dönem testi (bu rehberin kısım 2.1.3'üne bakınız) düşünülmelidir. Bazı 

ürün türleri için, bu testler temel veri setiyle birlikte gerekli olacaktır (daha fazla 

ayrıntı için bu rehberin kısım 5'inde ürün tipine özgü kılavuza bakınız). Parçalanma 

dengesi yöntemine dayalı PNEC'den daha gerçekçi bir PNEC türetilmesine olanak 

sağlamak için, 9.2.1 ila 9.2.3 her üç maddede ekotoksisite verilerinin sunulması 

gereklidir. 
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Toprak solucanlarından, karasal bitkilerden ve karasal mikroorganizmalardan gelen 

tüm etki konsantrasyonları, PNEC türetilmesi için bir etki değeri seçmeden önce TGD 

standart toprak organik madde içeriğine (%3,4) dönüştürülmelidir (EU, 2003). 

TGD'de belirtildiği gibi, bu sadece söz konusu iyonik olmayan organik bir maddenin 

bağlanma davranışının ağırlıklı olarak log Kow tarafından ortaya konduğu ve 

organizmaların ağırlıklı olarak gözenek suyu yoluyla açığa çıktığı varsayıldığında 

uygundur. 

2.1.2.1 Toprak mikroorganizmaları üzerindeki etkiler (ADS) 

Aşağıdaki testlerden biri veya daha fazlası yapılmalıdır: 

 Toprakta azot dönüşümü ve/veya karbon mineralizasyonu üzerindeki etkiler 

üzerine bir test: Sırasıyla, EC yöntemi C.21 (Toprak Mikroorganizmaları: Azot 

Dönüşüm Testi) veya ilgili OECD Test Yönergesi 216 (Toprak Mikro Organizmaları, 

Azot Dönüşüm Testi) veya EC yöntemi C.22 (Toprak Mikroorganizmaları: Karbon 

Dönüşüm Testi) veya ilgili OECD Test Yönergesi 217 (Toprak Mikro Organizmaları, 

Karbon Dönüşüm Testi). 

 ISO 14238:2012 (Toprak kalitesi - Biyolojik yöntemler - Topraktaki azot 

mineralizasyonu ve nitrifikasyonunun belirlenmesi ve bu prosesler üzerindeki 

kimyasalların etkisi) veya BBA yönergesi Bölüm VI 1.1'e göre toprak hedef dışı 

mikroorganizmaların inhibisyonu üzerine bir test, (Toprak mikroflorasının aktivitesi 

üzerindeki etkiler) veya DIN EN ISO 23753-2 (Toprak kalitesi - Toprakta dehidrojenaz 

aktivitesinin belirlenmesi - Bölüm 2: İyodotetrazolyum klorür kullanılan yöntem). 

2.1.2.2 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan 

omurgasızlar (ADS) üzerindeki etkiler 

Aşağıdaki testlerden biri veya daha fazlası yapılmalıdır: 

 Lumbricina (toprak solucanı): EC yöntem C.8'e (Toprak Solucanları için 

Toksisite) veya ilgili OECD Test Yönergesi  207'ye (Toprak Kurdu, Akut Toksisite 

Testleri) göre test edin. 

 ASTM metodu E2172'ye (Nematod Caenorhabditis elegans ile Laboratuar Toprak 

Toksisite Testlerini Yürütmek için Standart Kılavuz) göre Caenorhabditis elegans 

(nematod) 
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İnsektisit maddeler için, kısa dönem akut maruziyet altında hayatta kalmayı 

değerlendirmek için tercih edilen test türü eklembacaklıdır. Örneğin, Aleochara 

bilineata (cepkenli böcekgiller), Poecilus cupreus (karafatmalar) veya Pardosa sp. 

(kurt örümceği) IOBC Yönergelerine göre bitki koruma ürünlerinin hedef olmayan 

eklembacaklılara yan etkilerini değerlendirmek için kılavuz' (IOBC, 2000). Hassas 

yaşam evrelerini, özel alım yollarını veya diğer değişiklikleri içeren testler gerekli 

olabilir. Test türlerinin seçimi ve kullanılan maruziyet koşulları için sebepler 

gösterilmelidir. 

 

2.1.2.3 Bitkiler üzerinde akut toksisite (ADS) 

OECD Test Yönergesi 208'e (Karasal Bitki Deneyi: Fide Çıkışı ve Fide Büyüme Deneyi) 

veya OECD Deney Yönergesi 227'ye (Karasal Bitki Deneyi: Bitkisel Canlılık Deneyi) 

göre test. Fide çıkışının veya bitkisel canlılığın etkilendiğinin etki şekli ile açıkça 

gösterilebildiği durumlarda, sadece ilgili test yapılmalıdır. Maruziyet yolu, hangi testin 

yapılacağını da belirlemelidir. Sprey sürüklenmesiyle ortama yayılan aktif maddeler 

için ayrıca bitki yüzey işlemi ile bir test yapılmalıdır. 

En az bir nitrojen fiksasyon türü (örneğin Leguminosae) dahil olmak üzere farklı 

monokotiledon ve dikotiledon taksonlarından türlere ilişkin veriler sağlanmalıdır. Bu 

OECD Test Yönergelerine göre en az üç türün test edilmiş olması gerekir. 

 

 

2.1.3 Karasal testler, uzun dönem (ADS) 

Akut toksisite testlerinin sonuçlarına dayalı olarak karasal kompartman için risk 

değerlendirmesi bir sorun olduğunu gösteriyorsa veya potansiyel sürekli maruziyet 

varsa bu testler gereklidir. Risk değerlendirmesi için, toprak mikroorganizmalarının 

inhibisyonu testindeki NOEC (bu kılavuzun kısım 2.1.2.1'i) uzun dönem sonuç olarak 

kullanılabilir. Akut bitki çalışmasındaki NOEC (bu kılavuzun 2.1.2.3'ü), akut testler 

temelinde solucanlar ve mikroorganizmalar daha hassas ise uzun dönem bir sonuç 

olarak da kullanılabilir. Akut testler bitkilerin en hassas grup olduğunu gösteriyorsa, 

bitkiler için kronik bir test (ISO 22030 "Toprak kalitesi - Biyolojik yöntemler Daha 

yüksek bitkilerde kronik toksisite") gereklidir. 
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Daha fazla bilgi: 

 TGD (EU, 2003), 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında kılavuz: Sonlanma 

noktasına özel kılavuz. R7. Ana Bölüm R.7.11.5.3 Kimyasal Güvenlik 

Değerlendirmesinde kullanım için uygunluğun sonuçlandırılması 

2.1.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan 

omurgasızlarla üreme çalışması (ADS) 

Aşağıdaki testlerden biri veya daha fazlası yapılmalıdır: 

 OECD Test Yönergesi 222'ye (Toprak Kurdu Üreme Testi (Eisenia fetida / Eisenia 

andrei)) göre Lumbricina (solucan), alternatif olarak ISO 11268-1 (Toprak kalitesi - 

Kirleticilerin solucanlar üzerindeki etkileri - Bölüm 1: Eisenia fetida/Eisenia andrei 

akut toksisitenin belirlenmesi) 

 OECD Test Yönergesi 220'ye (Enchytraeid Reproduction Test)' göreEnchytraeid 

(enchytraeid solucanı),  alternatif olarak ISO 16387'ye (Toprak kalitesi - Kirleticilerin 

Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) üzerindeki etkileri - Üreme ve hayatta kalma 

üzerindeki etkilerin belirlenmesi) 

Böcek kabuk değiştirme hormonlarına müdahale ettiği düşünülen veya böcek 

büyümesi ve gelişimi üzerinde başka etkileri olduğu düşünülen insektisit maddeler 

veya maddeler için, tercih edilen test türü eklembacaklılardır. 

 

OECD Test Yönergesi 226'ya (Yırtıcı kene (Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer) göre 

toprakta Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer (yırtıcı kene); OECD Test Yönergesi 232'ye 

(Toprakta Yay Kuyruk Üreme Testi) göre Folsomia candida (yay kuyruk), alternatif 

olarak ISO 11267 (Toprak kalitesi - Toprak kirleticileri tarafından Yay Kuyruk 

(Folsomia candida) üremesinin engellenmesi), Aleochara bilineata (cepkenli 

böcekgiller), Poecilus cupreus (karafatma) ya da IOBC (IOBC, 2000)'e göre Pardosa 

sp. (kurt örümceği). Hassas yaşam evrelerini, özel alım yollarını veya diğer 

değişiklikleri içeren testler gerekli olabilir. Test türlerinin seçimi ve kullanılan 

maruziyet koşulları için sebepler gösterilmelidir. 
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2.1.4 Kuşlar üzerindeki etkiler (ADS) 

Kuşlar için doğrudan maruziyetin mümkün olduğu bazı ürün türleri için, kuşlarla 

testlerin yapılması gerekir. Bu aynı zamanda, örneğin memeli toksisite verileri veya 

biyoakümülasyon verilerinin sonuçlarına ilişkin kuşlar için ilk risk değerlendirmesinin 

endişe teşkil ettiği durumdur. 

Bununla birlikte, kuş testleri, yüksek hayvan refahı konuları ile ilişkilidir ve sonuçların 

yalnızca sınırlı yasal ve bilimsel kullanım riski olacaktır. Bu, kılavuzun kısım 

2.1.4.1'inde belirtildiği gibi akut oral toksisite çalışması için özellikle endişe vericidir. 

Daha fazla bilgi: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında kılavuz: Sonlanma 

noktasına özel kılavuz. R7. 

 Kuşlar ve Memeliler için Risk Değerlendirmesine ilişkin EFSA Rehber Dokümanı. 

(EFSA, 2009a) 

 

2.1.4.1 Akut oral toksisite (ADS) 

OECD Test Yönergesi 223 (Kuş Akut Oral Toksisite Testi) veya Pestisitlerin Çevresel 

Akıbetini ve Ekotoksisitesini Değerlendirmek için SETAC Prosedürleri (SETAC, 

1995)'ne göre test. Testlerde kullanılan en yüksek doz 2000 mg/kg vücut ağırlığını 

geçmemelidir. Akut oral toksisite çalışması, PNEC türetmesi için yalnızca sınırlı bir 

kullanıma sahiptir. Buna göre, bu çalışma yalnızca son seçenek olarak 

gerçekleştirilmeli ve örneğin maruziyet rejimi, çevresel akıbeti ve maddenin etki şekli 

ile risk değerlendirmesi için belirli çalışmanın ilgisi dikkate alınarak dikkatle 

seçilmelidir. Alternatif test dışı yaklaşımlar tüketilmeli ve ilgili olduğu durumlarda, 

peletlerin yutulması gibi doğrudan oral maruziyetin olup olmadığını araştırmak için 

öncelikle bir gıdalardan kaçınma çalışması (OECD Kuşlar üzerinde testten kaçınma 

hakkında OECD Taslak Rehber Doküman (OECD, 2011)) gerçekleştirilmelidir. 
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2.1.4.2 Kısa dökem toksisitesi - en az bir türde (tavuklar, ördekler ve 

kazlar hariç)  sekiz günlük diyet çalışması (ADS) 

OECD Test Yönergesi 205'e (Kuş Beslenme Toksisitesi Deneyi) göre test. Üreme 

üzerindeki etkiler için test (bu rehberin kısım 2.1.4.3'ü) mevcutsa, bu test gerekli 

değildir. 

Kısa dönem beslenme çalışması, yorumu engelleyebilecek önemli metodolojik 

sınırlamalarla ilişkili olduğu için eleştirilmektedir (EFSA, 2009b). PPR Panelinden 

(EFSA, 2009b) gelen tavsiyelere dayanarak, kısa dönem diyet çalışması, sadece, kısa 

dönem çalışma ile ölçülen diyet LD50'sinin akut oral çalışmaya dayalı olarak LD50'den 

daha düşük olma potansiyeline işaret ettiği memeli çalışmalarından elde edilen etki 

ve/veya sonuçların olduğu maddeler için yapılmalıdır. Bu, örneğin, birçok 

organoklorin bileşiği ve flocoumafen gibi antikoagülanlar için geçerli olacaktır. Kısa 

dönem diyet testi, açıkça gerekçelendirilmediği sürece başka herhangi bir amaç için 

yapılmamalıdır. Çalışma gerekçelendirildiğinde, yalnızca bir türle yürütülmelidir. Kısa 

dönem diyet testi, daha kısa (bir günlük) bir çalışmada daha az sayıda kanatlı ile 

yeterli bir şekilde elde edilebileceğinden, basitçe gıdalardan kaçınma potansiyelini 

göstermek için kullanılmamalıdır. 

 

2.1.4.3 Üreme üzerindeki etkiler (ADS) 

OECD Test Yönergesi 206'ya (Kuş Üreme Testi) göre test. 

Diyet toksisitesi çalışmasının LC50'nin 2000 mg/kg gıda üzerinde olduğunu 

göstermesi halinde çalışmanın yürütülmesine gerek yoktur. 

 

2.1.5 Eklembacaklılar üzerindeki etkiler (ADS)  

Sisleme gibi büyük ölçekli dış mekan uygulamaları için dış mekanda kullanılan diğer 

eklembacaklıları kontrol etmek adına ürünlerdeki insektisit, akarisitler ve maddeler 

için arılar ve/veya diğer yararlı eklembacaklılar üzerinde bir test gerekebilir (örneğin 

ürün tipi 18 - insan sağlığı için sivrisineklere karşı ürünler). Ek olarak, sistemik 

insektisit için arıların maruziyeti de ölçülmelidir. Veri bulunmadığında kalitatif bir 

değerlendirme yapılmalıdır. 

 



BPR Kılavuzu: Cilt IV. Bölüm A 

66 Sürüm 1.2 Mayıs 2018 

 

 

Eklembacaklılar üzerindeki etkilerin genelde sadece iç mekan uygulamalarında 

kullanım için değerlendirilmesi gerekmez. Örneğin büyük soğutma suyu 

sistemlerinden veya açık hava sprey kullanımlarından kaynaklanan sapma 

durumunda testler gerekli olabilir. 

 

2.1.5.1 Bal arıları üzerindeki etkiler (ADS)  

Arılar üzerinde akut oral ve/veya temas toksisitesi testleri, OECD Test Yönergesi 

213'e (Bal Arıları, Akut Oral Zehirlilik Testi) ve sırasıyla OECD Test Yönergesi 214'e 

(Bal Arıları, Akut Temas Toksisite Testi) göre yapılmalıdır. EPPO PP 1/170/(3) (Bal 

Arıları Üzerindeki Yan Etkiler) gibi arılar üzerindeki yan etkilere yönelik denemeler 

için ve yarı saha koşullarında kuluçka testi için OECD Test ve Değerlendirme Serisi 

No. 75 de mevcuttur. (Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Yarı Saha Koşullarında Kuluçka 

Testi Hakkında Rehber Doküman). 

 

2.1.5.2 Diğer hedef olmayan karasal eklembacaklılar, ör. yırtıcılar 

(ADS) 

Bal arılarına ek olarak test edilecek olası türler örneğin, bitki koruma ürünlerinin hedef 

olmayan eklembacaklılar üzerindeki yan etkilerini değerlendirmek için IOBC 

Kılavuzuna göre Chrysoperla carnea (yaygın yeşil zarkanat), Trichogramma cacoeciae 

(Hymenoptera yumurta paraziotidi), Coccinella septempuna (uğurböceği) veya 

Aleochara bilineata (cepkenli böcekgiller) IOBC, 2000). Hassas yaşam evrelerini, özel 

alım yollarını veya diğer değişiklikleri içeren testler gerekli olabilir. Test türlerinin 

seçimi ve kullanılan maruziyet koşulları için sebepler gösterilmelidir. 

 

2.1.6 Biyokonsantrasyon, karasal (ADS) 

Toprağa salındığında, iç biyokonsantrasyon potansiyelinin, en azından maddenin 

fiziksel-kimyasal özelliklerine (örneğin, parçalanma katsayısı, yüzey aktif maddeler 

ve ayrışan veya inorganik maddeler) göre tahmin edilmesi gerekir. 
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Daha fazla bilgi: 

 TGD (EU, 2003); Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında 

kılavuz: Sonlanma noktasına özel kılavuz. R7. Ana Bölüm R.7.10.8 Karasal 

Biyoakümülasyon 

 

2.1.7 Biyoakümülasyon, karasal (ADS) 

Biyoakümülasyon hem biyokonsantrasyon hem de biyolojik birikimden kaynaklanır 

ve bu nedenle biyokonsantrasyonun değerlendirilmesi ile yakından ilgilidir. 

Tarama veya birinci kademe yaklaşımlar için, her durumda yeterince 

gerekçelendirilmiş ve kabul edilebilir ise, bir maddenin karasal biyoakümülasyon 

potansiyelini değerlendirmek için ilgili hesaplama yöntemleri (örneğin, s ya da çapraz 

okuma) kullanılabilir. 

Test dışı yöntemlerden ve/veya biyokonsantrasyon çalışmalarından elde edilen 

bilgiler şüpheli ise karasal biyoakümülasyon üzerine deneysel çalışmalara izin 

verilebilir. 

Karasal oligochaetlerde biyoakümülasyon için önerilen test protokolleri OECD Test 

Yönergesi 317 (Karasal Oligochaetes'te Biyoakümülasyon) ve ASTM E1676 

(Lumbricid Solucanı Eisenia Fetida ve Enchytraeid Potworm Enchytraeus albidus ile 

Laboratuar Toprak Toksisitesi veya Biyoakümülasyon Testleri için Standart 

Kılavuzu)'dur. Tortuda yaşayan uygun omurgasızlarla yapılan biyoakümülasyon 

testlerinin sonuçları (bu rehberin kısım 2.1.1.7'si), kanıt ağırlığı yaklaşımında 

kullanılabilecek yararlı kıyaslayıcı bilgiler sağlayabilir. Biyoakümülasyon için önerilen 

test protokolü US EPA OPPTS 850.4800'dür (Bitki Alım ve Yer Değiştirme Testi). 

Daha fazla bilgi: 

 TGD (EU, 2003); 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında kılavuz: Sonlanma 

noktasına özel kılavuz. R7c, R.7.10.8 Karasal Biyoakümülasyon 
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2.1.8 Diğer hedef olmayan, suda yaşayan organizmalar (ADS) üzerindeki 

etkiler 

Uzun dönem karasal testlere dayalı risk değerlendirmesi, karasal kompartman için 

hala bir endişe olduğunu gösteriyorsa, başka testler (örneğin, saha testleri) 

gerekebilir. 

 

2.1.9 Memeliler üzerindeki etkiler (ADS) 

BPR Ek II'nin Madde 9.9'u, verilerin memeli toksikolojik değerlendirmesinden elde 

edildiğini belirtmektedir. Mg test bileşiği/kg vücut ağırlığı/gün olarak ifade edilen, en 

hassas ilgili memeli uzun dönem toksikolojik sonlanma noktası (NOAEL) rapor 

edilecektir. 

Ek olarak, mg test bileşiği/kg gıda olarak ifade edilen NOEC rapor edilmelidir. Lütfen 

Cilt III'teki Kılavuzu takip ediniz. 

 

2.1.9.1 Akut oral toksisite (ADS) 

Lütfen Cilt III'teki Kılavuzu takip ediniz. 

 

2.1.9.2 Kısa dönem toksisite (ADS) 

Lütfen Cilt III'teki Kılavuzu takip ediniz. 

 

2.1.9.3 Uzun dönem toksisite (ADS) 

Lütfen Cilt III'teki Kılavuzu takip ediniz. 

 

2.1.9.4 Üreme üzerindeki etkiler (ADS) 

Lütfen Cilt III'teki Kılavuzu takip ediniz. 
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2.1.10 Endokrin aktivitesinin belirlenmesi (ADS) 

Endokrin bozucu özelliklerin belirlenmesine yönelik bilimsel kriterleri belirleyen 

Komisyon'un yetki verilmiş kanunlarının kabul edilmesine kadar, BPR Madde 5(3) 

aşağıdaki ara kriterleri sağlar: 

 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğe (EC) göre kanserojen kategori 2 ve üreme için toksik 

kategorisi 2 olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılayan aktif maddeler, endokrin 

bozucu özelliklere sahip olarak kabul edilecektir (kanserojen kategori 1 ve üreme için 

toksik kategori 1 olarak sınıflandırılan aktif maddelerin hariç tutma kriterlerini 

karşıladığı kabul edilir). 

 

 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğe (EC) göre sınıflandırılanlar veya üreme için toksik 

kategori 2 a olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılayanlar ve endokrin organlar 

üzerinde toksik etkileri olan maddeler gibi maddeler, endokrin bozucu özelliklere 

sahip olarak kabul edilebilir. 

 

Ayrıca, Madde 5(1)(d), aktif maddelerin, 1907/2006 Sayılı Yönetmeliğin (EC) 57(f) 

ve 59(1) Maddeleri uyarınca endokrin bozucu özelliklere sahip olarak 

tanımlanabileceğini belirtmektedir (insan sağlığına veya çevreye olası ciddi etkilerinin 

bilimsel kanıtı). 

Toksisite profili ve etki şekline ilişkin verilerin yanı sıra diğer ek bilgiler de 

incelenmelidir. Ayrıca, OECD 'Endokrin Bozulması için Kimyasalların 

Değerlendirilmesine İlişkin Rehber Dokümanda (OECD, 2010)' açıklandığı gibi tüm 

mevcut veriler ve Kılavuz dikkate alınmalıdır. 

Bu ilk değerlendirmenin bir sonucu olarak, madde potansiyel bir endokrin bozucu 

olarak tespit edilirse, yetkili makamların ek çalışmalar yapması ve yapılacak çalışma 

türleri konusunda mutabakatı aranmalıdır. Balık testi, OECD Test Yönergesi 229 

(Balık Kısa Dönem Üreme Deneyi) veya OECD Test Yönergesi 230 (21 günlük Balık 

Deneyi Östrojenik ve Androjenik Aktivite için Kısa Dönem Tarama ve Aromataz 

Engelleme) yapma ihtiyacını dikkate almalıdır. Endokrin bozucu etkinin aromataz 

inhibisyonuna dayandığının bilindiği spesifik durumda (örneğin bazı ergosterolsentezi 

inhibe edici fungisitlerde) bir balık cinsel gelişim testi tercih edilebilir (OECD Test 

Yönergesi 234 (Balık Cinsel Gelişim Testi)). Sonuçlar endokrin aracılı etkileri 
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gösteriyorsa, tam bir balık yaşam döngüsü çalışması düşünülmelidir (bu rehberin 

kısım 2.1.1.6'ya bakınız). Benzer şekilde, amfibi testine duyulan ihtiyaç da göz 

önünde bulundurulmalıdır (Not. Bu tür testler, eğer yapılırsa, amfibilere yönelik riskin 

genel değerlendirmesi için muhtemelen ölüm dozunun olmaması açısından da alakalı 

olabilir). Mutabık kalınan Kılavuz hazır olana kadar, gerekli spesifik testler konusunda 

yetkili makamın onayı aranmalıdır. 

 

2.2 Çevresel akıbet ve davranış 

Çevreye maruziyetin değerlendirilebilmesi için aktif maddenin ve çevredeki bozunma 

ürünlerinin akıbeti ve davranışı ile ilgili bilgilere; örneğin, çevrenin farklı 

kompartmanlerindeki muhtemel madde konsantrasyonlarının yaklaşık tahminine 

ihtiyaç duyulmaktadır.  Bilgiler ayrıca PBT değerlendirmesi (P kriteri) ve sınıflandırma 

(CLP) için de geçerlidir. 

Sağlanan veriler ve bilgiler aşağıdakiler için yeterli olmalıdır: 

 ilgili süreç tiplerinin göreceli önemini belirlemek (kimyasal ve biyolojik bozunma 

arasındaki denge), 

 mümkün olduğunda, mevcut bireysel bileşenleri tanımlamak, 

 mevcut bileşenlerin nispi oranlarını ve bunların askıda kalan partiküller ve tortu 

dahil olmak üzere su arasındaki dağılımını oluşturmak 

 ilgili kalıntının ve hangi hedef olmayan türlerin maruz kaldığı veya maruz 

kalabileceği tanımlanmasına/belirlenmesine izin vermek. 

 

Maruziyete dayalı gerekli bilgilere ilişkin ürün tipine özgü Kılavuz, bu kılavuzun 

5.kısmında verilmektedir. 

Ana metabolitler ve şüpheli ekotoksikolojik olarak ilgili metabolitler için akıbet ve 

ekotoksikolojik çalışmalar gereklidir. Bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Metabolitlerin ilgili sınıflandırması için lütfen bu Kılavuzun 1.6 kısmına bakınız. 

Radyasyon etiketli test materyalinin kullanıldığı yerlerde, radyasyon etiketleri, 

metabolik ve bozunma yollarının aydınlatılmasını kolaylaştırmak ve aktif maddenin 

ve metabolitlerinin, reaksiyon ve bozunma ürünlerinin çevrede dağılımının 

araştırılmasını kolaylaştırmak için sahalara (gerektiğinde bir veya daha fazla) 

yerleştirilmelidir. 
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2.2.1 Su ve tortudaki akıbet ve davranış 

 

2.2.1.1 Bozunma, ilk çalışmalar 

BPR Ek II Madde 10.1, yapılan değerlendirme, maddenin ve onun bozunma 

ürünlerinin bozulmasının daha fazla araştırılması ihtiyacını gösteriyorsa veya aktif 

madde genel olarak düşükse veya hiç abiyotik bozunmaya sahip değilse, 10.1.3'te ve 

10.3.2 ve uygun olduğu durumlarda - 10.4'te açıklanan testler gerekli olacaktır. 

Uygun test/testlerin seçimi, gerçekleştirilen ilk değerlendirmenin sonuçlarına bağlıdır. 

Daha fazla bilgi bu rehberin Kısım 4 Test Stratejileri'nde verilmektedir. 

Abiyotik 

(a) PH'ın bir fonksiyonu olarak hidroliz ve parçalanan ürünlerin tanımlanması 

Parçalanma ürünlerinin tanımlanması, herhangi bir numune alma zamanında 

parçalanan ürünler eklenen ana bileşiğin ≥%10'unda mevcut olduğunda gereklidir. 

Hidroliz, en az üç farklı pH değerinde incelenmelidir. Önerilen bir sıcaklık aralığı, 

25°C'lik raporlama sıcaklığını ve sahada karşılaşılan sıcaklıkların çoğunu kapsayacak 

şekilde 10-70°C'dir (tercihen 25°C'nin altında en az bir sıcaklık kullanılır). Düşük 

hidroliz oranına sahip maddeler için, sadece 50°C'de beş gün boyunca yapılan ön test 

yeterli olabilir. 50°C'de beş gün içinde %10'dan daha az hidrolize olan (yani hidrolitik 

olarak stabil olduğu kabul edilen) bir maddede hidroliz için başka teste gerek yoktur. 

EC yöntemi C.7'ye (Bozunma - Abiyotik Bozunma: pH'ın Bir Fonksiyonu Olarak 

Hidroliz) veya karşılık gelen OECD Test Yönergesi 111'e (pH Fonksiyonu Olarak 

Hidroliz) göre test. 

(b) Dönüşüm ürünlerinin tanımlanması dahil olmak üzere suda 

fototransformasyon 

Veriler, belirtilen spesifikasyona sahip saflaştırılmış aktif bir madde için sunulmalıdır. 

Sunulan sonuçlar, kuzey ve güney Avrupa bölgelerinden ışık yoğunluklarına ve 

spektrum dağılımına, örneğin ilkbahar ve sonbaharda 40 ve 65 derece (önerilen 

ortalama 50 derece) kuzey enlemine karşılık gelmelidir. Bu, örneğin ekstrapolasyon 

yoluyla sunulabilir. 
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Sudaki fotokimyasal bozunma süreçlerinin aktif maddenin akıbetine katkısını 

değerlendirmek için hem doğrudan hem de dolaylı sulu fotoliz dikkate alınmalıdır 

(bkz. TGD (EU, 2003), Bölüm II, Ana Bölüm 2 Kısım 2.3.6.2). Dolaylı sulu fotoliz 

hızına dair bir değerlendirme, yalnızca diğer sulu bozunma süreçlerinin (hidroliz, 

biyolojik bozunma, doğrudan fotoliz) hızlarının yavaş olduğu durumlarda dahil 

edilmelidir. 

OECD Test Yönergesi 316 (Sudaki Kimyasalların Fototransformasyonu - Doğrudan 

Fotoliz), SETAC prosedürleri (SETAC, 1995) veya US-EPA yönergesi OPPTS 

835.2210'a göre test. Dolaylı fotoliz için, uyumlaştırılmış test yönergesi şu anda 

mevcut değildir. Dolaylı fotoliz oranını değerlendirmek için QSAR'lar ilgili olabilir. 

Biyotik 

Aşağıda, ilk biyolojik bozunma çalışmaları (temel veriler) açıklanmaktadır. Bununla 

birlikte, ilgili çevresel kompartmanlar için doğrudan simülasyon çalışmaları 

gerçekleştirmek ve örneğin aşı için toksik olan biyosidal ürünler için ilk biyolojik 

bozunma çalışmalarını atlamak mümkündür (test stratejisi hakkında daha fazla 

ayrıntı bu kılavuzun Kısım 4'ünde verilmiştir). 

(a) Çabuk biyolojik bozunabilirlik 

İlgili kabul edilen tüm çevresel kompartmanlar için bir simülasyon testi mevcut 

olmadığı sürece, organik bileşikler için her zaman çabuk biyolojik bozunma üzerine 

en az bir tarama testi gereklidir. 

C.4 ("Kolay" Biyobozunurluğun Belirlenmesi) A-F veya ilgili OECD Test Yönergesi 301 

(Kolay Biyobozunabilirlik) A-F EC yöntemlerinden herhangi birine göre aşı için toksik 

olduğundan şüphelenilen kimyasalların biyolojik olarak parçalanabilirliğinin 

değerlendirilmesi ile ilgili olarak bu yöntemlerin Ekine özellikle dikkat ederek test 

ediniz. 

(b) Doğal biyolojik bozunabilirlik (uygun olduğu yerde) 

Varsa sağlanabilir (tüm ilgili çevresel kompartmanlar için bir simülasyon testi 

sağlanmadıkça bileşik kolayca bozunmuyorsa). Doğal biyobozunurluk üzerine yeni 

testler yerine simülasyon testleri tercih edilir. İzlenecek test stratejisi bu rehberin 

Kısım 4'ünde açıklanmıştır. 
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EC yöntemi C.9'a (Biyolojik Bozunma - Zahn-Wellens Testi) veya karşılık gelen OECD 

Test Yönergeleri 302 B'ye (Doğal Biyobozunurluk: Zahn-Wellens/EVPA Testi) veya 

302 C'ye (Doğal Biyolojik Parçalanabilirlik: Güncellenmiş MITI Testi (II)) göre test 

ediniz. 

 

2.2.1.2 Adsorbsiyon/desorbsiyon 

AT yöntemi C.18 (Bir Parti Denge Yöntemi Kullanılarak Adsorbsiyon/Desorbsiyon) 

Kademe 2'ye veya ilgili OECD Test Yönergesi 106'ya (Bir Parti Denge Yöntemi 

Kullanılarak Adsorbsiyon-Desorbsiyon) göre her zaman adsorbsiyon/desorbsiyon 

üzerinde bir tarama testi gereklidir. Adsorbsiyon, tek bir konsantrasyonda 

adsorbsiyon kinetiği ve Kd ve KOC dağılım katsayılarının belirlenmesi yoluyla aktif 

madde için beş farklı toprak tipinde ve ana metabolitler için üç farklı toprak tipinde 

incelenmiştir. Yönergede açıkça belirtilmemesine rağmen, işleme prosedürü tortulara 

da uygulanabilir. 

Alternatif bir yöntem, HPLC ile adsorbsiyon tahminidir, EC yöntemi C.19 (Yüksek 

Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) Kullanılarak Toprak ve Arıtma Çamuru 

Üzerindeki Adsorbsiyon Katsayısının (KOC) Tahmini) ya da karşılık gelen OECD Test 

Yönergesi 121 (HPLC Kullanılarak Toprak ve Arıtma Çamuru Üzerindeki Adsorbsiyon 

Katsayısının Tahmini). Bu yöntem, bir kimyasalın toprak, tortu ve çamurun (KOC) 

sulu fazları ve organik yüzeyleri arasındaki parçalanma davranışına dair bir tahmin 

sağlar. Bu tahmin normalde maddelerin bir ön maruziyet değerlendirmesi için 

yeterlidir. Bununla birlikte, bazı maddeler için HPLC tekniğinin henüz tam olarak 

doğrulanmamış veya uygulanabilir olmadığı unutulmamalıdır. 

Kısım 4'teki test stratejisi, daha fazla testin (bu rehberin Kısım 2.2.1.4, 2.2.2.4 veya 

2.2.2.5'ine göre) ne zaman gerekli olacağını belirtir. 

İlgili kompartman/kompartmanlar için diğer sonlanma noktalarından biri için daha 

yüksek kademeli bir çalışma sağlanırsa, bu sonlanma noktasından feragat edilebilir. 

 

2.2.1.3 Metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin tanımlanması dahil 

olmak üzere bozunma oranı ve yolu (ADS) 

Biyolojik kirli su arıtma (ADS) 

(a) Aerobik biyolojik bozunma (ADS) 
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Lütfen aşağıdaki 10.1.3.1 (c) STP simülasyon testine bakın. 

(b) Anaerobik biyolojik bozunma (ADS) 

 

Anaerobik koşullara maruziyet olasılığı yüksekse, anaerobik bozunma çalışması 

gerekli olabilir. 

OECD Test Yönergesi 311'e (Çürütülmüş Çamurda Organik Bileşiklerin Anaerobik 

Biyobozunurluğu: Gaz Üretiminin Ölçümü ile) veya ISO yöntemi 11734'e göre test 

ediniz. 

(c) STP simülasyon testi (ADS) 

Şu anda mevcut olan tek laboratuvar STP simülasyon testi, EC yöntemi C.10 

(Biyolojik Bozunma - Aktif Çamur Simülasyon Testleri) veya karşılık gelen OECD Test 

Yönergesi 303 A'dır (Simülasyon Testi - Aerobik Kirli Su Arıtma - A: Aktif Çamur 

Birimleri). Orijinal sürümünde, bu test biyolojik bozunma ile adsorbsiyon ve 

buharlaşma gibi diğer eliminasyon süreçlerini ayırt edemez. Son yıllarda 'aktif çamur 

üniteleri' testinde birkaç değişiklik geliştirilmiştir. Sonuç olarak, test sistemlerindeki 

su ve çamurdaki aktif madde ve metabolitlerin miktarının belirtilen test yönergelerine 

göre belirlenmesi ve sınırlı bir kütle dengesi (buharlaşma olmadan) hesaplanması en 

azından mümkündür. Tam bir kütle dengesi elde etmek için radyasyon etiketli 

maddeler içeren kapalı sistemler kullanan test tasarımları da onaylanmıştır. 

Değiştirilmiş testler uluslararası olarak standardize edilmemiş olsa bile, sonuçlar 

maruziyet değerlendirmesinin iyileştirilmesi için kullanılabilir. 

Bugün EC yöntemi C.10 veya OECD Test Yönergesi 303 A'ya göre bir STP simülasyon 

testi gerçekleştiriliyorsa, genellikle aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: 

 Sınırlı bir kütle dengesini hesaplamak için çıkış suyu ve çamurdaki aktif madde 

ve metabolitlerin spesifik analizleri. 

 Mümkünse, kütle dengesi elde etmek için kapalı sistemler ve radyasyon etiketli 

maddelerin kullanılması. 

Son yıllarda, radyasyon etiketli materyali kullanan nispeten basit testler 

geliştirilmiştir ve bunlar, örn. bir STP'de aerobik degradasyondur. Düşük madde 

konsantrasyonlarının kullanımına izin verirler, birincil bozunma oranlarını verirler, 

metabolitlerin oluşumunu (ve yok olmalarını) hesaba katarlar ve nispeten 
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gerçekleştirilmeleri kolaydır. 

Bununla birlikte, şu anda burada bu testleri değerlendirmenin uyumlaştırılmış bir yolu 

yoktur; bu nedenle, bu tür testleri gerçekleştirmeden önce değerlendirmeyi yapan 

MSCA ile temasa geçilmelidir. 

 

Tatlı suda biyolojik bozunma (ADS) 

Bu bilgi, doğrudan veya dolaylı olarak su/tortu sistemlerine salınan maddeler veya 

dönüşüm ürünleri ile ilgilidir. Biyolojik bozunma ile ilgili test stratejisi için lütfen bu 

rehberin Kısım 4'üne bakınız. 

(a) Aerobik suda bozunma çalışması (ADS) 

OECD Test Yönergesi 309 (Yüzey Suyunda Aerobik Mineralizasyon - Simülasyon Biyo 

Bozunurluk Testi), ISO yöntemi 14592 veya uyarlanmamış aşılama içeren US-EPA 

yönergesi OPPTS 835.3100'e göre test ediniz. 

(b) Su/tortu bozunma testi (ADS) 

Genellikle aerobik koşullar altında bir su/tortu bozunma testi gereklidir. Anaerobik 

koşullar altında bir su/tortu bozunma çalışması, maddenin anaerobik koşullara 

maruziyet olasılığı çok yüksekse (örneğin, maddenin büyük bir kısmı tortu içinde 

emildiğinde) yapılmalıdır. 

EC yöntemi C.24 (Sucul Tortu Sistemlerinde Aerobik ve Anaerobik Dönüşüm) veya 

karşılık gelen OECD Test Yönergesi 308 (Sucul Tortu Sistemlerinde Aerobik ve 

Anaerobik Dönüşüm) uyarınca test ediniz. 

Suda ve tortu fazında bulunan metabolitlerin miktarları, ilgili metabolitlerin 

tanımlanması için eklenecektir. 

Deniz suyunda biyolojik bozunma (ADS) 

Deniz ortamlarında önemli miktarlarda bir madde kullanılacak veya salınacaksa 

(örneğin, deniz ortamlarında tekrar tekrar kullanıldığı veya sürekli salındığı 

biliniyorsa), OECD Test Yönergesi 306'ya (Deniz Suyunda Biyolojik Bozunma) göre 

bir deniz suyu biyolojik bozunma testi gerekli olacaktır. 

ISO 14592'nin (çalkalama şişesi parti testi), çevresel olarak uygun 

konsantrasyonlarda deniz suyu ile değiştirilmiş bir sürümü gerçekleştirilebilir 

(radyasyon etiketli). 
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Alternatif olarak, tadil edilmiş yönergelere göre deniz suyunda bir su/tortu bozunma 

çalışması yapılabilir. 

Gübre depolama sırasında biyolojik bozunma (ADS) 

Hayvan barınaklarında uygulanan ve çevreye salınmadan önce gübre depolarına 

giden maddeler için gübrede biyolojik bozunma konusunda bir çalışma yapılması 

gerekmektedir. Bu muhtemelen veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler ve 

biyosidal alınması yararlı olabilir. Lütfen bu rehberin Test Stratejisinin Kısım 4'üne ve 

bu rehberin Kısım 5 Ürün tipine özgü veri setine bakın. 

Şu an için, gübre depolama sistemlerinde biyolojik bozunmanın test edilmesine 

yönelik uyumlaştırılmış bir yönerge bulunmamaktadır. Şu anda, gübredeki sıfır 

bozunma birinci kademe değerlendirmesinde hesaba katılabilir. 

İlgili bir çalışmanın nasıl gerçekleştirileceğini somut bir şekilde tartışmak için lütfen 

ECHA veya değerlendirmeyi yapan Üye Ülkenin yetkili makamı ile iletişime geçiniz. 

Bir OECD test yönergesi geliştirme aşamasındadır. 

 

2.2.1.4 Su/sucul tortu sistemlerinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve 

ilgili olduğu durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin 

adsorbsiyonu ve desorbsiyonu (ADS) 

Bu bilgi, doğrudan veya dolaylı olarak su/tortu sistemlerine salınan maddeler veya 

dönüşüm ürünleri ile ilgilidir. Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.1.2'sine de bakınız. 

Orada açıklanan testlere ek olarak, adsorbsiyon söz konusu ise, ilk risk 

değerlendirmesini iyileştirmek adına tortular veya kanalizasyon çamuru ile özel bir 

çalışma sağlanabilir. 

Bu testler tam test (kademe 3) olarak EC yöntemi C.18 (Parti Denge Yöntemi 

Kullanılarak Adsorbsiyon/ Desorbsiyon) ya da buna karşılık gelen OECD Test 

Yönergesi 106 (Parti Denge Yöntemi Kullanılarak Adsorbsiyon - Desorbsiyon) 

tortularla veya çamurla birlikte ya da örneğin US-EPA yönergesi OPPTS 835.1110'a 

göre (Aktif çamur sorpsiyon izotermi); veya EC yöntemi C.24'e (Sucul Tortu 

Sistemlerinde Aerobik ve Anaerobik Dönüşüm) veya buna karşılık gelen OECD Test 

Yönergesi 308'e (Sucul Sistemlerde Aerobik veya Anaerobik Dönüşüm) göre 

yapılmalıdır. 
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Lütfen bu rehberin Kısım 4'ündeki test stratejisine de bakınız. 

 

 

2.2.1.5 Tortuda birikim üzerine saha çalışması (ADS) 

DT90 alanı> bir yıl ve DT50 alanı> üç ay ise veya laboratuvar testleri sırasında 

tortuda birikime ilişkin saha çalışmaları iki tortu türünde gerekli olacaktır. 

Ekstrakte edilemeyen kalıntılar, 100 gün sonra, 100 günde <%5 mineralizasyon oranı 

ile ilk dozun >%70'i kadar oluşur. Bu tetikleyicilerin yaşanması beklenmediğinden, 

bu tür çalışmaların yapılmayacağı varsayılmaktadır. Ayrıca sonuçlar, risk 

değerlendirmesini iyileştirmek için kullanılamaz. Bununla birlikte, şu anda standart 

bir test yönergesi mevcut değildir. SETAC'tan (SETAC, 1995) bazı genel kılavuzlar 

mevcuttur. 

 

2.2.1.6 İnorganik maddeler: sudaki akıbet ve davranış hakkında bilgi 

(ADS) 

Şu an için bu sonlanma noktasını ele alan uyumlaştırılmış bir yönerge 

bulunmamaktadır. 

 

2.2.2 Toprakta akıbet ve davranış (ADS) 

Topraktaki akıbet ve davranışla ilgili testler ancak toprağın maruziyet durumunda 

gereklidir. 

Aktif madde için veri setinin bu rehberinin 2.2.1.1 Kısım Biyotik (a) veya (b)'de 

belirtilen testlerden elde edilen sonuçlar, bunun yapılması gerektiğini gösteriyorsa 

veya aktif madde genel olarak düşük abiyotik bozunmaya sahipse veya hiç sahip 

değilse, bu Kısımda aşağıdaki paragraflarda açıklanan testler gereklidir. 

Bu paragraf kapsamında sunulan veriler, maddenin bozunmasına ek olarak, 

buharlaşma, sızdırma ve bağlı kalıntılara dönüştürme gibi topraktaki diğer ilgili 

dağılma yollarını açıklığa kavuşturmalıdır. Biyosidal aktif maddelerin biyolojik olarak 

parçalanmasına ilişkin test stratejisi (bu rehberin Şekil 3 ve Kısım metne bakınız) 

daha spesifik bilgiler sağlar. 
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2.2.2.1 Bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması (ADS) 

BPR Ek II'nin 10.2.1 maddesi, [….] ilgili süreçlerin tanımlanması ve uygun koşullar 

altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) herhangi bir metabolitin 

ve bozunma ürünlerinin tanımlanmasını içerir şeklinde vurgu yapmaktadır. Üç ek 

toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları. 

Aerobik bozunmanın hızı ve yolu, ilgili süreçlerin tanımlanması ve uygun koşullar 

altında ana metabolitlerin, bozunma ürünlerinin ve bağlı kalıntıların tanımlanması 

dahil ≥ 100 gün boyunca tek bir toprak türünde çalışılmalıdır. Uygun toprak türlerinin 

seçim kriterleri, maddenin kendisinin fiziko-kimyasal özelliklerini ele almalıdır (örn. 

PKa). Bozulma yolunun pH'a bağlı olduğuna inanmak için bir neden varsa, bozunma 

yolu farklı bir pH değerine sahip en az bir ek toprak için rapor edilmelidir. Gerekli 

sonuçlar halihazırda mevcutsa, çalışma daha kısa dönemli olabilir. 

Aerobik bozunma oranı, aktif madde ve ana metabolitler için üç ek toprak tipinde 

araştırılmalıdır. Aktif madde üzerinde yapılan çalışmadan metabolit/metabolitler için 

bozunma oranı belirlenebiliyorsa, metabolit/metabolitler için ayrı çalışmalar yapmaya 

gerek yoktur. Çalışma, kolay veya doğal biyolojik bozunma üzerinde yapılan bir 

testten daha ilgili çevresel koşullar altında bir maddenin %50 (DegT50lab) 

parçalanması için harcanan zamanın mümkün olan en iyi tahminlerini sağlamalıdır. 

Bu testler, EC yöntemi C.23 (Toprakta Aerobik ve Anaerobik Dönüşüm) veya ilgili 

OECD Test Yönergesi 307 (Toprakta Aerobik ve Anaerobik Dönüşüm) veya OECD Test 

Yönergesi 304A (Toprakta Doğal Biyobozunurluk Testi) uyarınca yapılmalıdır. 

Sonuçlar bağlı kalıntıların %10'dan büyük olabileceğini gösteriyorsa, karakterize 

edilmelidir (bu rehberin Kısım 2.2.2.7'sine bakınız). 

 

2.2.2.2 Saha çalışmaları, iki toprak tipi (ADS) 

2 pF (emme basıncı) değerine bağlı olarak toprağın nem içeriğinde 20°C'de belirlenen 

PEC/PNECtoprakları > 1 ve bir ya da daha fazla toprakta DegT50lab  > 60 ise ya da 

2 pF (emme basıncı) değerine bağlı olarak toprağın nem içeriğinde 20°C'de belirlenen 

DegT90lab > 200 200 günden büyükse, aktif madde, ana metabolitler, bozunma ve 

reaksiyon ürünleri için Toprak yayılım çalışmaları yapılmalıdır. 

Yeraltı suyu için tehlike varsa, bu çalışmanın sonucu ön risk değerlendirmesini 

iyileştirmek için kullanılabilir. 
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Aktif madde/metabolitin bozunma ve dönüşüm parametreleri hakkında Daha fazla 

bilgi FOCUS Yeraltı Suyu (EU, 2002a) ve FOCUS Bozunma Kinetiğinde (EU, 2011d) 

verilmektedir. 

Toprak yayılım çalışmaları, saha koşullarında aktif maddenin %50 ve %90'ının (DT50 

ve DT90) yayılması için geçen süre ve mümkünse %50 ve %90'ının (DegT50 ve 

DegT90) bozunması için harcanan zamanın tahminlerini sağlamalıdır. İlgili olduğu 

durumlarda, metabolitler, bozunma ve reaksiyon ürünleri hakkındaki bilgiler rapor 

edilmelidir. 

Bir dizi temsili toprak üzerinde bireysel çalışmalar (BPR Ek II'de belirtilenin aksine, 

bilgiler normalde dört farklı tür için sağlanmalıdır), uygulanan miktarın >%90'ı 

tükenene kadar sürdürülmelidir. Çalışmaların maksimum süresi normalde 24 aydır. 

Saha çalışmaları, bir biyosidal ürün olarak kullanımda ilgili emisyon için temsili test 

koşullarını kapsamalıdır (örneğin, kontamine STP çamuru enjeksiyonu, kontamine 

gübre, ilgili yerlerde boya veya sprey uygulaması gibi yapay matristen sızdırma). 

NAFTA Mevzuata İlişkin Direktif - DIR2006-01 Karasal Alan Yayılma Çalışmaları 

Yürütme Üzerine Rehber Dokümanı'na (NAFTA, 2006) göre test ediniz. 

 

2.2.2.3 Toprak birikim çalışmaları (ADS) 

DisT90field> bir yıl ve DisT50field> üç ay ise veya laboratuar testleri sırasında 100 

günde <%5 mineralizasyon oranı ile 100 gün sonra başlangıç dozunun>%70'inde 

ekstrakte edilemeyen kalıntılar oluşuyorsa, iki toprak türünde tarla  

toprağı birikim testleri gereklidir. 

Testler, aktif maddenin ve dönüşüm ürünlerinin toprakta birikme olasılığını 

değerlendirmek için yeterli veri sağlamalıdır. 

Şu anda standart bir test yönergesi mevcut değildir. Bazı genel kılavuzlar (Boethling, 

vd., 2009)'dan bilgi edinilebilir. 

 

2.2.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili 

olduğu durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve 

desorbsiyonu (ADS) 
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Bu bilgi, doğrudan veya dolaylı olarak toprağa salınan maddeler veya dönüşüm 

ürünleri ile ilgilidir. 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.1.2'sine de bakınız. Burada açıklanan testlere ek 

olarak, bir maddeye toprağın doğrudan maruziyet durumunda toprakla ilgili tam 

ölçekli bir çalışmanın (izotermler, kütle dengesi, desorbsiyon), kolayca biyolojik 

olarak parçalanabilir olduğu gösterilmediği sürece sağlanması gerekir. 

Tam ölçekli bir adsorbsiyon testi, aşağıdaki durumlarda PEC değerini iyileştirmek için 

de uygun olabilir: 

 Dolaylı maruziyetin bir sonucu olarak PEC/PNEC> 1 (örn. Kirlenmiş kanalizasyon 

çamurunun karaya yayılması) ve madde kolayca biyolojik olarak parçalanamaz, 

 modelleme sonuçları, maddenin ilgili konsantrasyonlarının yeraltı suyuna 

ulaşabileceğini göstermektedir (Konsey Direktifi 98/83/EC). 

 

EC yöntemi C.18'e (Parti Denge Yöntemi Kullanılarak Adsorbsiyon/Desorbsiyon) veya 

ilgili OECD Test Yönergesi 106'ya (Parti Denge Yöntemi Kullanılarak 

Adsorbsiyon/desorbsiyon) göre tam test (kademe 3). Uygun toprak türlerinin seçim 

kriterleri, maddenin kendisinin fiziko-kimyasal özelliklerini ele almalıdır (örn. PKa). 

Bu kılavuzun kısım 4'ündeki test stratejisi, hangi sorpsiyon testinin ne zaman 

sağlanması gerektiğini belirtmektedir. 

 

2.2.2.5 Sorpsiyon ile ilgili diğer çalışmalar (ADS) 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.1.2'sine bakınız. Bu rehberin Kısım 4'ündeki test 

stratejisi, hangi sorpsiyon testlerinin ne zaman gerekli olacağını belirtmektedir. 

 

2.2.2.6 En az üç toprak türünde hareketlilik ve ilgili olduğu durumlarda 

metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin hareketliliği (ADS) 

Çoğu durumda, bir maddenin topraktaki hareketliliği, matematiksel model 

hesaplamaları, işleme adsorbsiyon katsayısı ve maddenin bozunma oranları (ve onun 

dönüşüm ürünleri) ve ayrıca pedolojik ve iklimsel parametreler aracılığıyla tahmin 

edilebilir. 
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Kolon sızdırma çalışmaları (ADS)  

Sonlanma noktası 10.2.4 kapsamında sağlanan adsorbsiyon/desorbsiyon 

çalışmalarında güvenilir adsorbsiyon katsayısı değerleri elde etmenin mümkün 

olmadığı durumlarda kolon sızdırma çalışmaları yapılmalıdır. Toprak kolon sızdırma 

çalışmaları, beklenen KOC değeri yaklaşık 25 L/kg'dan az ise, KOC'nin güvenilir ve 

faydalı alt sınır değerlerini sağlayabilir. 

Test, aktif maddenin hareketliliğini ve sızma potansiyelini değerlendirmek için yeterli 

veri sağlamalıdır.  

Çalışmalar, değişken pH, organik karbon içeriği ve dokuya sahip üç ila dört toprakta 

(test yönergesine uygun olarak) yapılmalıdır. En az üç toprak, test maddesinin 

hareketli formda olduğu bir pH değerine sahip olmalıdır. Test süresi boyunca, toprak 

sızdırma kolonları, ±2°C aralığında bir ortam sıcaklığında (18 ve 25°C) karanlıkta 

tutulmalıdır. 

OECD Rehber Dokümanı 312'ye (Toprak Kolonlarında Sızdırma) göre test ediniz. 

Lizimetre çalışmaları (ADS) 

Topraktaki adsorbsiyon ve bozunmaya ilişkin verilerden, bir maddenin ilgili 

miktarlarının yeraltı suyuna ulaşabileceğinin gösterilmesi durumunda, açık havada bir 

doğrulama çalışması yapmak gerekli olabilir. Dış ortam koşullarında bozulmamış 

toprakta bir maddenin hareketliliğine ilişkin uzun dönem bir çalışmanın nasıl 

yapılacağına ilişkin bilgi için OECD Rehber Dokümanı 22'ye (Dış Mekan Monolit 

Lizimetre Çalışmalarının Performansı) bakınız. 

 

Saha sızdırma çalışmaları (ADS) 

Bu kılavuzun Kısım 2.2.2.6'sına benzer şekilde, OECD Test Yönergesi 22'yi (Dış Mekan 

Monolit Lizimetre Çalışmalarının Performansı) izleyiniz. 

 

2.2.2.7 Bağlı kalıntıların kapsamı ve yapısı (ADS) 

Bağlı kalıntıların belirlenmesi ve özelliklerinin bir toprak simülasyon çalışması ile 

birleştirilmesi tavsiye edilir. 
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Toprak simülasyon çalışmalarının sonuçları (bu rehberin Kısım 2.2.2.1'inde) eklenen 

aktif maddenin %10' undan fazlasını oluşturan bağlı kalıntıların oluşabileceğini 

gösteriyorsa gereklidir. Test, radyasyon işaretli bir aktif madde ile SETAC 

prosedürlerine (SETAC, 1995) göre yapılmalıdır ve bağlı kalıntıların doğası, 

aşağıdakilere göre mümkün olduğunca karakterize edilmelidir: örneğin (Schnitzer, 

1982) veya OECD Test Yönergesi 304A'ya (Toprakta Doğal Biyobozunurluk) göre bir 

aseton/metanol-ultrasonik işlemden sonra. 

Bağlı kalıntıların bulunmazlığı, farklı çözücüler kullanılarak kapsamlı bir şekilde 

araştırılmalıdır. 

 

Daha fazla bilgi: 

 Toprakta Kalıcılığa ilişkin DG-AGRI Rehber Dokümanı (EU, 2000c) 

 Organik Kirleticilerin Çevresel Kalıcılığı: POP Risk Profillerinin Geliştirilmesi ve 

İncelenmesi için Kılavuz (Boethling, vd., 2009) 

2.2.2.8 Diğer toprak bozunması çalışmaları (ADS) 

Bu tür ilave çalışmalar, farklı salım koşullarındaki bozunma oranlarını ve topraktaki 

ana bozunma yollarını ayrıntılı olarak tanımlamalıdır. Herhangi bir ana metabolit 

(veya çalışmalar sırasında herhangi bir örnekleme zamanında eklenen aktif maddenin 

%10'undan fazlasını oluşturan diğer bozunma ürünleri) belirlenmeli ve bozunma 

oranları incelenmelidir. Örneğin, sonlanma noktası 10.1.1.1b kapsamındaki sonuçlara 

dayanarak aktif maddenin toprak yüzeyinde birikmesinin önemli olduğu (örneğin 

uygulanan maddenin %10'undan fazla olduğu) bir toprak fotoliz çalışması gereklidir, 

aktif madde ve fotoliz ile ilgili veri seti, önemli bir bozunma yolu olarak kabul edilir. 

Bir toprak için, anaerobik koşullara maruziyet olasılığı, aktif madde veya onunla 

muamele edilen materyalin kullanıldığı yerde ise Örneğin EC yöntemi C.23 (Toprakta 

Aerobik ve Anaerobik Dönüşüm) veya ilgili OECD Test Yönergesi 307 (Toprakta 

Aerobik ve Anaerobik Dönüşüm) uyarınca bir anaerobik toprak bozunma çalışması 

gereklidir. Bir aerobik bozunma çalışması adına karşılık gelen veri gereksinimi için 

genel bilgiler (bu Kılavuzun Kısım 2.2.2.1'i) burada da geçerlidir. 
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2.2.2.9 İnorganik maddeler: topraktaki akıbet ve davranış hakkında 

bilgi (ADS) 

İnorganiklerin akıbeti ile ilgili temel konular, bu maddelerin toprak matriksinde 

adsorbsiyonu ve desorbsiyonu ve yaşlanmasıdır. Bu bilgi, doğrudan veya dolaylı 

olarak toprağa (veya yüzey suyuna) salınan maddeler veya dönüşüm ürünleri ile 

ilgilidir. Metallerin biyoyararlanımı, toprak pH'ından, Fe ve Al oksihidroksit 

içeriğinden, toprak organik maddesinden ve en önemlisi toprak kili mineral 

içeriğinden oldukça etkilenir. Arka plan metalleri genellikle toprakta (veya 

çökeltilerde) yaşlanmanın bir sonucu olarak biyoyararlanım kapsamında azalır veya 

daha az biyolojik olarak kullanılabilir tuzlara dönüştürülür.  

 

Yaşlanma reaksiyonlarının yaklaşık bir yıl sonra neredeyse bittiği ve geri dönüşlü 

olduğu görülmektedir.  

Şu anda, farklı metallerin ve metaloidlerin yaşlanma reaksiyonları ve emici katı 

maddeler ile ilgili bilgiler çok sınırlıdır, bu nedenle hangi metallerin en hızlı şekilde 

veya daha fazla/daha az geri dönüşümlü olarak yaşlandığını genellemek mümkün 

değildir. 

Örneğin metaller için adsorbsiyon katsayılarını türetmek için, çok çeşitli coğrafi 

çeşitlilikteki yerinde kirlenmiş toprakların toplam toprak metal içeriği ve toplam metal 

gözenek suyu konsantrasyonu test edilmelidir. 

EC yöntemi C.18'deki (Bir Parti Dengeleme Yöntemi Kullanılarak 

Adsorbsiyon/Desorbsiyon) veya karşılık gelen OECD Test Yönergesi 106'daki (Bir 

Parti Dengeleme Yöntemi Kullanılarak Adsorbsiyon - Desorbsiyon) ilkeler de 

inorganikler için geçerlidir. 

Daha fazla bilgi: 

 Csoil parametre seti RIVM raporunun değerlendirilmesi ve revizyonu 711701021. 

(Otte, vd., 2001) 

 İnorganik Metaller Risk Değerlendirmesi Çerçevesi (Dış İnceleme Taslağı) Kısım 

4: Metale Özgü Konular ve Yöntemler (US EPA, 2004) 
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2.2.3 Havadaki akıbet ve davranış 

 

2.2.3.1 Havada fotodönüşüm (değerlendirme yöntemi). Dönüşüm 

ürünlerinin tanımlanması 

Ortam ışığına veya yapay ışığa maruz kalan herhangi bir bileşiğin risk 

değerlendirmesini tamamlamak için bir maddenin fototransformasyonuna dair bir 

tahmin gereklidir. Bazı kimyasallar için doğrudan fotoliz önemli bir parçalanma süreci 

olsa da, troposferdeki çoğu madde için en etkili eliminasyon süreci OH radikalleri, 

ozon ve nitrat radikalleri gibi fotokimyasal olarak üretilen türlerle reaksiyonlardan 

kaynaklanır. Birinci yaklaşımda, OH-radikalleri olan bir maddenin spesifik birinci 

dereceden bozunma oranı sabiti (Q)SAR yöntemleri ile tahmin edilebilir. Daha fazla 

ayrıntı TGD'de bulunabilir (EU, 2003).
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Bozulma ürünlerinin potansiyel oluşumuna dair niteliksel bir tartışma da dahil 

edilmelidir. 

Ayrıca, küresel ısınma potansiyeli, stratosferik ozon tükenme potansiyeli, troposferik 

ozon oluşumu potansiyeli ve asitleşme potansiyeli ile ilgili de bir değerlendirme 

sunulmalıdır (BPR teknik Kılavuzunun Bölüm B'si (geliştirme aşamasındadır)). 

Daha fazla bilgi: 

AOPWIN™ yazılımı, en yaygın atmosferik oksidan, hidroksil radikalleri ve bir kimyasal 

arasındaki reaksiyon için gaz fazı reaksiyon oranını tahmin etmektedir. 

 Ek olarak, AOPWIN™ nitrat radikal reaksiyonunun önemli olup olmayacağını da 

bildirmektedir. Her bir kimyasal için atmosferik yarı ömürler, varsayılan ortalama 

hidroksil radikali ve ozon konsantrasyonları kullanılarak otomatik olarak hesaplanır 

(http://www.epa.gov/opptintr/exposure/pubs/episuite.htm). EPA'nın Kirlilik Önleme 

ve Toksikler Ofisi ve Syracuse Research Corporation (SRC) tarafından geliştirilen 

Tahmin Programları Arayüz Paketine (EPI Suite™) entegre edilmiştir. 

 

2.2.3.2 Havadaki akıbet ve davranış, ileri çalışmalar (ADS) 

Aktif madde, fumigantlar için preparatlarda kullanılacaksa veya atmosferik çevre için 

bir tehlike potansiyeline sahipse, bozunma davranışı deneysel olarak belirlenmelidir 

(örn. (OECD, 1992)'de açıklanan yöntemlere göre). En önemli süreçler için, hız 

sabitleri önce teorik olarak tahmin edilmeli ve ardından çeşitli süreçlerin göreceli 

önemi göz önünde bulundurularak deneysel olarak doğrulanmalıdır. 

Deneysel tahmin için, veriler belirtilen spesifikasyona sahip saflaştırılmış aktif bir 

madde için sunulmalıdır. 

Herhangi bir örnekleme zamanında eklenen aktif maddenin %10'undan fazlasını 

oluşturan dönüşüm ürünlerinin tanımlanması, dönüşüm ürününün yarı ömrü üç 

saatten az olmadıkça gereklidir. 

Gönderilen veriler atmosferik koşullara (ışık yoğunlukları, spektrum dağılımı, vb.) 

uygulanabilir olmalıdır. 

Daha fazla bilgi: 

 Pestisitlerin Çevresel Akıbetini ve Ekotoksisitesini Değerlendirme Prosedürü 

(SETAC, 1995) 

http://www.epa.gov/opptintr/exposure/pubs/episuite.htm
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2.2.4 Çevrede akıbet ve davranış üzerine ek çalışmalar (ADS) 

Ek çalışma önerilmemiştir. 

 

2.2.5 Kalıntının tanımı (ADS) 

 

2.2.5.1 Risk değerlendirmesi için kalıntının tanımı (ADS) 

Risk değerlendirmesi için ilgili bileşenler ana madde olarak kabul edilir ve: 

 ilgili alıcı kompartmanlardaki tüm ana metabolitler tatlı ve deniz suyu, tortu, 

STP giriş/çıkış suyu, aktif çamur, toprak, yeraltı suyu ve hava veya aktif maddeyle 

karşılaştırılabilir  

 veya daha yüksek tehlike oluşturan tüm metabolitler. 



Daha fazla bilgi: 

 Kalıntı Tanımına ilişkin OECD Rehber Dokümanı (OECD, 2006) 

 

2.2.5.2 İzleme için kalıntının tanımı (ADS) 

En kötü durum ilkesi, risk değerlendirmesiyle ilgili olduğu düşünülen ana madde ve 

metabolitlerin (bu kılavuzun Kısım 2.2.5.1'ine bakınız) izleme ile de ilgili olmasıdır. 

Bu şarttan feragat etmek mümkündür: 

 kalıntıdaki diğer tüm bileşenleri en iyi temsil eden bileşenleri tanımlayarak 

 risk değerlendirmesinde tanımlanan bir metabolit ile ilgili şüpheli olma olmama 

temelinde. Bu, alıcı kompartmanlarda tatlı su ve deniz, tortu, STP giriş/çıkış suyu, 

aktif çamur, toprak, yeraltı suyu ve hava arasında farklılık gösterebilir. 

 

2.2.6 İzleme verileri (ADS) 

En kötü durum ilkesi, risk değerlendirmesiyle ilgili olduğu düşünülen ana madde ve 

metabolitlerin (bu kılavuzun Kısım 2.2.5.1'ine bakınız) izleme ile de ilgili olmasıdır. 

Bu şarttan feragat etmek mümkündür: 

 kalıntıdaki diğer tüm bileşenleri en iyi temsil eden bileşenleri tanımlayarak 

 risk değerlendirmesinde tanımlanan bir metabolit ile ilgili şüpheli olma olmama 

temelinde. 
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Bu, alıcı kompartmanlardaki tatlı su ve deniz, tortu, STP giriş/çıkış suyu, aktif çamur, 

toprak, yeraltı suyu ve hava arasında farklılık gösterebilir. 

 

2.2.6.1 Tüm bozunma ürünlerinin tanımlanması (>%10), toprakta, 

suda ve tortularda bozunma çalışmalarına dahil edilmelidir (ADS). 

BPR Ek II'de belirtilenin aksine, bu rehberin Kısım 1.6 verilen tanıma göre 

metabolitlerin tanımlanması gerekir. 

 

Daha fazla bilgi: 

 Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında kılavuz:  noktasına 

özel kılavuz. R7. 

o Bölüm R.7b: Sonlanma noktasına özel kılavuz R.7.9.5 Bozunma/biyolojik 

bozunma için sonuçlar; 

o Bölüm R.7c: Sonlanma noktasına özel kılavuz R.7.10.3.3 Sucul 

biyoakümülasyonla ilgili alan veriler; 

 Çevresel maruziyet değerlendirmesinde izleme verilerinin kullanımına ilişkin 

önemli bilgiler TGD Ana Bölüm II Bölüm 2.2'de verilmektedir (EU, 2003). 

3 Bölüm A: Biyosidal Ürünler için Dosya Gereksinimleri BPR Ek III, 

Başlık 1, 9 Ekotoksikolojik çalışmalar 

 

3.1 Ekotoksikolojik çalışmalar 

3.1.1 Biyosidal ürünün ekotoksisitesi ile ilgili, ürünün sınıflandırılmasına 

ilişkin bir karar verilmesine yetecek kadar bilgi gereklidir. 

BPR Ek III Madde 9.1 şöyle belirtmektedir: 

 Karışımdaki bileşenlerin her biri için geçerli verilerin mevcut olduğu ve 

bileşenlerin herhangi biri arasında sinerjik etkilerin beklenmediği durumlarda, 

karışımın sınıflandırılması 1999/45/EC sayılı Direktif, 1907/2006 (REACH) sayılı 

Okuyucu için NOT: 

Aşağıdaki kısım başlıkları, çapraz referans kolaylığı için BPR Ekindeki ilgili 
kısım/maddeye referans içerir. 
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Yönetmelik (EC) ve 1272/2008 (CLP) sayılı Yönetmelik (EC)'de belirtilen kurallara 

göre yapılabilir. 

 Bileşenlere ilişkin geçerli verilerin bulunmadığı veya sinerjik etkilerin beklendiği 

durumlarda, bileşenlerin ve/veya biyosidal ürünün kendisinin test edilmesi gerekli 

olabilir. 

Sinerjik etkiler, ürünün iki veya daha fazla bileşeni arasındaki, karışımın, 

konsantrasyon eklenmesi ile beklenenden 5 kat daha büyük bir etkiye yol açan bir 

etkileşim olarak tanımlanır. 

3.1.2 Diğer ekotoksikolojik çalışmalar 

BPR Ek III Madde 9.2, aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve 

biyosidal ürünün belirli özelliklerinden kaynaklanan risk belirtileri varsa, biyosidal 

ürünün veya biyosidal ürünün kendisinin ilgili bileşenleri için Ek II Bölüm 9'da atıfta 

bulunulan sonlanma noktaları arasından seçilen başka çalışmaların gerekli 

olabileceğini belirtmektedir. 

İlgili bileşenlerin belirlenmesi için, karışım toksisite değerlendirmesi için Kılavuza 

(geliştirme aşamasında) bakınız. 

3.1.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan 

organizmalar (flora ve fauna) üzerindeki etkiler (ADS) 

Amaçlanan kullanımlara binaen bu Kılavuzun Kısım 2'indeki diğer testlerden (aktif 

madde için veri seti) veya bir ön risk değerlendirmesinden elde edilen sonuçlara 

dayalı olarak diğer hedef olmayan organizmalar üzerinde testlere ihtiyaç duyuluyorsa 

bu tür testler gerekli olabilir. Örneğin, tortuda yaşayan organizmalar, suda yaşayan 

bitki büyümesi (makro algler dahil), kabuklu deniz hayvanlarında birikme ve yok 

etme testleri veya deniz makro algleri üzerinde testler veya nehir ağzı ve deniz 

organizmaları üzerinde başka ek testler de gerekebilir. 

Bu tür ilave çalışmaların gerekliliğine ilişkin karar, yetkili makamla görüştükten sonra 

durum bazında kararlaştırılmalıdır. 

Yabani memelilere yönelik tehlikelerin değerlendirilmesine yönelik veriler, 

memelilerin toksikolojik değerlendirmesinden elde edilmektedir. 
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3.1.4 Biyosidal ürün yem veya granül şeklindeyse aşağıdaki 

çalışmalar gerekli olabilir: 

3.1.4.1 Saha koşullarında hedef olmayan organizmalara yönelik riskleri 

değerlendirmek için denetimli denemeler 

Bu sonlanma noktası, biyosidal ürünün kullanım modelinin doğrudan veya dolaylı 

maruziyete yol açabileceği, etki şekli ve maddenin kritik etkileri ile birlikte şüpheli 

hedef olmayan organizmalarla ilgilidir. Örnekler, tarla koşullarında insektisite maruz 

kalabilen bal arıları veya diğer eklembacaklılar veya ürünün doğrudan tüketilmesiyle 

veya diyeti yoluyla, maruz kalan hayvanları avlayarak kemirgen ilaçlarına maruz 

kalabilen kuşlar ve memelilerdir. Bal arıları için şu anda Kılavuz taslağı 

hazırlanmaktadır. Ayrıca bu kılavuzun Kısım 2'sine ve bu kılavuzun Kısım 5'indeki 

ürün tipine özgü rehbere bakınız. 

Daha fazla bilgi: 

Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında kılavuz: Sonlanma 

noktasına özel kılavuz. R7b, R.7.11 Karasal organizmalar üzerindeki etkiler; 

Kuşlar ve memeliler için risk değerlendirmesine ilişkin kılavuz (EFSA, 2009a). 

3.1.4.2 Risk altında olduğu düşünülen hedef olmayan organizmalar 

tarafından biyosidal ürünün yutularak alınmasına ilişkin çalışmalar 

Yırtıcılara veya leşçilere yönelik riskleri değerlendirmek için, hedef organizmalardaki 

aktif maddeyle ilgili ve toksikolojik olarak ilgili metabolitleri içeren kalıntı verilerine 

ihtiyaç duyulacaktır. Kuşlar için, kuşlarda yapılan testlerden kaçınmaya ilişkin OECD 

taslak Rehber dokümanına göre kaçınma üzerine bir çalışma yapılmalıdır (OECD, 

2011). 

3.1.5 İkincil ekolojik etki örneğin belirli bir habitat türünün büyük bir 

kısmı tedavi edildiğinde (ADS) 

İyileştirme olarak, su kütlesi, sulak alan, orman veya tarla gibi bir habitat işlendiğinde 

ikincil ekolojik etkileri belirlemek adına daha yüksek kademeli saha çalışmaları 

(toprak ve/veya su-tortu kompartmanı) gerekebilir. Bir habitat, biyolojik 

karmaşıklığın yanı sıra boyut olarak da önemli ölçüde değişebilmektedir ve bir saha 

çalışması gerekliliği ve kapsamı, bu nedenle, tedavi edilecek habitatın türüne ve nasıl 

işlendiğine göre uyarlanmalıdır. Büyük bir kısmının tedavi edilip edilmeyeceğine ilişkin 
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karar, yalnızca tüm habitat alanını değil, önemli bir şekilde, temel türler, besin 

bileşenleri veya yumurtlama, yuvalama veya yiyecek arama kompartmanları gibi 

habitat/ekosistemin önemli fiziksel ve ekolojik bileşenlerine veya kompartmanlarına 

potansiyel maruziyetle ilgili olmalıdır. Değerlendirme, mikroorganizmalardan en 

büyük yırtıcılara kadar bir dizi farklı trofik seviye ve türlerle ilgili olabilir. 

Biyosidal ürünlerin ekolojik etkileri çeşitlidir ve genellikle diğer etkilerle ilişkilidir. 

Başlıca etki türleri aşağıda listelenmiştir ve araştırılan organizma, topluluk veya 

habitat ve biyosidal ürün tipine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Farklı biyosidal 

ürünlerin su/toprak yaşamı üzerinde önemli ölçüde farklı etkileri vardır ve bu da 

genellemeyi çok zorlaştırmaktadır. 

Bireyler düzeyinde ifade edilen etkiler, sonuçta tür popülasyonlarının uzun dönem 

canlılığını ve performansını tehlikeye atabilir ve ayrıca topluluk veya ekosistem 

yapısını ve işlevini etkileyebilir. 

 Organizmanın ölümü 

 Balıklarda ve hayvanlarda kanserler, tümörler ve lezyonlar 

 Üremenin engellenmesi veya yapılamaması 

 Bağışıklık sisteminin baskılanması 

 Endokrin (hormonal) sistemin bozulması 

 Hücresel hasar ve DNA hasarı 

 Teratojenik etkiler (kuşlarda kancalı gaga gibi fiziksel deformiteler) 
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 Düşük kırmızı-beyaz kan hücresi oranı, balık pullarında ve solungaçlarda aşırı 

sümüksü madde vb. ile belirlenen kötü balık sağlığı. 

 Yumurta kabuğu incelmesi gibi diğer fizyolojik etkiler 

 Nesiller arası etkiler (etkiler, organizmanın sonraki nesillerine kadar belirgin 

değildir). Örneğin, bireylerde büyüme ve gelişmedeki değişiklikler veya üreme 

kapasitesinin bozulması veya popülasyondaki genetik sürüklenme veya cinsiyet 

oranındaki değişikliği içerebilir. 

 Değişen tür süksesyonu 

 Değişen topluluk veya ekosistem yapısı 

 Değişen enerji transferi ve trofik durum 

 Tür veya topluluk düzeyinde tolerans gelişimi 

 Biyoçeşitlilikte azalma, bozulmuş ekolojik fonksiyonlar ve hizmetler 

Bu etkilere yalnızca biyosidal ürünlere, pestisitlere veya diğer organik kirletici 

maddelere maruziyet neden olmak zorunda değildir; bununla birlikte ötrofikasyon, 

yabancı türler ve patojenler gibi çevresel stres faktörlerinin bir kombinasyonu ile 

ilişkili olabilir. 

Testin amacı 

Test, türler, popülasyon veya topluluk ve ekosistem düzeyinde olası etkileri 

değerlendirmek için yeterli veri sağlamalıdır. 

Test koşulları 

Ürünün uygulandığı habitatları temsil eden sistemlerde çalışmalar yapılmalıdır. 

Dikkate alınması gereken önemli hususlar şunlardır: referans alanların kullanımı, 

(tedavi edilen ve edilmeyen) alanların geçmişini, iklim koşullarını, zamanlamayı, 

maruziyet süresini, sıklığı, dozajı ve zaman ve konumdaki konsantrasyon dağılımı. 
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Test yönergesi 

Saha çalışmaları için uluslararası olarak kabul edilmiş standart protokoller yoktur, 

yalnızca temelde Bitki Koruma çerçevesi dahilinde geliştirilmiş ve yardımcı olabilecek 

tavsiyeler vardır. Laboratuvar testlerinin aksine, saha çalışmaları için katı protokoller 

arzu edilmemektedir. Deneme daha ziyade, tespit edilen sorunları ele alacak şekilde 

bireysel olarak tasarlanmalıdır. Saha çalışmaları ile ilgili öneriler için aşağıdaki listeye 

bakınız: 

 Hollanda'da pestisit kullanımının ekolojik etkileri. Tarla hendeğinde modellenen ve 

gözlemlenen etkiler; RIVM raporu 500002003 (de Zwart, 2003) 

 Birleşik Krallık'ta ekolojik etki değerlendirmesi için yönergeler (IEEM, 2006)Tarla 

ile ilgili konsantrasyonlarda toksik karışımların maruziyeti ve ekolojik etkileri. SSEO 

programının model doğrulaması ve entegrasyonu; RIVM Raporu 860706002/2007 

(Eijsackers, vd., 2007) 

 Sucul mikro ve mezokozm çalışmalarını özetlemek ve değerlendirmek için kılavuz; 

RIVM Raporu 601506009/2008 (de Jong, Brock, Foekema ve Leeuwangh, 2008). 

 Pestisitlerin ekolojik etkileri (FAO, 1996) 

 Ekolojik İzleme Yöntemleri. (Grant & Tingle, 2002) 

3.2 Çevresel akıbet ve davranış 

Aşağıdaki test gereksinimleri yalnızca biyosidal ürünün ilgili bileşenleri için geçerlidir. 

Bu konuyla ilgili ürün tipine özgü bilgi, bu kılavuzun Kısım 5'inde verilmektedir. 
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3.2.1 Beklenen kullanım şeklinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Aktif maddenin veya ilgili bir maddenin işlemden veya bir atık su arıtma tesisinden 

gelmesiyle vb., çevrenin hangi kompartmanından (toprak, tortu, su, hava) nasıl 

serbest bırakılabileceğine dair bilgiler ve serbest bırakılan miktarın ne kadar büyük 

olduğuna ilişkin bir tahmin. 

Çevresel maruziyet kaynakları: örneğin üretim, dağıtım, saklama, karıştırma ve 

yükleme, kullanımlar ve bertaraf veya geri kazanım açıklanmalıdır. Ölçülen veya 

tahmin edilen salım kapsamı: sıklık ve yoğunluk (örn. doz ve süre) belirtilmelidir. 

Tanımlar, en önemli maruziyet yollarını kapsamalıdır. 

Sucul alıcıları ayrıntılı olarak tanımlayınız: örneğin yüzey suyu, yeraltı suyu, haliçler 

veya deniz ortamı. Olası dönüşüm ve dağıtım yollarını değerlendiriniz. 

Örnek olarak atık suda veya çevrede ya da model hesaplamalarına dayalı 

konsantrasyonlar gibi temsili ölçülen konsantrasyonlar veya izleme verileri hakkında 

bilgiler ve bunlar ilgili çevre kompartmanlarında tahmin edilen çevresel 

konsantrasyonlar olarak hangilerinin kullanılabileceği üzerine bilgiler. 

 

3.2.2 Çevrede akıbet ve davranış üzerine ek çalışmalar (ADS) 

BPR Ek III'ün Madde 10.2, biyosidal ürünün veya biyosidal ürünün kendisinin ilgili 

bileşenleri için Ek II Kısım 10'da atıfta bulunulan sonlanma noktaları arasından seçilen 

başka çalışmaların gerekli olabileceğini belirtmektedir. 

Toprağa, suya veya yüzeylere doğrudan emisyonla dışarıda kullanılan ürünler için, 

üründeki bileşenler aktif maddenin akıbetini ve davranışını (ve ekotoksisitesini) 

etkileyebilir. Üründeki bileşenlerin akıbetinin, aktif madde ve diğer tanımlanmış 

şüpheli maddeler için sağlanan veriler kapsamında olduğu bilimsel olarak 

gerekçelendirilmediği sürece veriler gereklidir. 

 

 

 

 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt IV. Bölüm A 

Sürüm 1.2 Mayıs 2018 112 

 

 

3.2.3 Sızdırma davranışı (ADS) 

İşlenmiş eşyalar için, lütfen bu Kılavuzun Cilt I kısım 2.7.6.4'üne bakınız. 

Sağlanacak sızdırma testinin tipi, sırasıyla ürün tipi ve biyosidal ürünün özel 

kullanımına bağlıdır. Pek çok ürün tipi için henüz uyumlaştırılmış sızdırma testi 

yönergeleri mevcut değildir. Bununla birlikte, ürün tipi 8 için, gözden geçirme 

programı kapsamındaki tartışma sırasında aşağıdaki yönergeler üzerinde anlaşmaya 

varılmıştır. 

Bu nedenle diğer ürün türleri için de bir başlangıç noktası olabilirler. 

Kullanım Sınıfı 3, laboratuvar testleri: 

 Test ve Değerlendirme Serisi No: 107 Çevre için koruyucu ile işlenmiş ahşap: 

işlemden sonra depoda tutulan ahşap ve zeminle temas halinde olmayan ahşap 

ürünler için; ENV/JM/MONO 2009(12) (OECD, 2009b); 

 CEN / TS 15119-1: Ahşap ve ahşap bazlı ürünlerin dayanıklılığı - Koruyucu işlem 

görmüş ahşaptan çevreye emisyonların belirlenmesi - Bölüm 1: İşlemden sonra 

saklama sahasında tutulan ahşap ve Kullanım Sınıfı 3'te maruz kalan ahşap ürünler 

(üstü örtülmemiş, zemin ile temas halinde olmayan) - Laboratuvar yöntemi. 

Kullanım Sınıfı 3, yarı saha testi: 

 Nordtest yöntemi NT Build 509 Koruyucu ile işlenmiş keresteden aktif içeriklerin 

sızdırması - yarı saha testi. 

Kullanım Sınıfı 4 ve 5, laboratuvar testleri: 

 OECD Test Yönergesi 313 "Koruyucu işlenmiş Ahşaptan Çevreye Emisyonların 

Tahmini: Kaplanmamış ve Tatlı Su veya Deniz Suyu ile Temas Halinde Olan Ahşap 

Mallar için Laboratuvar Yöntemi". 

 CEN / TS 15119-2: 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. 

Bir testin gerçekleştirilmesi gereken koşulları açıklığa kavuşturmak için yeni sızdırma 

testleri yapmadan önce lütfen değerlendirmeyi yapan MSCA ile iletişime geçiniz. 
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3.2.4 Aşağıdakilerde dağılma ve yayılma testi: (ADS) 

İlkesel olarak, topraktaki ürünle başka bir dağılma ve yayılım çalışması gerekli 

değildir ve biyosidal üründe bulunan aktif madde, dönüşüm ürünleri ve şüpheli 

maddeler için dağılım ve bozunma hakkında bilgi yeterlidir. Buna karşın, üründeki 

diğer bileşenlerin dağılım ve bozunma özelliklerini etkilediğine dair göstergeler varsa, 

ek çalışmalar gerekli olabilir. Ürünle test edilen aktif madde için açıklananlarla aynı 

test yönergeleri kullanılmalıdır. 

 

3.2.4.1 Toprak (ADS) 

Bu Kılavuzun Kısım 2.2.2'sine bakınız. 

 

3.2.4.2 Su ve tortu (ADS) 

Bu Kılavuzun Kısım 2.2.1'ine bakınız. 

 

3.2.4.3 Hava (ADS) 

Bu Kılavuzun Kısım 2.2.3'üne bakınız. 

 

3.2.5 Biyosidal ürün yüzey sularının yakınında püskürtülecekse, saha 

koşullarında suda yaşayan organizmalar veya bitkiler için riskleri 

değerlendirmek için aşırı püskürtme çalışması gerekebilir (ADS) 

Aşırı püskürtmeden kaynaklı maruziyetten doğan su riski, saha çalışmaları veya 

matematiksel modellerle değerlendirilmelidir. Şu ana kadar, biyosidal ürünlerin risk 

değerlendirmesi için uyumlaştırılmış bir yaklaşım mevcut değildir. FOCUS ‘Yüzey 

Suyu’ bitki koruma ürünlerinin değerlendirilmesi için önerilen model uygulamadır (EU, 

2012c); bununla birlikte biyosidal kullanımlara uygun olması için, örn. girdi 

parametrelerinin uyarlanması gerekmektedir. Ayrıca, biyosidal ürünlerin emisyonu 

için hangi senaryoların temsili olduğunu ve yüzey suyu ve/veya tortu değerlendirmesi 

için FOCUS modellerinin sonuçlarının kullanılıp kullanılmayacağının açıklığa 

kavuşturulması gerekecektir. 
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Daha fazla bilgi: 

 Sucul Ekotoksikoloji hakkında DG SANCO Rehber Dokümanı, ayrıntılı bir 

çalışma dokümanı, (EU, 2002b) 

3.2.6 Biyosidal ürün dışarıya püskürtülecekse veya büyük ölçekli toz 

oluşumu potansiyeli varsa, saha koşullarında arılara ve hedef olmayan 

eklembacaklılara yönelik riskleri değerlendirmek için aşırı püskürtme 

davranışına ilişkin veriler gerekebilir (ADS)  

Şu anda Kılavuz geliştirme aşamasındadır. 

4 Test Stratejileri 

4.1. Abiyotik bozunma için test stratejisi 

Su ve havadaki abiyotik bozunma hakkındaki bilgiler, örneğin daha ileri laboratuvar 

çalışmaları ve metabolit oluşumunun tanımlanması için dikkate alınması gereken 

değerli parametreler olduğundan, temel veri setinin bir parçasıdır. 

Sucul kompartman için, hidrolizle ilgili ilk abiyotik bozunma testlerinden elde edilen 

sonuçlar (bu kılavuzun Kısım 2.2.1.1 Abiyotik (a)), biyolojik bozunma sonuçları 

tarafından henüz kapsam altına alınmamışsa maruziyet değerlendirmesinde dikkate 

alınabilir. Fotodönüşüm yoluyla bozunma (bu kılavuzun Kısım 2.2.1.1 Abiyotik (b)) 

çoğu durumda pek çok su kütlesinin yüksek bulanıklığı nedeniyle maruziyet 

değerlendirmesinde dikkate alınmaz. Sadece çok berrak su olması durumunda 

(örneğin açık denizde), maruziyet değerlendirmesinde fotodönüşüm dikkate 

alınabilir. 

Sucul kompartmandeki ana metabolitler olarak oluşan metabolitler (bu kılavuzun 

Kısım 1.6'ındaki tanıma bakınız) ihtiyatlı bir birinci kademe maruziyet 

değerlendirmesine dahil edilmelidir. Metabolitlerin önemli seviyelerde oluştuğu 

yerlerde, fotolizin önemli bir akıbet yolu olabileceği su kütlelerindeki riski ele almak 

için çevresel risk değerlendirmesine de dahil edilmelidirler. 

Atmosfer konusunda, ön risk değerlendirmesinin bir parçası olarak tüm ürün 

tiplerindeki aktif maddeler için havadaki fotodönüşümün tahmini (bu kılavuzun Kısım 

2.2.3.1'i) gereklidir.  

Atmosferdeki abiyotik bozunma hakkında ek veriler (bu kılavuzun Kısım 2.2.3.2'si 

havadaki akıbet ve davranış, daha ileri çalışmalar) başlangıçta sadece fumigant 
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olarak kullanılacak aktif maddeler için gereklidir. Ön risk değerlendirmesi atmosfer 

için risk gösteriyorsa, bu çalışma diğer herhangi bir aktif madde için de gerekli olabilir. 

4.2. Biyosidal aktif maddelerin biyolojik olarak parçalanmasına ilişkin test 

stratejisi 

 

4.2.1. Amaç 

Organik bileşikler için risk değerlendirmesinde biyolojik bozunma ve uygulama 

üzerine aşağıdaki nitelikleri taşıyan bir strateji geliştirilmiştir: 

 risk değerlendirmesinde kullanılmak üzere bozunma oranı sabitleri sunar, 

 oluşan (ilgili) metabolitler hakkında bilgi sağlar, 

 mevcut tüm verileri kullanır, 

 Mümkün olduğunca gereksiz (ve pahalı) testleri önler ve 

 mümkün olduğunca kabul görmüş kılavuza dayanmaktadır. 

Ortaya çıkan biyolojik bozunma test stratejisi Şekil 3'te gösterilmektedir. 

4.2.2. (Eko) Toksisite 

Birçok biyosidal ürün antibakteriyel aktiviteye sahiptir. Bu, biyosidal ürünlerin 

biyolojik olarak bozunabilirlik testi için bir sorun oluşturabilir. Aşı için toksik olan 

biyosidal ürünler yanlış negatif test sonuçları verebilir ve bu da daha ileri testler için 

gereksinimlere yol açabilir ve/veya risk değerlendirmelerinin sonucunu etkileyebilir. 

Bu nedenle, biyolojik bozunma çalışmalarına başlamadan önce bakteriler üzerindeki 

toksisitenin test edilmesi ve toksisite testinin sonucunun, beklenen biyolojik bozunma 

çalışmaları için beklenen koşullarla (örneğin madde konsantrasyonu) ilişkilendirilmesi 

önerilmektedir. Böylece en uygun biyolojik bozunma testi seçilebilir. Aktif çamur 

solunumunun engellenmesi, EC metodu C.11 (Biyolojik Bozunma: Aktif Çamur 

Solunum Engellemesi) veya ilgili OECD Test Yönergesi 209 (Aktif Çamur, Solunum 

Engelleme Testi) kullanılarak test edilebilir.
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Bununla birlikte, kullanılan yüksek biyokütle içeriği nedeniyle bu testin oldukça 

duyarsız olduğuna dikkat edilmelidir. Kolay biyobozunurluk testlerinde toksik 

olabilecek kimyasalların değerlendirilmesi ile ilgili notlar, EC yöntemi C.4. A-F Ek IV'te 

("Kolay" Biyobozunabilirliğin Belirlenmesi)  veya ilgili OECD Test Yönergesi 301 (Kolay 

Biyobozunabilirlik) A-F'de verilmiştir. Bu ek, EC50'nin 1/10'undan daha az madde 

konsantrasyonlarının test edilmesini önermektedir. 'Kapalı şişe' test yöntemi EC C.4 

E  (karşılık gelen OECD Test Yönergesi 301 E'ye) normalde 2 mg/l'ye kadar düşük 

madde konsantrasyonlarıyla gerçekleştirilir. Daha düşük konsantrasyonlar için, 

genellikle 14C etiketli materyalin kullanılması gerekecektir. Özellikle standart kolay 

veya doğal biyobozunabilirlik testlerinde kullanılan konsantrasyonlarda bakterilere 

toksik olabilecek biyosidal ürünler için, çevreyle ilgili radyasyon etiketli materyal 

konsantrasyonları kullanılarak ilgili kompartman için doğrudan simülasyon testlerine 

girilmesi tavsiye edilir. 

 

4.2.3. Sıcaklık 

(Laboratuvar) biyolojik bozunma çalışmalarının sonuçları, 12°C'lik ortalama bir EU 

ortam sıcaklığını yansıtacak şekilde hesaplanmalıdır: 

DegT50 (12 °C) =DegT50 (t) x e (0.08x(T-12)) 

Not: Q10 faktörü şu anda tüm düzenleyici bağlamlarla ilgili olarak uyumlaştırılmış 

olmadığından, lütfen herhangi bir model hesaplamasında (örneğin, EUSES, MAMPEC, 

PEARL, PELMO) doğru girdi parametresinin kullanıldığından emin olunuz. 

 

4.2.4. Tarama testleri 

Tarama testlerinin uzun bir geçmişi vardır, standartlaştırılmışlardır ve bu nedenle 

birçok kimyasal madde mevzuatına dahil edilmişlerdir. Bununla birlikte, mevcut EC 

yöntemlerine ve karşılık gelen OECD kolay ve doğal biyolojik bozunabilirlik testlerine 

ekli bir dizi dezavantaj vardır. Genel olarak mevcut testler, maddeleri hazır olarak - 

olmayarak veya doğasından gelerek ya da gelmeyerek biyolojik bozunan maddeleri 

kategorize etmek için tasarlanmışlardır. Ana bileşiklerin birincil bozunması için hız 

sabitleri sağlamazlar. Varsayılan oran sabitleri, risk değerlendirmesinde 

kullanabilmek için bu testlere eklenmiştir. Biyosidal ürünler için önemli bir 

dezavantaj, toksisite problemlerine yol açabilecek oldukça yüksek madde 

konsantrasyonlarına (2-400 mg/l) ihtiyaç duymaları olabilir. Dahası, bu tür yüksek 
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substrat konsantrasyonları genellikle biyolojik bozunmanın gerçekte meydana geldiği 

koşullarla uyumlu değildir. Yüksek substrat konsantrasyonlarında bozunma kinetiği, 

daha düşük konsantrasyonlardakilerden farklı olabilir. 

Tarama testleri, metabolitlerin oluşumu hakkında bilgi sağlamaz (mineralizasyon 

ürünleri dışında). Biyolojik olarak kolaylıkla bozunabilen veya doğası gereği biyolojik 

olarak bozunabilen maddelerin (yukarıdaki kriterlere göre) o kadar yüksek bir 

mineralizasyon oranına sahip olduğu düşünülebilir ki, ilgili metabolitlerin oluşması 

pek olası değildir. Bu değerlendirmeye rağmen, kolayca veya doğası gereği biyolojik 

olarak bozunabilen maddelerin bile (geçici olarak) mevcut olan ve sürekli salımlar 

altında maruziyete yol açabilen metabolitler oluşturabileceği kabul edilmektedir. Bu 

gibi durumlarda, PEC/PNEC birden fazla ise ve risk değerlendirmesinin metabolitlerle 

ilgili olarak iyileştirilmesi gerekiyorsa daha fazla (simülasyon) test gerekebilir. 

4.2.4.1. Çabuk biyolojik bozunma (CDS) 

Kolay biyobozunurluk testleri, biyolojik bozunma ve iklime alışmanın gerçekleşmesi 

için sınırlı fırsat sağlayan sıkı testlerdir. Bu tür bir testte pozitif sonuç veren bir 

kimyasalın çevrede hızla biyolojik olarak bozunacağı ve bu nedenle CLP Ek VI "kolayca 

biyolojik olarak bozunabilir" olarak sınıflandırılacağı varsayılabilir. Aktif maddelerin 

temel veri seti için çabuk biyolojik bozunabilirlik testleri gereklidir ve EC yöntemi C.4. 

AF ('Kolay' Biyobozunabilirliğin Belirlenmesi) veya ilgili OECD Test Yönergesi 301 

(Kolay Biyobozunabilirlik) A-F'de (bu kılavuzun Kısım 2.2.1.2'sine bakınız) 

açıklanmaktadır. 

Kolay biyobozunurluk testlerine ilişkin bilgiler ve bunların sonuçlarının yorumlanması, 

yeni ve mevcut maddeler için TGD'nin 2.3.6.4 ve 2.3.6.5 bölümlerinde özetlenmiştir 

(EU, 2003). Kolay biyobozunurluk testleri, ana bileşiğin kolayca biyolojik olarak 

bozunur olup olmadığını belirlemek için kullanılabilen nihai bozunma (mineralizasyon) 

hakkında bilgi sağlamaktadır. Hazır testlerin sonuçlarını risk değerlendirmesi için 

yararlı hale getirmek için, test sonuçlarına oran sabitleri atanmıştır. Hazır bir testin 

neden geçilmediğini ayırt etmenin faydalı olacağı düşünülmektedir. Geçme seviyesine 

(28 gün içinde belirli bir mineralizasyon seviyesine) ulaşılmamış ve/veya 10 günlük 

pencerenin ek kinetik kriteri başarısız olmuş olabilir. Bu durumlarda farklı oran 

sabitleri atanır. Kolaylıkla biyolojik olarak bozunabilen maddeler için önerilen oran 

sabiti, Tablo 6 (STP, bölüm 2.3.6.4), 7 (yüzey suyu, bölüm 2.3.6.5) ve 8'de (toprak, 

bölüm 2.3.6.5) yeni ve mevcut maddeler için TGD'de bulunabilir. (EU, 2003). 
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4.2.4.2. Doğal biyolojik bozunabilirlik (CDS) 

Doğal biyolojik bozunabilirlik testleri, test bileşiğinin mikroorganizmalara uzun süre 

maruziyeti, daha uygun bir test bileşiği/biyokütle oranına ve ayrıca biyolojik 

bozunmayı destekleyen kimyasal veya diğer koşullara maruziyetine izin veren 

testlerdir. Bu tip bir testte pozitif sonuç veren bir bileşik "doğası gereği biyolojik 

olarak bozunabilir" olarak sınıflandırılabilir, ancak kullanılan uygun koşullar nedeniyle, 

çevredeki hızlı ve güvenilir biyolojik bozunması varsayılmayabilir. Doğal 

biyobozunurluk testleri, 'uygun olduğunda', yani mevcutsa, aktif maddelerin temel 

veri seti için gereklidir. EC yöntemi C.9 (Biyolojik Bozunma - Zahn-Wellens Testi) 

veya karşılık gelen OECD Test Yönergeleri 302 B'de (Doğal Biyobozunurluk: Zahn-

Wellens/EVPA Testi) veya OECD 302 C'de (Doğal Biyolojik Parçalanabilirlik: 

Güncellenmiş MITI Testi (II)) açıklanmaktadır. 

Doğal biyobozunurluk için temel veri testi genel olarak uygun olmayabilir çünkü bu 

testler risk değerlendirme amaçları için yeterli bilgi sağlamamaktadır. Bu yüzden, 

doğal biyobozunurluk üzerine yeni testler yerine simülasyon testleri tercih edilir. 

Bununla birlikte, doğal biyolojik bozunma verileri mevcutsa (bu, halihazırda piyasada 

bulunan biyosidal ürünler için geçerli olabilir), testler belirli kriterleri karşılıyorsa 

testin çıktısı kullanılabilir: 

Zahn-Wellens testi: Geçme seviyesine 7 gün içerisinde ulaşılmalıdır, log-safhası 3 

günden fazla olmamalıdır ve biyobozunma gerçekleşmeden önce testte görülen 

uzaklaştırma %15'in altında olmalıdır. 

MITI-II testi: Geçme seviyesine 14 gün içerisinde ulaşılmalıdır, log-safhası 3 günden 

fazla olmamalıdır. 

SCAS testi: SCAS testine göre bir madde biyolojik olarak parçalanabilir olsa bile, 

bozunma oranı sıfıra ayarlanır ve genellikle daha fazla test gereklidir. 

Doğal biyobozunurluk testlerine ilişkin bilgiler ve bunların sonuçlarının yorumlanması, 

yeni ve mevcut maddeler için TGD'nin 2.3.6.4 ve 2.3.6.5 bölümlerinde özetlenmiştir 

(EU, 2003). Doğal bozunabilir maddeler için önerilen oran sabiti, Tablo 6 (STP, bölüm 

2.3.6.4), 7 (yüzey suyu, bölüm 2.3.6.5) ve 8'de (toprak, bölüm 2.3.6.5) TGD'de 

bulunabilir. 
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4.2.5. Simülasyon testleri 

Simülasyon testleri, çevreyle ilgili bazı koşullar altında biyolojik bozunma oranına dair 

kanıt sağlayan testlerdir. Bu türden testler, tasarlandıkları ortama göre aşağıdakileri 

simüle etmek için alt gruplara ayrılabilir a) biyolojik arıtma (aerobik); b) biyolojik 

arıtma (anaerobik); c) nehir; d) göl; e) haliç; f) deniz; ve g) toprak. 

Simülasyon testleri doğrudan yapılabilir, böylece tarama aşaması biyolojik bozunma 

testleri atlanabilir. Bu, aşı konusunda toksik olan biyosidal ürünler için gerekli olabilir 

(bu kılavuzun Kısım 4.2.2'si). Bir madde kolayca veya doğası gereği biyolojik olarak 

bozunmuyorsa, bozunma oranının ve yolunun daha da iyileştirilmesi gerekmektedir: 

 Doğrudan maruz kalan tüm çevre kompartmanları için ilgili bir simülasyon testinin 

yapılması da gerekmektedir. Bu, doğrudan maruz kalan bu kompartmanlar için tam 

bir çevresel risk değerlendirmesinin yapılabilmesini sağlamak içindir (bu tam çevresel 

risk değerlendirmesinin, herhangi bir ana metabolitin veya ekotoksikolojik olarak ilgili 

metabolitlerin oluşturduğu çevresel riskleri de dikkate alması gerekir). 

 Potansiyel atmosferik birikim de hesaba katılmalıdır. 

 

Bu nedenle, aşağıdaki kısımlarda verilen diğer koşullar, yalnızca kolayca veya doğası 

gereği biyolojik olarak bozunmayan maddelere atıfta bulunmaktadır. Bir madde 

biyolojik olarak kolayca parçalanamıyorsa ve vB değilse veya B veya T olarak 

sınıflandırılmıyorsa, dolaylı olarak maruz kalan çevre kompartmanları için simülasyon 

çalışmaları yapmak gerekli olmayabilir. PBT değerlendirmesi için, madde bu nedenle 

vP olarak kabul edilir, ancak herhangi bir düzenleyici niteliği taşımamaktadır (madde 

ilaveten vB olmadığından ve üç PBT kriterinden ikisini (hatta üçünü) 

karşılamadığından). Yeni bilgi olur olmaz ve bu, maddenin vP olarak 

sınıflandırılmasına ek olarak B veya T olarak kabul edilmesine neden olur olmaz, bir 

P değerlendirmesi yapmak gerekli olabilir. Dolaylı olarak maruz kalan 

kompartmanlerdeki çevresel risk değerlendirmesi için, ilk kademe değerlendirmesi 

simülasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebilir (yani risk 

değerlendirmesi, mevcut çekirdek verilerden, örneğin hidroliz, fotoliz vb. bilgilerden 

yararlanılarak yalnızca aktif maddeye odaklanabilir.) Potansiyel şüpheli metabolitlerin 

oluşumu hakkında sağlam bir argüman gereklidir. Dolaylı olarak maruz kalan 

kompartmanlerdeki ek simülasyon çalışmaları, birinci kademe risk değerlendirmesini 

iyileştirmek için faydalı olabilmektedir. 
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Herhangi bir simülasyon testi en azından aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır: 

 birincil bozunma için ölçülen oranları ve mineralizasyon potansiyelinin bir 

göstergesini verir; 

 test sırasında oluşan metabolitlerin ölçülmesine ve tanımlanmasına izin verir; 

 metabolitlerin bozunma oranlarına veya kalıcılığına dair bir gösterge sağlar. 

 

Planın bu aşamasında, emisyonun hangi kompartman/kompartmanlarda 

gerçekleştiği önemli hale gelir. Dolaylı salımdan sonraki simülasyon testleri, ilk alıcı 

kompartmanda bozunmayan veya dağılmayan ve dolayısıyla ardışık kompartmanlara 

taşınan maddeler ile ilgilidir. 

 

4.2.5.1. Kanalizasyon Arıtma Tesisi (STP) 

Madde çevreye salınmadan önce bir STP'ye girerse, STP veya daha sonra maruz kalan 

kompartmanlar için ilk risk değerlendirmesini iyileştirmek adına bir STP simülasyon 

testi kullanılabilir. Maddenin bozunması ve ilgili kompartmanlardaki dağılımı hakkında 

sağlanan bilgiler, hesaplama modellerinde doğrudan girdi parametreleri olarak 

kullanılabilir. 

İlgili test yöntemleri için, lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.1.3 Biyolojik atık su arıtımı 

(c)'deki rehberliği takip ediniz. 

 

4.2.5.2. Su/tortu 

Biyosidal ürün doğrudan suya salınırsa, bir su simülasyon testi gereklidir. 

Su/tortu sistemlerine doğrudan veya dolaylı emisyonlara ilişkin olarak Kp (tortu)> 

2000 (bağlı kalıntıların miktarıyla) olan maddeler için su/tortu simülasyon testi 

yapılacaktır. 

Maddenin suda çözünürlüğü 1 μg/L'nin çok altında ise, fiziko-kimyasal özelliklere bağlı 

olarak, bir su simülasyon çalışmasının yapılması garanti edilmeyebilir. Suda bu kadar 

düşük çözünürlüğe sahip maddeler genellikle adsorptif olabileceğinden, bir su 

simülasyon çalışmasından ziyade bir su/tortu simülasyon çalışması gerekebilir. 

Tortu ile adsorbsiyon/desorbsiyon testinin mevcut olmaması durumunda yüzey suyu 

doğrudan maruz kaldığında bir su/tortu simülasyon çalışmasının gerçekleştirilmesi 

gerekebilir (lütfen bu kılavuzun Kısım 4.3'üne bakınız). 
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Su simülasyon çalışmalarına ilişkin ilgili test yöntemleri için, lütfen bu kılavuzun Kısım 

2.2.1.3 Tatlı suda biyolojik bozunma (a)'yı takip ediniz. 

Su/tortu simülasyon testleri, bu Kılavuzun Kısım 2.2.1.3'ü Tatlı suda biyolojik 

bozunma (b)'de verilen test yöntemlerine göre yapılmalıdır. 

Deniz ortamlarına salınan maddelerin değerlendirilmesi için, test sistemi buna göre 

uyarlanmalıdır. Bu kılavuzun 5.Kısmı durumun geçerli olduğu ürün tipleri hakkında 

Daha fazla bilgi sağlamaktadır ve bu kılavuzun Kısım 2.2.1.3'i Deniz suyunda biyolojik 

bozunma, ilgili deniz suyu biyolojik bozunma test yöntemlerini açıklamaktadır. 

 

4.2.5.3. Toprak 

Biyosidal ürün doğrudan toprağa uygulanır veya yayılırsa, bir toprak simülasyon testi 

gereklidir. Bozunma yolu/yolları, test edilen topraklardan birinde çalışılmalıdır. Böyle 

bir test, maddenin özelliklerine bağlı olarak geniş bir yelpazede ilgili toprak 

özelliklerini kapsaması gereken üç farklı ek toprak türünde yapılmalıdır. 

Toprak kompartmanı dolaylı olarak maruz kalıyorsa, ancak maddenin Kp> 2000 

olması durumunda, toprağa yayılan STP çamuruna ayrılıyor demektir. Bu nedenle, bu 

durumlarda toprak simülasyonu bozunma testine izin verilmektedir. İlgili test 

yöntemleri için lütfen bu kılavuzun Kısım 2.2.2.1'ine bakınız. 

Bir dış toprak lizimetre çalışması/saha çalışması, örneğin, dış mekan monolit lizimetre  

çalışmalarının performansı için OECD Rehber  Dokümanı 22'ye göre toprak testi 

stratejisini tamamlamak için uygun olabilir. Daha fazla bilgi için bu Kılavuzun Kısım 

2.2.2.6 ve Kısım 4.3'üne bakınız. 
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* lütfen bu kısmın Kısım 4.2.2'ine bakınız 

Şekil 3 Biyosidal ürün biyolojik bozunma test stratejisi 

"Hazır" testini geçti evet 

evet 

Doğallık testi (Zahn-
Wellens, MITIII; 

kriterlerini 
karşılama) 

evet 

İlgili kompartman(ler) için simülasyon çalışmaları 

STP'ye 
salım 

toprağa 
doğrudan salım 

su simülasyon 
çalışması 

"Hazır" testini 
geçti, ancak 10 

günlük süre 
geçmedi 

Mikr
oplar 
için 
toksi
k* 

hayır 

hayır 

hayır 

evet 

yüzey suyuna 
doğrudan 

salım 

STP simülasyon 
çalışması (isteğe 

bağlı) 

evet hayır 

toprak simülasyon 
çalışması 

su/tortu 
simülasyon 
çalışması 

evet 
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4.3. Adsorbsiyon/desorbsiyon için test stratejisi 

Çevresel risk değerlendirmesini gerçekleştirmek için bir adsorbsiyon katsayısı 

gereklidir. Çevresel yollara bağlı olarak, hangi testin/testlerin yeterli olabileceğine 

karar verilmesi gerekmektedir: 

Genel olarak, bu kılavuzun Kısım 2.2.1.2'sinde atıfta bulunulan test yöntemlerine 

göre adsorbsiyon/desorbsiyonla ilgili bir tarama testi gereklidir. Yönergede açıkça 

belirtilmemesine rağmen, işleme prosedürü tortulara ya da aktive edilmiş çamura da 

uygulanabilir. 

Tortular veya kanalizasyon çamuru ile ilgili spesifik bir çalışma, bunlara adsorbsiyon 

söz konusu ise, ilk risk değerlendirmesinin iyileştirilmesi için tortunun doğrudan 

maruziyeti durumunda veya su/tortu çalışmasının mevcut olmaması durumunda 

sağlanabilir (ayrıca bkz. bu kılavuzun Kısım 4.2.5.2'si). Lütfen ilgili test yöntemleri 

için bu kılavuzun Kısım 2.2.1.4'üne bakınız. 

Toprağın doğrudan maruziyeti durumunda, kolayca biyolojik olarak bozunabilir 

olduğu gösterilmediği sürece toprakla tam ölçekli bir çalışmanın (izotermler, kütle 

dengesi, desorbsiyon) sağlanması gerekir. Toprağın dolaylı maruziyeti (örneğin, 

kirlenmiş kanalizasyon çamurunun karada yayılması) durumunda, bu çalışma ilk risk 

değerlendirmesini iyileştirmek için yürütülebilir. 

Modelleme sonuçlarının maddenin ilgili konsantrasyonlarının yeraltı suyuna 

ulaşabileceğini gösterdiği durumlarda, PEC değerini iyileştirmek için toprakla tam 

ölçekli bir adsorbsiyon testi de uygun olabilir. İlgili test yöntemleri ve uygun 

toprakların seçimi için lütfen bu kılavuzun 2.2.2.4'üne bakınız. 

Toprak veya daha sonra yeraltı suyu için risk değerlendirmesini daha da 

hassaslaştırmak adına, toprak kolonu sızdırma çalışmaları, beklenen KOC değeri 25 

L/kg'dan azsa, KOC'nin güvenilir ve faydalı alt sınır değerlerini sağlayabilir. Test, aktif 

maddenin hareketliliğini ve sızdırma potansiyelini değerlendirmek için yeterli veri 

sağlamalıdır. İlgili test yöntemleri için lütfen bu Kılavuzun Kısım 2.2.2.6 Kolon 

sızdırma çalışmalarına bakınız. 
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Topraktaki adsorbsiyon ve bozunmaya ilişkin verilerden, bir maddenin ilgili 

miktarlarının yeraltı suyuna ulaşabileceğinin gösterilmesi durumunda, bir açık hava 

doğrulama çalışması yapmak gerekli olabilir. Dış ortam koşullarında bozulmamış 

toprakta bir maddenin hareketliliği üzerine uzun dönem bir çalışmanın nasıl 

yapılacağına dair bilgi için, bu kılavuzun Kısım 2.2.2.6 Lizimetre çalışmaları ve Saha 

sızdırma çalışmalarına bakınız. 
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Şekil 4: Adsorbsiyon/desorbsiyon ve hareketlilik için test stratejisi 

suya/tortuya 
salım 

STP'ye salım toprağa 
dolaylı 
salım 

toprağa doğrudan 
salım 

adsorbsiyon/desorbsiyon tarama testi  (10.1.2) 

tortu için risk 
değerlendirmesinin 

iyileştirilmesi 

STP salımından 
sonra risk 

değerlendirmesinin 
iyileştirilmesi 

toprak için risk 
değerlendirmesinin 

iyileştirilmesi 

yeraltı suyu 
değerlendirmesinin 

iyileştirilmesi 

toprakta 
adsorbsiyon/desorbsiyon  

(10.2.4 ) 

özütleme davranış 
modellemesi 

lizimetre (10.2.6.2)  veya 
alan özütleme çalışması 

(10.2.6.3) 

 

suda 
adsorbsiyon/desorbs
iyon/ tortu sistemleri 

(10.1.4) 
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5 Çevresel akıbet ve davranış dahil olmak üzere ekotoksikolojik profil ile 

ilgili olarak aktif maddeler ve biyosidal ürünler için Ürün Tipine Özel Ek Veri 

seti (ADS) 

Ek II ve III'te talep edilen verilere dayanarak bir risk değerlendirmesi yapılmaktadır 

(sırasıyla aktif madde ve biyosidal ürün için gerekli bilgler). Bir aktif maddenin 

kullanılacağı ürün tipine ve dolayısıyla emisyon yollarına bağlı olarak, ilk risk 

değerlendirmesini yapabilmek adına temel veri seti (CDS) için gerekli olanlar için ek 

bilgiler de gerekli olabilir. 

Bu verilerin genellikle CDS ile birlikte verilmesi gerekmektedir. İlk risk 

değerlendirmesi insan veya çevre için bir risk bulgusu gösteriyorsa, başvuru sahibi, 

risk değerlendirmesini iyileştirmek ve bir sonuca varmak için bu kılavuzun Kısım 2, 3 

ve 4'ünde (uygun olduğu şekilde) rehberliğe göre daha fazla çalışma yürütmelidir. 

Ayrıntılı maruziyet senaryoları, 22 ürün tipinin tümü veya bir ürün tipi içindeki tüm 

kullanımlar için henüz geliştirilmemiştir. Bu nedenle, ek testlerin de gerekli 

olabileceği, doğrudan maruziyetya neden olan başka kullanımlar da mevcut olabilir. 

Bu nedenle, tüm ürün tipleri için maruziyet senaryoları mevcut olduğunda, bu 

kılavuzun Kısım 5'inin iyileştirilmesi gerekecektir. 

Acı su veya deniz suyu ortamları maruziyet yaşarsa, CDS olan tatlı su ekotoksikolojik 

testlerine ek olarak, acı su veya deniz suyu ortamlarını ve habitatlarını temsil eden 

türlerle ek testler yapılmalıdır. Etki değerlendirmesinin belirsizliğini 

azaltabileceğinden uzun dönem testler yapılması düşünülmelidir. 

Örneğin bir biyosidal üründen veya işlenmiş bir eşyadan sızdırma nedeniyle karasal 

veya sucul ortama potansiyel sürekli emisyon varsa uzun dönem ekotoksisite verileri 

gereklidir. Salım3 aralıklıysa veya amaçlanan kullanım, önemsiz salımla küçük veya 

kapalı alanlarla sınırlıysa, örneğin etki şekli veya maddenin beklenen çevresel akıbeti 

dikkate alındığında kronik etkilerin ortaya çıkabileceğine dair endişeler olmadığı 

sürece, akut ekotoksisite verilerini sağlayan ilk kısa dönem testler, ek test 

gereksinimlerini karşılamak için yeterli olabilir.  

________________________ 

3 Aralıklı salım: ayda birden az ve 24 saatten fazla olmamak üzere aralıklı ancak yalnızca seyrek olarak yinelenen,  (örneğin, 

yalnızca yılın kısa bir dönemi için gereken parti işlemleri) 
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Bu durum için, daha fazla test yapılmadan önce değerlendirme yetkili makamı veya 

ECHA ile istişarelerde bulunulmalıdır. 

Aşağıdaki bölümlerde, her bir ürün tipi için, CDS'ye ek olarak gerekli olan testler 

listelenmiştir. Bir dizi olası test durumunda hangi testin tercih edileceği daha fazla 

bilgi için, lütfen bu kılavuzun Kısım 2 ve 3'ündeki ilgili kısımlara bakınız. 

Burada sadece mevcut emisyon senaryosu belgelerinde tasvir edilen tipik kullanımlar 

dikkate alınmıştır. Biyosidal ürünler için bu emisyon yollarından farklı emisyon yolları 

varsa; farklı, ek bilgi veya daha az bilgi gerekli olabilir. Herhangi bir spesifik aktif 

madde veya biyosidal ürün için gerekli bilgiler ile ilgili herhangi bir karışıklık olması 

durumunda, lütfen ECHA veya değerlendirmeyi yapan yetkili makam ile iletişime 

geçiniz. 

Aktif madde için veri gereksinimlerine genel bir bakış aşağıdaki Tablo 4'te bulunabilir. 

 

5.1. (Kimyasal) aktif maddeler için ürün tipine özel ek veri setine ilişkin 

kılavuz 

Ürün tipi 1: İnsan hijyeni 

Çevreye salım genellikle STP aracılığıyladır. Bu emisyon yolu için bir ön risk 

değerlendirmesi gerçekleştirmek amacıyla, ekotoksikolojik ve akıbet profiline ilişkin 

temel veri setinde listelenenlerin dışında hiçbir ek test verisinin oluşturulmasına gerek 

yoktur. 

 

Ürün tipi 2: İnsanlara veya hayvanlara doğrudan uygulanması 

amaçlanmayan dezenfektanlar ve yosun öldürücüler 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gereklidir: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem  toksisite testi 

Toprak veya katı atık dezenfektan olarak kullanılacak maddeler için doğrudan toprağa 

salım dikkate alınmalıdır. Böyle bir durumda, başlangıçta veya sürekli maruziyet 
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potansiyeli varsa, uzun dönem karasal etki testleri yapmak gerekmektedir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkiler için toksisite 

Ayrıca, toprağa doğrudan salım durumunda akıbet ve davranış (biyolojik olarak 

kolayca bozunabilir değilse) üzerine çalışmalar yapmak gereklidir: 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağlı yol olmadığı sürece) ilgili 

süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Ürün tipi 3: Veteriner hijyeni 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Gübre depolama tesislerine salım mümkündür. Böyle bir durumda, gübre depolama 

tesisinde akıbet tahmini için bir test yapılması gerekmektedir: 

10.1.3.4 Gübre depolama sırasında biyolojik bozunma 
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Gübre uygulamasından sonra toprak kompartmanı için ilk veya sürekli maruziyet 

potansiyeli varsa uzun dönem karasal etki testleri yapmak gerekmektedir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, gübre uygulamasından sonra topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar 

yapmak gereklidir (eğer biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları. 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Yabani kuşların çekildiği kümes hayvanı çiftliklerinde kullanım için, kuşlar için bir risk 

değerlendirmesi gerekmektedir: 

9.4 Kuşlar üzerindeki etkiler 

Madde, tatlı su veya deniz balıkları çiftliklerinde kullanılacaksa, deniz suyu/acı su 

türleriyle ilgili ve biyolojik bozunma testlerinin gerekli olduğu yerlerde ek sucul 

ekotoksisite testleri yapılmalıdır. Potansiyel sürekli salım varsa, normalde uzun 

dönem ekotoksisite testleri gereklidir: 

9.1.1/9.1.6.1 Balıklarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 9.1.2/9.1.6.2 

Omurgasızlarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme engelleme testi (deniz/acı türler) 

9.1.8 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalarla 

(flora ve fauna) yapılan testler 

10.1.3.2 Tatlı suda biyolojik bozunma 

10.1.3.3 Deniz suyunda biyolojik bozunma 
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Ürün tipi 4: Yiyecek ve beslenme alanı 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Ürün tipi 5: İçme suyu 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Hayvan içme suyu dezenfektanlarında aktif maddenin kullanılması halinde gübre 

depolama tesislerine salınması mümkündür. Böyle bir durumda, gübre depolama 

tesisinde akıbet tahmini için bir test yapılması gerekmektedir: 

10.1.3.4 Gübre depolama sırasında biyolojik bozunma 

Gübre uygulamasından sonra toprak için ilk veya sürekli maruziyet potansiyeli varsa 

uzun dönem karasal etki testleri yapmak gerekmektedir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, gübre uygulamasından sonra topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar 

yapmak gereklidir (eğer biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması.  

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 
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10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Ürün tipi 6: Depolama sırasında ürünler için koruyucular 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Karasal kompartmana doğrudan salımların meydana geldiği durumlarda (örneğin, 

sızdırma yoluyla), ilk olarak veya potansiyel sürekli maruziyet varsa, uzun dönem 

karasal etki testleri gerçekleştirmek gerekir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar yapmak gereklidir (eğer 

biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 
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Ürün tipi 7: Film koruyucuları 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Karasal kompartmana doğrudan salımların meydana geldiği durumlarda (örneğin, 

sızdırma yoluyla), ilk olarak veya potansiyel sürekli maruziyet varsa, uzun dönem 

karasal etki testleri gerçekleştirmek gerekir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar yapmak gereklidir (eğer 

biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Ürün tipi 8: Ahşap koruyucular 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Bir tatlı su kompartmanına doğrudan salım durumunda (örn. Kullanım sınıfları (UC) 
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3 ve 4b'de), bir sucul bozunma testi gereklidir: 

10.1.3.2 Tatlı suda biyolojik bozunma 

Karasal kompartmana doğrudan salımlar mümkündür (örneğin UC 3 ve 4a'da). 

Başlangıçta veya sürekli maruziyet potansiyeli varsa, uzun dönem karasal etki testleri 

yapmak gerekmektedir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar yapmak gereklidir (eğer 

biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağlı yol olmadığı sürece) ilgili 

süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Madde CEN 335-1 (CEN 1992) standardında tanımlanan UC 5'te (tuzlu su) ahşap için 

kullanılacaksa, sucul toksisite testlerinin ayrıca deniz/acı su türleri ile yapılması ve bir 

tuzlu su biyolojik bozunma testi yapılması gerekir: 

9.1.1/9.1.6.1 Balıklarla yapılan testler (deniz/acı su türleri)  

9.1.2/9.1.6.2 Omurgasızlarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme engelleme testi (deniz/acı türler) 

9.1.8 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalarla 

(flora ve fauna) yapılan testler 

10.1.3.3 Deniz suyunda biyolojik bozunma 

Ürün tipi 9: Fiber, deri, kauçuk ve polimerize materyal koruyucuları 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 
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(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem  toksisite testi 

Karasal kompartmana doğrudan salımların meydana geldiği durumlarda (örneğin, 

sızdırma yoluyla), ilk olarak veya potansiyel sürekli maruziyet varsa, uzun dönem 

karasal etki testleri gerçekleştirmek gerekir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar yapmak gereklidir (eğer 

biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

 

Ürün tipi 10: İnşaat malzemesi koruyucuları 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

İyileştirici ve genel olarak sprey uygulaması için, karasal kompartmana yüksek 

salımlar mümkündür. Başlangıçta veya sürekli maruziyet potansiyeli varsa, uzun 

dönem karasal etki testleri yapmak gerekmektedir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 
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9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar yapmak gereklidir (eğer 

biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağlı yol olmadığı sürece) ilgili 

süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Ürün tipi 11: Sıvı soğutma ve işleme sistemleri için koruyucular 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Açık soğutma kuleli soğutma sistemlerinde kullanılacak maddeler için havaya yüksek 

su tahliyesi ve ardından toprakta birikme mümkündür. Bu durumlarda, başlangıçta 

veya sürekli maruziyet potansiyeli varsa, uzun dönem karasal etki testleri yapmak 

gerekmektedir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler 

 9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar yapmak gereklidir (eğer 

biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 
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Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Soğutma sistemlerinde kullanılacak olan ve soğutma suyunu doğrudan tatlı su 

kompartmanına (örneğin bir nehir veya göl) salınan maddeler için tatlı suda bir 

bozunma testi gereklidir: 

10.1.3.2 Tatlı suda biyolojik bozunma 

Kıyıya yakın yerlerde bulunan alanlarda kullanılacak ve soğutma sistemlerinde deniz 

suyu/acı su kullanan maddeler için, su toksisite testlerinin ayrıca deniz suyu/acı su 

türleri ile yapılması gerekir ve ayrıca bir tuzlu su biyolojik bozunma testi de gereklidir: 

9.1.1/9.1.6.1 Balıklarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 

 9.1.2/9.1.6.2 Omurgasızlarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme engelleme testi (deniz/acı türler) 

9.1.8 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalarla 

(flora ve fauna) yapılan testler 

10.1.3.3 Deniz suyunda biyolojik bozunma 

Ürün tipi 12: Slimisitler 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Sondaj ve petrol geri kazanım koruyucularının iç kullanımı için, başlangıçta veya 

potansiyel sürekli maruziyet varsa uzun dönem karasal etki testlerinin yapılması 

gerekir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 
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Ayrıca, topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar yapmak gereklidir (eğer 

biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Açık deniz kullanımları için, sucul toksisite testlerinin ayrıca deniz suyu/acı su türleri 

ile yapılması gerekir ve ayrıca bir tuzlu su biyolojik bozunma testi de gereklidir: 

9.1.1/9.1.6.1 Balıklarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 9.1.2/9.1.6.2 

Omurgasızlarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme engelleme testi (deniz/acı türler) 

9.1.8  Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan 

organizmalarla (flora ve fauna) yapılan testler 

10.1.3.3 Deniz suyunda biyolojik bozunma 

Ürün tipi 13: İşleme veya kesme sıvısı koruyucuları 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, salımın aralıklı olmadığı veya 

kullanım amacı önemsiz su salımına sahip kapalı alanlarla sınırlı olmadığı sürece, bu 

ürün tipi için kronik sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem  toksisite testi 

9.1.3   Algler üzerinde büyüme engelleme testi (ana veri setinde NOEC yoksa) 

 

Ürün tipi 14: Rodentisitler 

Hayvan barınaklarında kullanılacak ürünler için gübre depolama tesislerine salım 

mümkündür. Gübre depolaması sırasında biyolojik bozunma üzerine bir çalışma 

gereklidir: 

10.1.3.4 Gübre depolama sırasında biyolojik bozunma 
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Gübre uygulamasından sonra toprak için ilk veya sürekli maruziyet potansiyeli varsa 

uzun dönem karasal etki testleri yapmak gerekmektedir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Toprakla doğrudan temas halinde kullanılacak maddeler için veya işlenmiş hayvan 

barınaklarından gübre uygulaması durumunda, akıbet ve davranış üzerine çalışmalar 

yapılması gerekir (biyolojik olarak kolayca parçalanamazsa): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Yemler, granüller veya toz şeklinde açık havada kullanılırsa, kuşlar için bir risk 

değerlendirmesi gereklidir. 

9.4 Kuşlar üzerindeki etkiler 

Ürün tipi 15: Avisitler 

Hayvan barınaklarında kullanılacak ürünler için gübre depolama tesislerine salım 

mümkündür. Gübre depolaması sırasında biyolojik bozunma üzerine bir çalışma 

gereklidir: 

10.1.3.4 Gübre depolama sırasında biyolojik bozunma 

Gübre uygulamasından sonra toprak için ilk veya sürekli maruziyet potansiyeli varsa 

uzun dönem karasal etki testleri yapmak gerekmektedir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 
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Ayrıca, gübre uygulamasından sonra topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar 

yapmak gereklidir (eğer biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Ürün tipi 16: Yumuşakça öldürücüler, vermisitler ve diğer omurgasızları 

kontrol etmek için ürünler 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, salımın aralıklı olmadığı veya 

kullanım amacı önemsiz su salımına sahip kapalı alanlarla sınırlı olmadığı sürece, bu 

ürün tipi için kronik sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Hayvan barınaklarında kullanılacak ürünler için gübre depolama tesislerine salım 

mümkündür. Gübre depolaması sırasında biyolojik bozunma üzerine bir çalışma 

gereklidir: 

10.1.3.4 Gübre depolama sırasında biyolojik bozunma 

Toprakla doğrudan temas halinde kullanılacak maddeler için veya işlenmiş hayvan 

barınaklarından gübre uygulaması durumunda, akıbet ve davranış üzerine çalışmalar 

yapılması gerekir (biyolojik olarak kolayca parçalanamazsa): 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar yapmak gereklidir (eğer 

biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 
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10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Binaların dışında yem, granül veya toz şeklinde kullanılması durumunda, kuşlar için 

bir risk değerlendirmesi gereklidir. 

9.4 Kuşlar üzerindeki etkiler 

Deniz sularında kullanılan yumuşakça öldürücüler için, sucul toksisite testlerinin 

ayrıca deniz suyu/acı su türleri ile yapılması gerekir ve ayrıca bir tuzlu su biyolojik 

bozunma testi de gereklidir: 

9.1.1/9.1.6.1 Balıklarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 9.1.2/9.1.6.2 

Omurgasızlarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme engelleme testi (deniz/acı türler) 

9.1.8 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalarla 

(flora ve fauna) yapılan testler 

10.1.3.3 Deniz suyunda biyolojik bozunma 

Ürün tipi 17: Piskisitler 

Kronik sucul toksisite verileri normalde bu ürün tipi için gereklidir: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Tatlı su kompartmanına doğrudan salımların mümkün olduğu durumlarda sudaki 

bozunma testlerinin yanı sıra: 

10.1.3.2 Tatlı suda biyolojik bozunma 

Madde deniz ortamında kullanılacaksa, ek olarak deniz suyu/acı su türleri için sucul 

toksisite testlerinin yapılması gerekir ve ayrıca bir tuzlu su biyolojik bozunma testi de 



BPR Kılavuzu: Cilt IV. Bölüm A  

Sürüm 1.2 Mayıs 2018 14
1 

 

 

gereklidir: 

9.1.1/9.1.6.1 Balıklarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 9.1.2/9.1.6.2 

Omurgasızlarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme engelleme testi (deniz/acı türler) 

9.1.8 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalarla 

(flora ve fauna) yapılan testler 

10.1.3.3 Deniz suyunda biyolojik bozunma 

Ürün tipi 18: İnsektisitler, akarisitler ve diğer eklembacaklıları kontrol 

etmeye yönelik ürünler 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Hayvan barınaklarında kullanılacak ürünler için gübre depolama tesislerine salım 

mümkündür. Gübre depolaması sırasında biyolojik bozunma üzerine bir çalışma 

gereklidir: 

10.1.3.4 Gübre depolama sırasında biyolojik bozunma 

Dış mekanda kullanılan ürünler ile gazlama, sisleme veya fümigasyon ile kullanılacak 

ürünler için toprağa salınması mümkündür. Gübre uygulaması durumunda da ilk veya 

sürekli maruziyet potansiyeli varsa uzun dönem karasal etki testleri yapmak gerekir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 
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9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar yapmak gereklidir (eğer 

biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Yemler, granüller veya toz şeklinde açık havada kullanılırsa, kuşlar için bir risk 

değerlendirmesi gereklidir: 

9.4 Kuşlar üzerindeki etkiler 

Ayrıca, arılarla testler gereklidir ve örneğin maruziyet yoluna bağlı olarak böcekler 

veya diğer eklembacaklılarla ek testler de istenebilir: 

9.5 Eklembacaklılarla yapılan testler 

9.5.1 Bal arılarıyla yapılan testler 

9.5.2 Diğer hedef olmayan karasal eklembacaklılarla yapılan testler, örneğin 

yırtıcılar 

Ürün tipi 19: Kovucular ve çekici maddeler 

Yüzey suyuna potansiyel sürekli salım nedeniyle, normalde bu ürün tipi için kronik 

sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Tatlı su kompartmanına doğrudan salım mümkünse, suda bozunma testleri 

gereklidir: 

10.1.3.2 Tatlı suda biyolojik bozunma (a. Aerobik suda bozunma çalışması veya 
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b. Su/tortu bozunma testi). 

Hayvan barınaklarında kullanılacak ürünler için gübre depolama tesislerine salım 

mümkündür. Gübre depolaması sırasında biyolojik bozunma üzerine bir çalışma 

gereklidir: 

10.1.3.4 Gübre depolama sırasında biyolojik bozunma 

Gübre uygulamasından sonra toprak için ilk veya sürekli maruziyet potansiyeli varsa 

uzun dönem karasal etki testleri yapmak gerekmektedir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, gübre uygulamasından sonra topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar 

yapmak gereklidir (eğer biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Madde köpekbalığı kovucu olarak kullanılacaksa, ek olarak deniz suyu/acı su türleri 

için sucul toksisite testlerinin yapılması gerekir ve ayrıca bir tuzlu su biyolojik 

bozunma testi de gereklidir: 

9.1.1/9.1.6.1 Balıklarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 9.1.2/9.1.6.2 

Omurgasızlarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme engelleme testi (deniz/acı türler) 

9.1.8 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalarla 

(flora ve fauna) yapılan testler 

10.1.3.3 Deniz suyunda biyolojik bozunma 

Ürün tipi 20: Diğer omurgalıların kontrolü 

Hayvan barınaklarında kullanılacak ürünler için gübre depolama tesislerine salım 
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mümkündür. Gübre depolaması sırasında biyolojik bozunma üzerine bir çalışma 

gereklidir: 

10.1.3.4 Gübre depolama sırasında biyolojik bozunma 

Dış mekanda toprakla temas halinde kullanılan ürünler için doğrudan toprağa 

salınması mümkündür. Gübre uygulaması durumunda da ilk veya sürekli maruziyet 

potansiyeli varsa uzun dönem karasal etki testleri yapmak gerekir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, gübre uygulamasından sonra topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar 

yapmak gereklidir (eğer biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 

Binaların dışında yem, granül veya toz şeklinde kullanılması durumunda, kuşlar için 

bir risk değerlendirmesi gereklidir. 

9.4 Kuşlar üzerindeki etkiler 

Ürün tipi 21: Çürüme önleyici ürünler 

Tatlı su kompartmanına doğrudan salım mümkünse, tatlı suda sucul bozunma testleri 

gereklidir: 

10.1.3.2 Tatlı suda biyolojik bozunma 

Kullanım sırasında tatlı su kompartmanına sürekli doğrudan salımlar mümkünse, bu 

ürün tipi için kronik sucul toksisite verileri gerekli olacaktır: 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme inhibisyon testi (çekirdek veri setinde kronik veri 

(NOEC veya EC10) yoksa) 

9.1.6.1 Balıklar üzerinde uzun dönem toksisite testi 
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9.1.6.2 Omurgasızlar üzerinde uzun dönem toksisite testi 

Madde deniz ortamında kullanılacaksa, ek olarak deniz suyu/acı su türleri için sucul 

toksisite testlerinin yapılması gerekir ve ayrıca bir tuzlu su biyolojik bozunma testi de 

gereklidir: 

9.1.1/9.1.6.1 Balıklarla yapılan testler (deniz/acı su türleri)  

9.1.2/9.1.6.2 Omurgasızlarla yapılan testler (deniz/acı su türleri) 

9.1.3 Algler üzerinde büyüme engelleme testi (deniz suyu/acı suyu türleri) 

9.1.8 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalarla 

(flora ve fauna) yapılan testler 

10.1.3.3 Deniz suyunda biyolojik bozunma 

Bu maddelere ilişkin riskleri doğru bir şekilde değerlendirmek için deniz suyu/acı su 

türleri ile birkaç ek test gereklidir: 

9.1.7 Uygun sucul türlerde (balık ve omurgasız türleri) biyoakümülasyon testleri 

9.1.9 Tortuda yaşayan organizmalar üzerinde testler 

9.1.10 Sucul makrofitler üzerindeki testler 

Doğrudan toprağa emisyona sahip olabilen maddeler için, başlangıçta veya sürekli 

maruziyet potansiyeli varsa uzun dönem karasal etki testlerinin yapılması gereklidir: 

9.2.1 Toprak mikroorganizmaları ile yapılan testler 

9.2.2 /9.3.1 Solucanlar veya diğer toprakta yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla 

yapılan testler  

9.2.3 9.2.3/9.3 Bitkilerle yapılan testler 

Ayrıca, topraktaki akıbet ve davranışla ilgili çalışmalar yapmak gereklidir (eğer 

biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değilse): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu 
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Ürün tipi 22: Mumyalama ve tahnitçi sıvıları 

Toprakla doğrudan temas halinde kullanılacak maddeler için, topraktaki akıbet ve 

davranış üzerine çalışmaların yapılması gerekir (biyolojik olarak kolayca 

parçalanmıyorsa; salım toprak yüzeyinde değil daha derin toprak katmanlarında 

meydana geldiğinden, toprak organizmaları üzerinde ilk testler gerekli değildir): 

10.2.1 Uygun koşullar altında bir toprak tipinde (pH'a bağımlı yol olmadığı sürece) 

ilgili süreçlerin tanımlanması ve herhangi bir metabolitin ve bozunma ürünlerinin 

tanımlanması dahil olmak üzere bozunma oranı ve yolu üzerine laboratuvar çalışması. 

Üç ek toprak türünde bozunma oranına ilişkin laboratuvar çalışmaları 

10.2.4 Asgari üç toprak tipinde adsorbsiyon ve desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin ve bozunma ürünlerinin adsorbsiyonu ve desorbsiyonu. 
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Tablo 4 Aktif maddeler için ürün tipine özgü gerekli bilgilere genel bakış (BPR Ek II) 

+ = ilgili PT içindeki belirli kullanımlar için gereklidir (emisyon yolları ile tetiklenir). 

(+) = kolayca biyolojik olarak bozunmuyorsa, ilgili PT'deki belirli kullanımlar için gereklidir (emisyon yolları tarafından tetiklenir) 

Gerekli bilgileri tetikleyen spesifik kullanımlar ve emisyon yolları ile ilgili olarak ilgili PT metnine de bakınız. 

Lütfen bu kılavuzun Kısım 4 Test Stratejileri'ne de bakınız. 

Ürün tipi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

9. EKOTOKSİKOLOJİK 

ÇALIŞMALAR 

                      

9.1. Sucul 
Organizmalar için 

Toksisite 

                      

9.1.1. Balıklar üzerinde 

kısa uzun dönem toksisite 

testi 

  
+ 

    
+ 

  
+ + 

   
+ + 

 
+ 

   

9.1.2. Su omurgasızları 

üzerinde kısa dönem 
toksisite testi 

  
+ 

    
+ 

  
+ + 

   
+ + 

 
+ 

   

9.1.3. Algler üzerinde 

büyümeyi engelleme  

çalışması4 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

9.1.6.1. Balıklar üzerinde 

uzun dönem toksisite testi 

 
+ + + + + + + + + + + + 

  
+ Ap + + 

 
+ 

 

 

4 Bu çalışma temel bir veri gereksinimidir ancak çekirdek veri setinde NOEC yoksa gerekli olduğundan burada tekrar belirtilmiştir. 



BPR Kılavuzu: Cilt IV. Bölüm A 156 

Sürüm 1.2 Mayıs 2018 

 

 

Ürün tipi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

9.1.6.2 Omurgasızlar 

üzerinde uzun dönem 

toksisite testi 

 
+ + + + + + + + + + + + 

  
+ + + + 

 
+ 

 

9.1.7. Uygun bir sucul 

türlerde biyoakümülasyon 5 

                    
+ 

 

9.1.8. Risk altında olduğu 

düşünülen diğer spesifik, 

hedef olmayan organizmalar 

(flora ve fauna) üzerindeki 

etkiler6 

   

+ 

     

+ 

   

+ 

 

+ 

    

+ 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

9.1.9. Tortuda yaşayan 

organizmalar üzerine 

çalışmalar 

                    
+ 

 

9.1.10. Sucul bitkiler 

üzerindeki etkiler 

                    
+ 

 

9.2. Karasal toksisite, ilk 

testler 

                      

 

5 İki çalışma gereklidir (örneğin PT21 için): Uygun bir balık türünde ve uygun bir omurgasız türünde biyolojik birikim 

6 “+” ile işaretlenmiş PT'lerde spesifik kullanımlar için deniz suyu/acı su türleriyle üç çalışma gereklidir: balıklar ve omurgasızlar üzerinde akut toksisite testleri ve algler üzerinde büyüme inhibisyon 

testi 
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9.2.1. Toprak 

mikroorganizmaları 

üzerindeki etkiler 

 
+ + 

 
+ + + + + + + + 

 
+ + + 

 
+ + + + 

 

9.2.2. Solucanlar veya diğer 

toprakta yaşayan hedef 

olmayan omurgasızlar 

üzerindeki etkiler 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

9.2.3. Bitkiler üzerinde akut 

toksisite 

 + +  + + + + + + + +  + + +  + + + +  

9.3. Karasal testler, uzun 

dönem 

 + +  + + + + + + + +   + +  + + + +  
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Ürün tipi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

9.3.1. Solucanlar veya diğer 

toprakta yaşayan hedef 

olmayan omurgasızlarla üreme 

çalışması 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

9.4. Kuşlar üzerindeki etkiler   +           +  +  +  +   

9.5. Eklembacaklılar üzerindeki 

etkiler 

                 +     

9.5.1. Bal arıları üzerindeki 

etkiler 

                 +     

9.5.2. Diğer hedef olmayan 

karasal eklembacaklılar, ör. 

yırtıcılar 

                  

+ 

    

10. ÇEVRESEL AKIBET VE 

DAVRANIŞ 

                      

10.1. Su ve sedimentteki akıbet 

ve davranış 

                      

10.1.3.2. Tatlı Suda Biyolojik 

bozunma 

  +     +   +      +  +  +  
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10.1.3.3. Deniz suyunda 

biyolojik bozunma 

  +     +   + +    + +  +  +  

10.1.3.4. Gübre depolama 

sırasında biyolojik bozunma 

  +  +         + + +  + + +   

10.2. Toprakta akıbet ve 

davranış 
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Ürün tipi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

10.2.1. Uygun koşullar 

altında bir toprak tipinde 

(pH'a bağımlı yol olmadığı 

sürece) ilgili süreçlerin 

tanımlanması ve herhangi 

bir metabolitin ve bozunma 

ürünlerinin tanımlanması 

dahil olmak üzere bozunma 

oranı ve yolu üzerine 

laboratuvar çalışması. Üç 

ek toprak türünde 

bozunma oranına ilişkin 

laboratuvar çalışmaları 

  

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

  

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

  

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

  

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

(+) 
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10.2.4. Asgari üç toprak 

tipinde adsorbsiyon ve 

desorbsiyon ve ilgili olduğu 

durumlarda metabolitlerin 

ve bozunma ürünlerinin 

adsorbsiyonu ve 

desorbsiyonu 

  

 

(+) 

 

 

(+) 

  

 

(+) 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

  

 

(+) 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

  

 

(+) 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

 

 

(+) 

 

Risk değerlendirmesinin sonucuna göre, aktif madde için daha fazla veriye ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle, ADS'nin tüm sonlanma 

noktaları belirli PT'lere/emisyon yollarına atanmış değildir. 
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5.2. Biyosidal ürünler için ürün tipine özgü ek veri setine ilişkin kılavuz 

Ürünün kullanımından sonraki salımlar hakkındaki bilgiler her zaman gereklidir ve 

temel veri setinin bir parçasıdır (bu kılavuzun Kısım 3.2.1'i). Bununla birlikte, bazı 

PT'ler için, ürünün kullanımından sonraki salım hakkında ek bilgi gereklidir ve bu 

nedenle, PT'ye bağlı olarak aşağıda daha ayrıntılı olarak detaylandırılmıştır. 

Bir ürün iki veya daha fazla aktif madde veya şüpheli bir madde/maddeler içeriyorsa 

veya ürünün diğer bileşenlerinin, aktif maddenin biyoyararlanımını arttırması söz 

konusu ise, ürünün hedef olmayan organizmalar üzerindeki etkileri, tek başına aktif 

maddelerinkinden önemli ölçüde farklı olabilir. Bir ürünün belirli bir kompartmana 

doğrudan salınmasının mümkün olduğu durumlarda, ürünün kompozisyonunun 

sürdürülmesi için, ürünle gerçekleştirilen hedef olmayan organizmalara yönelik 

etkilere ilişkin ek testler gerekli olabilir. Doğrudan maruz kalan kompartmanlar için 

ürün ile yapılan testlerin sonuçlarına göre risk değerlendirmesi yapılabilir. 

Lütfen ek olarak şunları unutmayınız: 

 Doğrudan maruziyete neden olan başka kullanımlar mevcut olabilir ve bunlar için 

de ek testler gerekli olabilir; 

 Risk değerlendirmesinin sonucuna göre, ürün için daha fazla veriye ihtiyaç 

duyulabilir. Bu nedenle, ADS'nin tüm sonlanma noktaları belirli PT'lere atanmış 

olmayabilir; 

 Bertaraf edilecek ambalajda bırakılabilecek ortalama ürün miktarına ilişkin veriler 

de sunulmalıdır. 
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Ürün tipi 1: İnsan hijyeni 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Temel veri olarak sunulacak verilere ek olarak, insan hijyeni için emisyon akışlarının 

miktarının belirlenmesi için biyosidal ürün bilgileri (BPR Ek III Kısım 7'de kapsam 

altına alınmadığı sürece) ürünün bir seferde bir kişiye uygulanan maksimum ve 

ortalama miktarları hakkında sağlanmalıdır. Genel olarak dezenfektanlar için, aktif 

maddenin, dönüşüm ürünlerinin veya üründeki diğer bileşenlerin kullanım sırasında 

ve yıkama sırasında buharlaşma, suda çözünme ya da başka bir yolla işlem gören 

noktadan nasıl ve ne oranda salındığı (birim zaman başına yüzey alanı birimi başına 

vb.) hakkında bilgi verilmelidir. Salımı yapılacak oranlar, varsayılan tahminler olabilir 

veya ölçülebilir. 

 

Ürün tipi 2: İnsanlara veya hayvanlara doğrudan uygulanması 

amaçlanmayan dezenfektanlar ve yosun öldürücüler 

Toprak veya katı atık dezenfektanı olarak kullanılacak maddeler için doğrudan 

toprağa salım mümkündür. Ayrıca, gazlama, sisleme, fümigasyon veya aerosol ile 

kullanılacak maddeler için atmosfere yüksek salım ve ardışık birikim mümkündür. 

Aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli 

özelliklerinden kaynaklanan risk göstergeleri varsa, ürünle ilgili ilk karasal testlerin 

(bu kılavuzun Kısım 3.1.2'sinde belirtildiği üzere) yapılması gerekmektedir. 

Ek olarak, ürünün kullanımından kaynaklanan salım hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır: 
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10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulan verilere ek olarak, genel olarak dezenfektanlar için, aktif 

maddenin, dönüşüm ürünlerinin veya üründeki diğer bileşenlerin kullanım sırasında 

ve yıkama sırasında buharlaşma, suda çözünme ya da başka bir yolla işlem gören 

noktadan nasıl ve ne oranda salındığı (birim zaman başına yüzey alanı birimi başına 

vb.) hakkında bilgi verilmelidir. Salımı yapılacak oranlar, varsayılan tahminler olabilir 

veya ölçülebilir. 

 

Ürün tipi 3: Veteriner hijyeni 

Toprak veya katı atık dezenfektanı olarak kullanılacak maddeler için doğrudan 

toprağa salım mümkündür. Ayrıca, gazlama, sisleme, fümigasyon veya aerosol ile 

kullanılacak maddeler için atmosfere yüksek salım ve ardışık birikim mümkündür. 

Aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli 

özelliklerinden kaynaklanan risk göstergeleri varsa, ürünle ilgili ilk karasal testlerin 

(bu kılavuzun Kısım 3.1.2'sinde belirtildiği üzere) yapılması gerekmektedir. 

Yabani kanatlıların çekildiği kanatlı hayvan çiftliklerinde kullanım için, eğer aktif 

maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi vermiyorsa ve biyosidal ürünün spesifik 

özelliklerinden dolayı risk belirtileri varsa, kanatlılarla bir test yapılması gereklidir: 

9.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalar 

(flora ve fauna) üzerindeki etkiler 

 Bu kılavuzun Kısım 3.1.4'üne göre 'Kuşlar üzerindeki etkiler' üzerine çalışma 

Madde deniz balıkları fidanlıklarında kullanılacaksa, aktif maddeye ilişkin veriler 

yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli özelliklerinden kaynaklanan risk 

belirtileri varsa, deniz suyu/acı su türleri ile sucul toksisite testlerinin de ürünle 

birlikte yapılması gerekir. 
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9.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalar (flora 

ve fauna) üzerindeki etkiler 

 Sırasıyla Kısım 2.1.1 veya 2.1.1.6'ya bu kılavuzdaki balıklar üzerinde uzun dönem 

toksisite testlerine göre balıklarla test ediniz. 

 Bu kılavuzun sırasıyla Kısım 2.1.2.2 veya 2.1.3.1 solucanlar veya diğer toprakta 

yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla yapılan testlere göre test ediniz. 

 Bu kılavuzun Kısım 2.1.1.3'üne göre algler üzerinde büyüme engelleme testleri. 

Ek olarak, ürünün kullanımından kaynaklanan salım hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır: 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulan verilere ek olarak, genel olarak dezenfektanlar için, aktif 

maddenin, dönüşüm ürünlerinin veya üründeki diğer bileşenlerin kullanım sırasında 

ve yıkama sırasında buharlaşma, suda çözünme ya da başka bir yolla işlem gören 

noktadan nasıl ve ne oranda salındığı (birim zaman başına yüzey alanı birimi başına 

vb.) hakkında bilgi verilmelidir. Salımı yapılacak oranlar, varsayılan tahminler olabilir 

veya ölçülebilir. 

Ürün tipi 4: Yiyecek ve beslenme alanı 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulan verilere ek olarak, gıda ve beslenme alanı dezenfektanları 

için emisyon akışı miktarının belirlenmesi için, aktif maddenin, dönüşüm ürünlerinin 

veya üründeki diğer bileşenlerin kullanım sırasında ve yıkama sırasında buharlaşma, 

suda çözünme ya da başka bir yolla işlem gören noktadan nasıl ve ne oranda salındığı 

(birim zaman başına yüzey alanı birimi başına vb.) hakkında bilgi verilmelidir. Verilen 

salım oranları, varsayılan tahminler olabilir veya ölçülebilir. 
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Ürün tipi 5: İçme suyu 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulan verilere ek olarak, içme suyu dezenfektanları için emisyon 

akışlarının miktarının belirlenmesi için, aktif maddenin, dönüşüm ürünlerinin veya 

üründeki diğer bileşenlerin kullanım sırasında ve yıkama sırasında buharlaşma, suda 

çözünme ya da başka bir yolla işlem gören noktadan nasıl ve ne oranda salındığı 

(birim zaman başına arıtılan suyun hacmi vb.) hakkında bilgi verilmelidir. 

Salımı yapılacak oranlar, varsayılan tahminler olabilir veya ölçülebilir. 

 

Ürün tipi 6: Saklama sırasında ürünler için koruyucular 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veri olarak sunulacak verilere ek olarak, emisyon akışlarının ölçülmesi için, 

saklama sırasındaki ürünler kapsamında koruyucular için bilgiler aşağıdaki konularda 

sağlanmalıdır: 

 aktif maddenin işlenen materyale bağlanması, 

 bağlanma özelliklerini etkileyen faktörler hakkında ve 

 aktif maddenin, dönüşüm ürünlerinin veya üründeki diğer bileşenlerin 

buharlaştırma, çözünme veya başka bir yolla işlemden geçirilmiş materyalden 

(örneğin birim zamanda birim yüzey alanı başına) nasıl ve ne oranda salındığı. 

Verilecek salım oranları, varsayılan tahminler veya ölçülen sızdırma oranları olabilir. 

Ölçülen sızdırma oranlarının sağlanması durumunda, lütfen bunları aşağıdaki şekilde 

belirtiniz 

10.3 Sızdırma davranışı 

Örneğin, iç mekanda yıkandığında ıslanma, korunmuş boyalardan veya  

kaplamalardan sızma riski ile açık havada kullanılacak korunmuş  boyalardan veya 

kaplamalardan sızma ile ilgili olarak veya aksi takdirde  servis ömrü boyunca suyla 

temas halinde olması ve iç veya dış hava ile  temas eden korunmuş boyalardan veya 

kaplamalardan buharlaşma gibi durumlarda farklı sızdırma oranları gerekli olabilir. 



BPR Kılavuzu: Cilt IV. Bölüm A 

Sürüm 1.2 Mayıs 2018 
168  

 

Ürün tipi 7: Film koruyucuları 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veri olarak sunulacak verilere ek olarak, emisyon akışlarının ölçülmesi 

kapsamında, film koruyucuları için bilgiler aşağıdaki konularda sağlanmalıdır: 

 aktif maddenin işlenen materyale bağlanması, 

 bağlanma özelliklerini etkileyen faktörler hakkında 

 aktif maddenin, dönüşüm ürünlerinin veya üründeki diğer bileşenlerin 

buharlaştırma, çözünme veya başka bir yolla işlemden geçirilmiş materyalden 

(örneğin birim zamanda birim yüzey alanı başına) nasıl ve ne oranda salındığı. 

Verilecek salım oranları, varsayılan tahminler veya ölçülen sızdırma oranları olabilir. 

Ölçülen sızdırma oranlarının sağlanması durumunda, lütfen bunları aşağıdaki şekilde 

belirtiniz: 

10.3 Sızdırma davranışı 

Örneğin, yeni koruma altına alınan filmin (örneğin bir bez veya bir film) yıkanması 

sırasında sızdırma, ıslanma riski taşıyan dış mekana yerleştirilecek işlenmiş bir 

filmden sızdırma, iç mekanda yıkandığında işlenmiş filmden sızdırma ve hizmet ömrü 

boyunca su ile temas halinde ve işlenmiş filmden iç veya dış hava ile temas halinde 

buharlaşma ile sızdırma dahil olmak üzere farklı sızdırma oranları gerekli olabilir. 

Ürün tipi 8: Ahşap koruyucular 

Yeni işlenmiş ahşabın depolanması sırasında karasal kompartmana yüksek seviyeli 

salımlar mümkündür. Aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve 

biyosidal ürünün belirli özelliklerinden kaynaklanan risk göstergeleri varsa, ürünle 

ilgili ilk karasal testlerin (bu kılavuzun Kısım 3.1.2'sinde belirtildiği üzere) yapılması 

gerekmektedir. 

Madde, EN 335-1 (CEN 1992) standardında tanımlanan tehlike sınıfı 5 (tuzlu suda) 

ahşap için kullanılacaksa, aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve 

biyosidal ürünün belirli özelliklerinden kaynaklanan risk göstergeleri varsa, ürünle 

deniz suyu/acı su türleriyle sucul toksisite testleri gereklidir: 
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9.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalar 

(flora ve fauna) üzerindeki etkiler 

 Sırasıyla Kısım 2.1.1 veya 2.1.1.6'ya bu kılavuzdaki balıklar üzerinde uzun dönem 

toksisite testlerine göre balıklarla test ediniz; 

 Bu kılavuzun sırasıyla Kısım 2.1.2.2 veya 2.1.3.1 solucanlar veya diğer toprakta 

yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla yapılan testlere göre test ediniz; 

 Bu kılavuzun Kısım 2.1.1.3'üne göre algler üzerinde büyüme engelleme testleri. 

 

Ürünü test etmeye alternatif olarak sızdırma suyunu test etmek de mümkün olacaktır. 

Halihazırda hiçbir uyumlaştırılmış yöntem mevcut değildir ve bu testlerin kapsamı ile 

ilgili daha fazla tartışma gerekli olacaktır. 

Ek olarak, ürünün kullanımından kaynaklanan salım hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır: 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veri olarak sunulacak verilere ek olarak, emisyon akışlarının ölçülmesi 

kapsamında, ahşap koruyucuları için bilgiler aşağıdaki konularda sağlanmalıdır: 

 aktif maddenin işlenen materyale bağlanması, 

 bağlanma özelliklerini etkileyen faktörler, 

 aktif maddenin, dönüşüm ürünlerinin veya üründeki diğer bileşenlerin 

buharlaştırma, çözünme veya başka bir yolla işlemden geçirilmiş materyalden 

(örneğin birim zamanda birim yüzey alanı başına) nasıl ve ne oranda salındığı. 

Verilecek salım oranları, varsayılan tahminler veya ölçülen sızdırma oranları olabilir. 

Ölçülen sızdırma oranlarının sağlanması durumunda, lütfen bunları aşağıdaki şekilde 

belirtiniz: 

10.3 Sızdırma davranışı 

Yeni korunmaya alınmış ahşabın depolanması sırasında sızma, ıslanma riski olan 

ahşaptan zemin üzerinde sızma, suyla temas halinde ahşaptan sızma, toprakla temas 

halinde ahşaptan sızma ve hava ile temas halinde ahşaptan buharlaşma ile ilgili olarak 

farklı sızdırma oranları gerekebilir. 
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Ürün tipi 9: Fiber, deri, kauçuk ve polimerize materyal koruyucuları 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veri olarak sunulacak verilere ek olarak, emisyon akışlarının ölçülmesi 

kapsamında, madde koruyucuları için bilgiler aşağıdaki konularda sağlanmalıdır: 

 aktif maddenin işlenen materyale bağlanması, 

 bağlanma özelliklerini etkileyen faktörler, 

 aktif maddenin, dönüşüm ürünlerinin veya üründeki diğer bileşenlerin 

buharlaştırma, çözünme veya başka bir yolla işlemden geçirilmiş materyalden 

(örneğin birim zamanda birim yüzey alanı başına) nasıl ve ne oranda salındığı. 

Verilecek salım oranları, varsayılan tahminler veya ölçülen sızdırma oranları olabilir. 

Ölçülen sızdırma oranlarının sağlanması durumunda, lütfen bunları aşağıdaki şekilde 

belirtiniz: 

10.3 Sızdırma davranışı 

Örneğin, yeni koruma altına alınan maddenin (örneğin bir bez) yıkanması sırasında 

sızdırma, ıslanma riski taşıyan zeminle bir ya da üzerinde dış mekana yerleştirilecek 

işlenmiş bir maddeden sızdırma, yıkandığında işlenmiş eşyadan sızdırma ve hizmet 

ömrü boyunca su ile temas halinde ve işlenmiş eşyadan iç veya dış hava ile temas 

halinde buharlaşma ile sızdırma dahil olmak üzere farklı sızdırma oranları gerekli 

olabilir. 

 

Ürün tipi 10: İnşaat malzemesi koruyucuları 

Püskürtme uygulaması için, karasal kompartmana yüksek salımlar mümkündür. Aktif 

maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli 

özelliklerinden kaynaklanan risk göstergeleri varsa, ürünle ilgili ilk karasal testlerin 

(bu kılavuzun Kısım 2.1.2'sinde belirtildiği üzere - CDS) yapılması gerekmektedir. 

Ek olarak, ürünün kullanımından kaynaklanan salım hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır: 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veri olarak sunulacak verilere ek olarak, emisyon akışlarının ölçülmesi 

kapsamında, madde koruyucuları için bilgiler aşağıdaki konularda sağlanmalıdır: 

 aktif maddenin işlenen materyale bağlanması, 
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 bağlanma özelliklerini etkileyen faktörler, 

 aktif maddenin, dönüşüm ürünlerinin veya üründeki diğer bileşenlerin 

buharlaştırma, çözünme veya başka bir yolla işlemden geçirilmiş materyalden 

(örneğin birim zamanda birim yüzey alanı başına) nasıl ve ne oranda salındığı. 

Verilecek salım oranları, varsayılan tahminler veya ölçülen sızdırma oranları olabilir. 

Ölçülen sızdırma oranlarının sağlanması durumunda, lütfen bunları aşağıdaki şekilde 

belirtiniz: 

10.3 Sızdırma davranışı 

Örneğin, ıslanma riski taşıyan zeminle bir ya da üzerinde dış mekana yerleştirilecek 

işlenmiş bir inşaat materyalinden sızdırma, yıkandığında işlenmiş eşyadan sızdırma 

ve hizmet ömrü boyunca su ile temas halinde ve işlenmiş eşyadan iç veya dış hava 

ile temas halinde buharlaşma ile sızdırma dahil olmak üzere farklı sızdırma oranları 

gerekli olabilir. 

Ürün tipi 11: Sıvı soğutma ve işleme sistemleri için koruyucular 

Açık soğutma kuleli soğutma sistemlerinde kullanılacak maddeler için havaya yüksek 

su tahliyesi ve ardından toprakta birikme mümkündür. Bu durumlarda, aktif maddeye 

ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli özelliklerinden 

kaynaklanan risk göstergeleri varsa, ürünle ilgili ilk karasal testlerin (bu kılavuzun 

Kısım 3.1.2'sinde belirtildiği üzere - CDS) yapılması gerekmektedir. 

Ek olarak, ürünün kullanımından kaynaklanan salım hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır: 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulacak verilere ek olarak, örneğin ölçülen veya tahmin edilen 

salım kapsamını belirtiniz: sıklık ve yoğunluk (örneğin, doz ve süre). 

Ürün tipi 12: Slimisitler 

Sondaj ve petrol geri kazanım koruyucularının iç kullanımı için, aktif maddeye ilişkin 

veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli özelliklerinden kaynaklanan 

risk göstergeleri varsa, ürünle ilk karasal testlerin (BPR Ek III, madde 9.2'de 

belirtildiği üzere) yapılması gerekmektedir. 
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Açık deniz kullanımları için, aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve 

biyosidal ürünün belirli özelliklerinden kaynaklanan risk belirtileri varsa, deniz 

suyu/acı su türleri ile sucul toksisite testlerinin de ürünle birlikte yapılması gerekir. 

9.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalar 

(flora ve fauna) üzerindeki etkiler 

 Sırasıyla Kısım 2.1.1 veya 2.1.1.6'ya bu kılavuzdaki balıklar üzerinde uzun dönem 

toksisite testlerine göre balıklarla test ediniz; 

 Bu kılavuzun sırasıyla Kısım 2.1.2.2 veya 2.1.3.1 solucanlar veya diğer toprakta 

yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla yapılan testlere göre test ediniz; 

 Bu kılavuzun Kısım 2.1.1.3'üne göre algler üzerinde büyüme engelleme testleri. 

 

Ürünü test etmeye alternatif olarak sızdırma suyunu test etmek de mümkün olacaktır. 

Halihazırda hiçbir uyumlaştırılmış yöntem mevcut değildir ve bu testlerin kapsamı ile 

ilgili daha fazla tartışma gerekli olacaktır. 

Ek olarak, ürünün kullanımından kaynaklanan salım hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır: 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulacak verilere ek olarak, örneğin üretim sürecinde kağıt 

hamuru veya kağıda adsorbe edilen aktif madde veya ilgili maddenin yüzdesi 

hakkında bilgi veriniz. Ölçülen veya tahmin edilen salım kapsamını belirtiniz: sıklık ve 

yoğunluk (örn. doz ve süre). 

 

Ürün tipi 13: İşleme veya kesme sıvısı koruyucuları 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulacak verilere ek olarak, örneğin ölçülen veya tahmin edilen 

salım kapsamını belirtiniz: sıklık ve yoğunluk (örneğin, doz ve süre). 
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Ürün tipi 14: Rodentisitler 

Binaların dışında yem, granül veya toz halinde kullanılması halinde, aktif maddeye 

ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli özelliklerinden 

kaynaklanan risk belirtileri varsa, ürün ile bir kuş toksisite testi (bu kılavuzun Kısım 

2.1.4'ünde belirtildiği üzere (Kuşlar üzerindeki etkiler) ve bu kılavuzun Kısım 

3.1.4'ünde belirtildiği üzere) gereklidir. 

Ayrıca, aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün 

belirli özelliklerinden kaynaklanan risk belirtileri varsa, yırtıcılara yönelik riskleri 

değerlendirmek için, aktif maddeyle ilgili ve toksikolojik olarak ilgili metabolitleri 

içeren hedef organizmalardaki kalıntı verileri gerekli olacaktır. 

Ek olarak, ürünün kullanımından kaynaklanan salım hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır: 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulacak verilere ek olarak, örneğin ölçülen veya tahmin edilen 

salım kapsamını belirtiniz: sıklık ve yoğunluk (örneğin, doz ve süre). Örneğin 

yemlerin, granüllerin veya temas macunlarının aşınması nedeniyle aktif maddelerin 

sızdırma oranı hakkında bilgi sağlanmalıdır. Bu, varsayılan tahminler veya ölçülen 

sızdırma oranları olabilir. 

Ölçülen sızdırma oranlarının sağlanması durumunda, lütfen bunları aşağıdaki şekilde 

belirtiniz: 

10.3 Sızdırma davranışı. 
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Ürün tipi 15: Avisitler 

Aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli 

özelliklerinden kaynaklanan risk belirtileri varsa, yırtıcılara yönelik riskleri 

değerlendirmek için, aktif maddeyle ilgili ve toksikolojik olarak ilgili metabolitleri 

içeren hedef organizmalardaki kalıntı verileri gerekli olacaktır. 

 

Ek olarak, ürünün kullanımından kaynaklanan salım hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır: 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulacak verilere ek olarak, örneğin ölçülen veya tahmin edilen 

salım kapsamını belirtiniz: sıklık ve yoğunluk (örneğin, doz ve süre). Örneğin 

yemlerin, granüllerin veya temas macunlarının aşınması nedeniyle aktif maddelerin 

sızdırma oranı hakkında bilgi sağlanmalıdır. Bu, varsayılan tahminler veya ölçülen 

sızdırma oranları olabilir. 

 

Ölçülen sızdırma oranlarının sağlanması durumunda, lütfen bunları aşağıdaki şekilde 

belirtiniz: 

10.3 Sızdırma davranışı. 

 

Ürün tipi 16: Yumuşakça öldürücüler 

Binaların dışında toprakla temas halinde kullanılan ürünler için toprağa salım 

mümkündür. Aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal 

ürünün belirli özelliklerinden kaynaklanan risk göstergeleri varsa, ürünle ilgili ilk 

karasal testlerin (bu kılavuzun Kısım 3.1.2'sinde belirtildiği üzere) yapılması 

gerekmektedir. 
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Binaların dışında yem, granül veya toz halinde kullanılması halinde, aktif maddeye 

ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli özelliklerinden 

kaynaklanan risk belirtileri varsa, ürün ile bir kuş toksisite testi (bu kılavuzun Kısım 

2.1.4'ünde belirtildiği üzere (Kuşlar üzerindeki etkiler) ve bu kılavuzun Kısım 

3.1.4'ünde belirtildiği üzere) gereklidir. 

Deniz sularında kullanılan yumuşakça öldürücüler için, aktif maddeye ilişkin veriler 

yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli özelliklerinden kaynaklanan risk 

belirtileri varsa, deniz suyu/acı su türleri ile sucul toksisite testlerinin de ürünle 

birlikte yapılması gerekir. 

9.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalar 

(flora ve fauna) üzerindeki etkiler 

 Sırasıyla Kısım 2.1.1 veya 2.1.1.6'ya bu kılavuzdaki balıklar üzerinde uzun dönem 

toksisite testlerine göre balıklarla test ediniz; 

 Bu kılavuzun sırasıyla Kısım 2.1.2.2 veya 2.1.3.1 solucanlar veya diğer toprakta 

yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla yapılan testlere göre test ediniz; 

 Bu kılavuzun Kısım 2.1.1.3'üne göre algler üzerinde büyüme engelleme testleri. 

 

Suda kullanılacak yumuşakça öldürücüler için, aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi 

veremiyorsa ve biyosidal ürünün spesifik özelliklerinden dolayı risk belirtileri varsa 

ürünle kalıntı çalışmaları gereklidir: 

9.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalar 

(flora ve fauna) üzerindeki etkiler 



BPR Kılavuzu: Cilt IV. Bölüm A 

Sürüm 1.2 Mayıs 2018 
176  

 

 Bu kılavuzun Kısım 2.1.1.4'üne göre suda yaşayan organizmalarda 

biyokonsantrasyon üzerine test ediniz. 

Ayrıca, insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere neden olması halinde, toksikolojik olarak 

ilgili metabolitler de dahil olmak üzere kalıntı çalışmalarının olası izleme verileri veya 

sonuçları. 

Ek olarak, ürünün kullanımından kaynaklanan salım hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır: 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulacak verilere ek olarak, örneğin ölçülen veya tahmin edilen 

salım kapsamını belirtiniz: sıklık ve yoğunluk (örneğin, doz ve süre). Örneğin 

yemlerin, granüllerin veya temas macunlarının aşınması nedeniyle aktif maddelerin 

sızdırma oranı hakkında bilgi sağlanmalıdır. Bu, varsayılan tahminler veya ölçülen 

sızdırma oranları olabilir. 

Ölçülen sızdırma oranlarının sağlanması durumunda, lütfen bunları aşağıdaki şekilde 

belirtiniz: 

10.3 Sızdırma davranışı. 

 

Ürün tipi 17: Piskisitler 

Aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli 

özelliklerinden kaynaklanan risk belirtileri varsa, Piskisitler için, tatlı su sucul toksisite 

testlerinin (bu kılavuzun Kısım 2.1.1'inde belirtildiği üzere) ürünle birlikte yapılması 

gerekmektedir. 

Madde deniz ortamında kullanılacaksa, aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi 

veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli özelliklerinden kaynaklanan risk belirtileri 

varsa, ürünle birlikte deniz suyu/acı su toksisite testlerinin de yapılması 

gerekmektedir. 
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9.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalar (flora 

ve fauna) üzerindeki etkiler 

 Bu kılavuzun sırasıyla Kısım 2.1.2.2 veya 2.1.3.1 solucanlar veya diğer toprakta 

yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla yapılan testlere göre test ediniz. 

 Bu kılavuzun Kısım 2.1.1.3'üne göre algler üzerinde büyüme engelleme testleri. 

Aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli 

özelliklerinden kaynaklanan risk göstergeleri varsa, ürünle kalıntı çalışmaları da 

gerekmektedir: 

9.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalar (flora 

ve fauna) üzerindeki etkiler 

 Bu kılavuzun Kısım 2.1.1.4'üne göre suda yaşayan organizmalarda 

biyokonsantrasyon üzerine test ediniz. 

Ayrıca, insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere neden olması halinde, toksikolojik olarak 

ilgili metabolitler de dahil olmak üzere kalıntı çalışmalarının olası izleme verileri veya 

sonuçları. 

Ek olarak, ürünün kullanımından kaynaklanan salım hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır: 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulacak verilere ek olarak, örneğin ölçülen veya tahmin edilen 

salım kapsamını belirtiniz: sıklık ve yoğunluk (örneğin, doz ve süre). 
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Ürün tipi 18 ve 19: İnsektisitler, akarisitler ve diğer eklembacaklıları kontrol 

etmek için ürünler ve Kovucular ve çekici maddeler 

Dış mekandaki binalarda kullanılan ürünler ile gazlama, sisleme veya fümigasyon ile 

kullanılacak ürünler için toprağa salınması mümkündür. Aktif maddeye ilişkin veriler 

yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli özelliklerinden kaynaklanan risk 

göstergeleri varsa, ürünle ilgili ilk karasal testlerin (bu kılavuzun Kısım 2.1.2'sinde 

belirtildiği üzere) yapılması gerekmektedir. 

Binaların dışında yem, granül veya toz halinde kullanılması halinde, aktif maddeye 

ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli özelliklerinden 

kaynaklanan risk belirtileri varsa, ürün ile bir akut kuş toksisite testi (bu kılavuzun 

Kısım 2.1.4.2'sinde belirtildiği üzere) gereklidir. 

Aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli 

özelliklerinden kaynaklanan risk belirtileri varsa, ayrıca, arılarla bir test (bu kılavuzun 

Madde 2.1.5'inde bahsedildiği üzere) gereklidir. 

Belirli bir habitat türünün büyük bir kısmının gazlanması, sislenmesi veya 

fümigasyonu sırasında kullanılacak ürünler için ikincil ekolojik etkinin 

değerlendirilmesi gerekebilir: 

9.5 İkincil ekolojik etki örneğin belirli bir habitat türünün büyük bir kısmı tedavi 

edildiğinde 

Ek olarak, ürünün kullanımından kaynaklanan salım hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır: 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulacak verilere ek olarak, örneğin ölçülen veya tahmin edilen 

salım kapsamını belirtiniz: sıklık ve yoğunluk (örneğin, doz ve süre). Örneğin 

yemlerin, granüllerin veya temas macunlarının aşınması nedeniyle aktif maddelerin 

sızdırma oranı hakkında bilgi sağlanmalıdır. Bu, varsayılan tahminler veya ölçülen 

sızdırma oranları olabilir. 
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Ölçülen sızdırma oranlarının sağlanması durumunda, lütfen bunları aşağıdaki şekilde 

belirtiniz: 

10.3 Sızdırma davranışı. 

Madde köpekbalığı kovucu olarak kullanılacaksa, aktif maddeye ilişkin veriler yeterli 

bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli özelliklerinden kaynaklanan risk belirtileri 

varsa, deniz suyu/acı su türleri ile sucul toksisite testlerinin de ürünle birlikte 

yapılması gerekir. 

9.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalar 

(flora ve fauna) üzerindeki etkiler 

 Sırasıyla Kısım 2.1.1 veya 2.1.1.6'ya bu kılavuzdaki balıklar üzerinde uzun dönem 

toksisite testlerine göre balıklarla test ediniz. 

 Bu kılavuzun sırasıyla Kısım 2.1.2.2 veya 2.1.3.1 solucanlar veya diğer toprakta 

yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla yapılan testlere göre test ediniz. 

 Bu kılavuzun Kısım 2.1.1.3'üne göre algler üzerinde büyüme engelleme testleri. 

 

Ürün tipi 20: Diğer omurgalıların kontrolü 

Binaların dışında yem, granül veya toz halinde kullanılması halinde, aktif maddeye 

ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli özelliklerinden 

kaynaklanan risk belirtileri varsa, ürün ile bir kuş toksisite testi (bu kılavuzun Kısım 

3.1.4'ünde belirtildiği üzere) gereklidir. 
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10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulacak verilere ek olarak, örneğin ölçülen veya tahmin edilen 

salım kapsamını belirtiniz: sıklık ve yoğunluk (örneğin, doz ve süre). Örneğin 

yemlerin, granüllerin veya temas macunlarının aşınması nedeniyle aktif maddelerin 

sızdırma oranı hakkında bilgi sağlanmalıdır. Bu, varsayılan tahminler veya ölçülen 

sızdırma oranları olabilir. 

Ölçülen sızdırma oranlarının sağlanması durumunda, lütfen bunları aşağıdaki şekilde 

belirtiniz: 

10.3 Sızdırma davranışı. 

Ürün tipi 21: Çürüme önleyici ürünler 

Aktif maddeye ilişkin veriler yeterli bilgi veremiyorsa ve biyosidal ürünün belirli 

özelliklerinden kaynaklanan risk belirtileri varsa, deniz suyu/acı su türleri ile sucul 

toksisite testlerinin de ürünle birlikte yapılması gerekir. 

9.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalar (flora 

ve fauna) üzerindeki etkiler 

 Sırasıyla Kısım 2.1.1 veya 2.1.1.6'ya bu kılavuzdaki balıklar üzerinde uzun dönem 

toksisite testlerine göre balıklarla test ediniz. 

 Bu kılavuzun sırasıyla Kısım 2.1.2.2 veya 2.1.3.1 solucanlar veya diğer toprakta 

yaşayan hedef olmayan omurgasızlarla yapılan testlere göre test ediniz. 

 Bu kılavuzun Kısım 2.1.1.3'üne göre algler üzerinde büyüme engelleme testleri. 

Ürünü test etmeye alternatif olarak sızdırma suyunu test etmek de mümkün olacaktır. 

Halihazırda hiçbir uyumlaştırılmış yöntem mevcut değildir ve bu testlerin kapsamı ile 

ilgili daha fazla tartışma gerekli olacaktır. 

Kalıntı çalışmaları aşağıdaki durumlar için gereklidir: 

9.3 Risk altında olduğu düşünülen diğer spesifik, hedef olmayan organizmalar (flora 

ve fauna) üzerindeki etkiler 

 Bu kılavuzun Kısım 2.1.1.4'üne göre suda yaşayan organizmalarda 

biyokonsantrasyon üzerine test ediniz. 
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Ayrıca, insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere neden olması halinde, toksikolojik olarak 

ilgili metabolitler de dahil olmak üzere kalıntı çalışmalarının olası izleme verileri veya 

sonuçları. 

Ek olarak, ürünün kullanımından kaynaklanan salım hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır: 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulacak verilere ek olarak, örneğin ölçülen veya tahmin edilen 

salım kapsamını belirtiniz: sıklık ve yoğunluk (örneğin, doz ve süre). 

Ölçülen sızdırma oranlarının sağlanması durumunda, lütfen bunları aşağıdaki şekilde 

belirtiniz: 

10.3 Sızdırma davranışı 

Özellikle çürüme önleyici ürünler için, emisyon akışlarının ölçülmesi adına, aktif 

maddenin filmden ortalama ve maksimum sızdırması hakkında bilgi sağlanmalıdır 

(örneğin, birim zamanda birim yüzey alanı başına). Sızdırma özelliklerini etkileyen 

faktörler (örneğin uygulamadan sonra geçen süre, sıcaklık, pH, tuzluluk, kap hızı, 

kaplamanın erozyon hızı, film kalınlığı) verilmelidir. Verilecek salım oranları, 

varsayılan tahminler veya ölçülen sızdırma oranları olabilir. 

Ürün tipi 22: Mumyalama ve tahnitçi sıvıları 

10.1 Beklenen kullanım temelinde çevreye öngörülebilir giriş yolları 

Ana veriler olarak sunulan verilere ek olarak, mumyalama ve tahnitçi akışkanları için, 

aktif maddenin, dönüşüm ürünlerinin veya üründeki diğer bileşenlerin kullanım 

sırasında ve işlenmiş eşyanın depolanması sırasında buharlaşma, suda çözünme ya 

da başka bir yolla işlem gören noktadan nasıl ve ne oranda salındığı (birim zaman 

başına yüzey alanı birimi başına vb.) hakkında bilgi verilmelidir. Salımı yapılacak 

oranlar, varsayılan tahminler olabilir veya ölçülebilir. 
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