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BELGE GEÇMİŞİ 

Sürüm Yorum Tarih 

Sürüm 1.0 İlk baskı Ağustos 2013 

Sürüm 1.1 "Kılavuzun Uygulanabilirliği" hakkındaki metin ve 

bağlantı ekleme ve editoryal format değişikliklerine 
dair düzeltme. 

Metin, aşağıdaki şekilde revize edilmiştir: 
 Önsöz: “Kılavuzun Uygulanabilirliği” 

hakkında metin ve bağlantı eklenmesi; 

 Belgenin başlığı ve adı, Biyodisal Ürünler 
Kılavuzu standart formatına uygundur. 

 "Giriş", "Önsöz olarak değiştirildi ve belgenin 
girişinde yer verilmiştir. 

 Alt başlıklar, "Bölüm 1 Prosedür Kılavuzu" ve 
"Bölüm II Teknik Kılavuz", bu "kısımlar" ECHA 

Biyosidal Ürünler Kılavuzunda kullanılmadığı 
için çıkarılmıştır. 

Mart 2017 

Sürüm 2.0  Bilimsel bilgi ve değerlendirme prosedürünün 
mevcut durumunu yansıtmak için gerekli olan bir dizi 

önemli hususun ele alınması kapsamında kılavuzun 
tamamen revize edilmesi. Eski bilgiler, çıkarılmıştır. 

Kılavuz yapısı, revize edildi. Yapılan güncellemeler, 
aşağıda belirtilmiştir: 

 Kısım 1: Her bir ürün tipine ait referans 

kaynak tanımı ve teknik eşdeğerlik 
değerlendirmesine yönelik açıklama 

eklenmiştir.  
 Kısım 2: Güncelleştirilen tanımlar listesi. 

 Kısım 3: Kapsam tanımı:  
o Uygunluk açıklaması; 

o Teknik eşdeğerliğin uygulanması ile ilgili olası 
senaryoların tanımlanması; 

o Değerlendirme türünün nasıl seçileceğine 
dair öneri; 

 Kısım 4 Sürece genel bakış: Özellikle Ajans 
tarafından talep edilen bilgilerle ilgili işlem 

adımlarına küçük açıklamalar eklenmiştir 
 Kısım 5 Kademe I: 3. kısımdan başka bir yere 

taşınan gerekli bilgiler hakkındaki alt kısım, 

artı; 
o Gerekli bilgiler hakkında ek açıklama; 

o I. Kademe değerlendirmeye dair 
açıklama. 

 Kısım 6 Kademe II: II. Kademede yer alan 
gerekli bilgilere dair kılavuzun revizyonu ve 

daha fazla geliştirilmesi ve  

Temmuz 2018 
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Sürüm Yorum Tarih 

 Kademe II teknik eşdeğerliğin değerlendirilmesi 

 UVCB maddelerinin değerlendirilmesi 

başlıklı yeni Kısım 7'nin eklenmesi. 

 Ek I "Teknik Eşdeğerlik Şablon Özeti"'nin 
çıkarılması 
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Önsöz 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) Kılavuzu, Biyosidal Ürün Yönetmeliğinin (BPR) 

uygulama tarihi (DoA) olan 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren sunulan aktif madde 

onayı ve ürün ruhsatlandırma başvuruları için geçerli olacaktır. 

İşbu belge, BPR yükümlülükleri ve bunların nasıl yerine getirileceğini açıklayan bir 

dizi belgenin bir parçasıdır. 

Teknik eşdeğerlik, Biyosidal Ürünler Direktifi 98/8/EC (BPD) kapsamında Üye 

Devletlerin yetkili makamlarınca (MSCA) değerlendirildi. Teknik eşdeğerlik 

hakkındaki kılavuz, Kılavuza dair Teknik Notlar (TNsG) şeklinde BPD kapsamında 

mevcuttu. Bu kılavuzda açıklanan teknik eşdeğerlik değerlendirmesinin kaynağı, bu 

TNsG'dir. Kılavuz, ilgili görülen yerlerde, SANCO/10597/2003-rev.10.1 13 Temmuz 

2012 (DG SANCO, 2012)'de açıklandığı gibi 1107/2009 Nolu Yönetmelik (EC) 

kapsamında bitki koruma ürünleri için teknik eşdeğerliğin değerlendirilmesi ile 

uyumlaştırılmaktadır.  

 

Kılavuzun Uygulanabilirliği 

Aktif madde onayına dair yeni kılavuz veya kılavuzla ilgili belgelerin 

uygulanabilirliğine ilişkin kılavuz, BPC İnternet Sayfasında1 

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

bulunan "Yeni kılavuz ve kılavuzla ilgili belgelerin aktif madde onayında 

uygulanabilirlik süresi" adlı yayınlanmış belgede verilmiş olup, ürün 

ruhsatlandırmasına yönelik kılavuzun uygulanabilirliği için, lütfen ECHA Kılavuz 

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

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

bakınız.  

 

 

                                       
1 Bağlantı, Çalışma Prosedürleri (sağ kolon) altında mevcuttur. 

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

Standart terim / Kısaltma Açıklama 

AEL Kabul edilebilir maruziyet başvuru seviyesi 

AS-alternatifi Alternatif kaynaktan aktif madde 

AS-referansı Referans kaynaktan aktif madde 

BPD Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmesine 

ilişkin 98/8/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi Direktifi  

BPD TNsG Biyosidal Ürünler Direktifi ile ilgili teknik kılavuz 

notu 

BPR Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilmesi ve 

kullanımına ilişkin 528/2012 (EU) sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği   

CA Yetkili makam 

CAR Yetkili Makam Raporu 

CAS Kimyasal Kuramlar (Servisi veya Sistemi) 

CIPAC Uluslararası Ortak Pestisit Analiz Konseyi 

C&L Envanteri Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri 

CLP Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 

Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (EC) 

1272/2008 Sayılı Avrupa Komisyonu 

Yönetmeliği  

EC50 Etki konsantrasyonu. Organizmaların% 50'sinin 

etkilendiği veya spesifik olarak tanımlanmış bir 

sonlanma noktası için %50 etkinin ölçüldüğü 

test konsantrasyonu 

ECHA Avrupa Kimyasallar Ajansı 

ED Endokrin bozucu 

EMA Avrupa İlaç Kurumu 

EPA ABD Çevre Koruma Ajansı 

EU OSHA Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı 
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FDA Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi 

FAO Gıda ve Tarım Örgütü 

g Gram 

IARC Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 

IR Kızılötesi Spektroskopi 
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Standart terim / Kısaltma Açıklama 

ISO Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu 

IUCLID Uluslararası Standart Kimyasal Bilgi Veri Tabanı 

IUPAC Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği 

kg Kilogram(lar) 

 

LC50 

Letal Konsantrasyon. Gözlem süresi boyunca test 

hayvanlarının %50'sini öldüren kimyasalın 

konsantrasyonu. 

LOAEL Gözlemlenen en düşük yan etkiye sebep olan doz 

 

M-faktörü 

Sucul ortam, akut kategori 1 veya kronik 

kategori 1 için tehlikeli olarak sınıflandırılan bir 

maddenin konsantrasyonuna uygulanan ve 

toplama yöntemi vasıtasıyla maddenin 

bulunduğu bir karışımın sınıflandırmasını elde 

etmek için kullanılır. https://echa-

term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR

_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maxi

mized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportl

et_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcL

ang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-

factor&_term_WAR_termportlet_searchType=de

fine&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_ter

m_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_term

portlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPag

e=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.j

sp&_term_WAR_termportlet_selLang=en  

MSCA Üye Ülkenin Yetkili Makamı 

NMR Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi 

NOAEL Herhangi bir yan etki gözlenmeyen doz 

NOEC Herhangi bir etki gözlenmeyen konsantrasyon 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
https://echa-term.echa.europa.eu/home?p_p_id=term_WAR_termportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_term_WAR_termportlet_entryId=7484&_term_WAR_termportlet_srcLang=en&_term_WAR_termportlet_q=M-factor&_term_WAR_termportlet_searchType=define&_term_WAR_termportlet_curIndex=0&_term_WAR_termportlet_total=1&_term_WAR_termportlet_cur=1&_term_WAR_termportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fportlet%2Fterm%2Ffull_entry.jsp&_term_WAR_termportlet_selLang=en
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PBT Persistan, Biyobirikimli ve Toksik 

QC data Kalite kontrol verileri 

(Q)SAR (Kantitatif) yapı aktivite ilişkisi  

REACH 
Kimyasal Maddelerin Kayıt Altına Alınması, 

Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve 

Kısıtlanması hakkında 1907/2006 sayılı (EC) 

Yönetmeliği 

R4BP 3 
ECHA tarafından kurulan ve sürdürülen 

Biyosidal Ürünler Sicili, Sürüm 3 

RI Güvenilirlik Göstergesi 

TAB Biyodisal Ürünler için Teknik Anlaşmalar 

TE Teknik eşdeğerlik 

UV/VIS Ultraviyole görünüm 

UVCB 
Bilinmeyen veya değişken kompozisyon, 

karmaşık reaksiyon ürünleri veya biyolojik 

malzemeler 

UVCB-alternatif Alternatif kaynaktan UVCB aktif maddesi 
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Standart terim / Kısaltma Açıklama 

UVCB-referansı Referans kaynaktan UVCB aktif maddesi 

v/v Cilt başına hacim oranı 

vPvB Çok persistan ve çok biyoakümülatif 

w/w Ağırlık/Ağırlık oranı 

WHO Dünya Sağlık Örgütü 
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1. Giriş 

1.1. Kılavuzun Kapsamı 

BPR, aktif maddeler arasındaki teknik eşdeğerliliğin değerlendirilmesine dair 

merkezi bir koşul sağlar. Yasal dayanak, teknik eşdeğerlik başvurularının Ajansın 

sorumluluğu altında değerlendirilmesine yönelik prosedürü ortaya koyan 54. 

maddedir. 

İşbu rehber doküman, potansiyel başvuru sahiplerini, bir aktif madde için teknik 

eşdeğerlik değerlendirmesi başvurusu yapmaları gerektiğinde üstlenecekleri 

yükümlülükleri ve bu gibi bir başvuru yaparken takip etmeleri gereken prosedür 

adımları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Kılavuz ayrıca, potansiyel başvuru 

sahiplerine Ajans tarafından yürütülen değerlendirme ve bir aktif maddenin 

alternatif kaynağının referans kaynağına karşı teknik eşdeğerliğini değerlendirmek 

için kullanılan yaklaşım hakkında bilgi verir. 

Kılavuz, BPR kapsamındaki teknik eşdeğerlilik değerlendirmesi ilgili olarak 

oluşturulan kademeli değerlendirme yaklaşımını açıklar. I ve II. Kademe 

başvurularına dair gerekli bilgiler, teknik eşdeğerlik değerlendirme sırasında 

başvuru sahipleri ve Ajans tarafından takip edilecek kriterler hakkında bilgi sağlar. 

Bu kılavuz, aşağıdakilerle ilgili teknik eşdeğerliği ele almaz: 

 Mikroorganizma olan aktif maddeler;

 Nanomateryal olan aktif maddeler;

 Yerinde üretilen aktif maddeler2.

Teknik eşdeğerlik başvuru sahipleri ile ilgili olan ek bilgilerin, Biyodisal Ürünlere dair 

Teknik Anlaşmalarda da (TAB) yer aldığına dikkat ediniz. Bu doküman, Biyosidal 

Ürünler Komitesi'nin (ÇG'ları) Çalışma Gruplarının anlaşmalarını kısa bir formatta 

sunmayı amaçlar. TAB, genel olarak ilgili olan teknik ve bilimsel ÇG anlaşmalarını 

kapsamayı amaçlamaktadır. TAB, aşağıdaki Ajans internet sitesinin Biyosidal 

Ürünler Komitesi bölümünde mevcuttur https://echa.europa.eu/about-us/who-we-

are/biocidal-products-committee/working-groups. 

                                       

2 Lütfen yerinde üretilen aktif maddeler hakkındaki bilgilerin ayrıca sağlanacağını unutmayın. 

 

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups
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1.2. Belgenin yapısı 

Kılavuz, genel bir giriş ile temel elementler ve işletmecilerin tanımlarından sonra I. 

Kademe ve II. Kademenin değerlendirmesini ayrı kısımlarda vermek üzere 

yapılandırılmıştır. Son ayrı kısım ise, değerlendirmede UVCB3 maddeleri söz konusu 

olduğu zaman dikkate alınacak elementleri ele alır. 

 

 1.Kısım, belgenin kapsamını, konusunu belirler ve açıklanan sürece dahil olan ve 

bu nedenle Kılavuzla potansiyel olarak ilgili işletmecileri tanımlar.

 

 2.Kısım ise, işbu kılavuz ile ilgili ana terimleri listeler ve bunların tanımlarını verir.

 

 3.Kısım, bu tür bir başvurunun gerekli olması durumunda potansiyel başvuru 

sahiplerini ve olası senaryoları tanımlayarak teknik eşdeğerlik başvurusu sürecini 

tanıtır. Bu Kısım, ayrıca başvuru sahibinin uygun değerlendirme türünü nasıl 

seçmesine yönelik bilgi sağlar.

 

  

                                       
3 UVCB, Bilinmeyen veya Değişken kompozisyona sahip maddeler, Kompleks reaksiyon ürünleri veya 

Biyolojik malzemeler için kullanılan bir kısaltmadır. 

 



BPR Kılavuzu: Cilt V   

Teknik Eşdeğerlik Başvurularına Dair Kılavuz 

Sürüm 2.0 Temmuz 2018 16 

 

 

 

 4.Kısım, bütün sürece ve Ajansın rolüne dair bir genel bakış sağlar.

 

 5.Kısım, gerekli bilgiler ve değerlendirme prosedürünü açıklayarak tek ve çok 

bileşenli maddelerin değerlendirilmesine yönelik I. Kademeyi ele alır. 

 

 6.Kısım, tek ve çok bileşenli maddelerin değerlendirilmesine yönelik II. Kademe 

hakkında bilgi verir.  I. Kademeye kıyasla gerekli ek bilgiler ve bu tür bilgileri elde 

etmek için mevcut olası seçenekleri açıklar. Kısım, ayrıca mevcut verilerin aktif 

madde ve safsızlıkları (kirlilikleri) ile ilgili durumlarda uygulanan değerlendirme 

kriterlerini açıklar.

 

 7.Kısım, UVCB maddeleri ile ilgili teknik eşdeğerlik değerlendirmesine dair 

spesifik prosedürü tanımlar. Bu maddelerin karmaşık yapıları nedeniyle başka tür 

bilgiler gerektirmesi beklenmektedir.

 

1.3. Teknik eşdeğerlik 

BPR'nin 54. maddesi, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından gerçekleştirilen 

teknik eşdeğerlik değerlendirmesinin hükümlerini belirler. Teknik eşdeğerlik, 

BPR'nin 3(1)(w) nolu maddesinde şu şekilde tanımlanır: "teknik eşdeğerlik, 

kimyasal kompozisyon ve tehlike profili ile ilgili olarak ilk risk değerlendirmesinin 

gerçekleştirildiği referans kaynak maddesi ile karşılaştırıldığında ya referans 

kaynaktan farklı bir kaynaktan üretilen ya da referans kaynaktan üretim sürecinde 

ve/veya üretim yerinde yapılan bir değişik sonucu üretilen bir madde veya benzerlik 

anlamında kullanılır". 
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Teknik eşdeğerlik, BPR 54. madde kapsamında Birlik tarafından onaylı aktif 

maddeler listesinde yer alan bir aktif madde ile ilgili bir referans kaynaktan alınan 

aktif madde ile alternatif bir kaynaktan gelen aktif maddenin eşdeğerliğinin 

değerlendirilmesini gerektirir. İşbu değerlendirmenin arkasında yatan ilke, bir aktif 

madde ile ilgili insan sağlığı ve çevreye yönelik tehlike seviyesinin aktif madde 

kaynağı dikkate alınmaksızın garanti edilmesidir. 

Bir referans kaynağı, aşağıdaki unsurlar kapsamında tanımlanır: 

 başvuru sahibi,

 üretici,

 üretim yeri/tesis yeri,

 üretim süreci ve

 belirlenen referans şartnamesi4.

Referans kaynağı, aktif maddenin değerlendirme süreci sırasında teyit edilir ve/veya 

belirlenir. Değerlendirme, (eko)toksikolojik çalışmalarda kullanılan test 

materyallerinin şartnameyi kapsadığına dair bir onay içerir. Referans kaynağı, üye 

ülkeler tarafından incelenebilir ve başvuru sahibinin huzurunda bir Çalışma Grubu5 

toplantısı konusunda anlaşmaya varılır. 

Teknik eşdeğerlik, aktif madde/ürün tipi kombinasyonuna göre değerlendirilir. 

Teknik eşdeğerlik tanımı, "....ilk risk değerlendirmesinin gerçekleştirildiği referans 

kaynak ile ilgilidir, ilk risk değerlendirmesi yapılmıştır." Bu, referans kaynağı spesifik 

bir risk değerlendirmesi ile yani işbu risk değerlendirmesi kapsamında yer alan ürün 

tipi veya ürün tipi grubu ile ilişkilendirir. Bu nedenle, teknik eşdeğerlik başvuruları, 

referans şartnamesi oluşturulmuş ve referans kaynak(lar)ı tanımlanmış ve birlikte 

değerlendirilen ürün tipleri veya ürün tipi grupları ile ilgili olarak kabul edilir. Bu, 

ayrıca teknik eşdeğerlik başvurularının, yalnızca aktif madde/ürün tipi 

kombinasyonunun gerçekleştirildiğine dair kararın onaylanmasını takiben 

iletilebileceği anlamına gelir. Bir teknik eşdeğerlik başvurusu, bütün ilgili ürün tipleri 

için aynı referans şartnamesinin oluşturulması şartıyla bir kaç ürün tipini 

kapsayabilir. Ajans, başvuru alındıktan sonra belirtilen ürün tiplerinin bir başvuru 

kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini teyit edecektir. 

 

                                       
4 Tanımların tam listesi için işbu belgenin 2. kısmına bakınız. 
5 Biyosidal Ürünler Komitesinin Analiz Yöntemler ve Fiziko-kimyasal Özellikler Çalışma Grubu. 
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1.4. Teknik eşdeğerliğin değerlendirilmesine dair başvurular 

Aktif madde veya söz konusu biyosidal ürün ile ilgili tedarik zincirinde yer alan 

herhangi bir işletmeci, teknik eşdeğerlik başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. 

Bu, örnek olarak bir aktif madde tedarikçisi olan aktif madde üreticisinin veya 

biyosidal ürünün formülünü oluşturan kişinin, Ajansa başvuru yapabileceği anlamına 

gelir. İşletmeciyi temsil eden bir danışman da başvuru yapma hakkına sahiptir. 

Teknik eşdeğerlik ile ilgili bir karar, karşılıklı bir anlaşma ile tedarik zincirindeki 

aktörlerle paylaşılabilir. 

 

Aşağıdaki durumlar, üretilen veya tedarik edilen veya biyosidal ürüne dahil edilen 

aktif maddenin aşağıdaki üreticilerden sağlanması ve bir başvuru sahibinin teknik 

eşdeğerlik değerlendirmesi için başvurması gerektiği zaman görülebilir: 

 Aktif maddesi, Birlik onaylı aktif maddeler listesine dahil edilmek üzere 

değerlendirilen üreticiden farklı bir üretici veya

 İmal ettiği madde, üretim sürecindeki bir değişikliğin veya farklı/ilave bir üretim 

yerinin kullanılması sonrasında Birlik onaylı aktif maddeler listesine dahil edilmek 

üzere değerlendirilen aynı üretici. Bu, ayrıca bir pilot tesisten tam ölçekli bir tesise 

geçildiği durumu da kapsar.

 

Aktif madde, yukarıda açıklanan durumlar kapsamında " referans kaynağın farklı bir 

kaynaktan" temin edildiği bir madde olarak ele alınır. "Alternatif kaynak" terimi, 

işbu rehber dokümanda, işbu durum ile ilgili olarak kullanılır. 

 

Alternatif kaynaktan temin edilen aktif maddenin, aynı ürün tipine yönelik referans 

kaynaktan sağlanan aktif maddeye teknik olarak eşdeğer olup olmadığını 

değerlendirmek için, başvuru sahibinin, Ajanstan teknik eşdeğerliği belirlemesini 

talep etmesi gerekir. Başvuru sahibinin, bu kapsamda maddenin kimliği, analiz 

verilere (beş parti analizi dahil) dair bilgiler ve bazı durumlarda değerlendirme ile 

ilgili toksikolojik ve ekotoksikolojik sonlanma noktaları hakkındaki bütün mevcut 

bilgileri içeren bir dosya sunması gerekir. Gerekli bilgiler, işbu kılavuzun 5. ve 6. 

kısımlarında detaylı olarak açıklanmıştır.  
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Teknik eşdeğerlik, alternatif kaynaktan temin edilen bir aktif madde içeren ürünün 

ruhsat başvurusu yapılmadan önce belirlenmesidir. Ajansın teknik eşdeğerlik 

değerlendirmesine dair olumlu kararı, ürün ruhsatlandırma başvurusuna dahil 

edilmelidir. 
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1.5. Teknik eşdeğerliğin Ajans tarafından değerlendirilmesi 

Teknik eşdeğerliğin ön koşulu, hem alternatif kaynak hem de referans kaynaktan 

elde edilen aktif maddenin aynı madde özdeşliğine sahip olmasıdır6. İşbu koşul 

karşılanmazsa, teknik eşdeğerlik değerlendirmesi gerçekleştirilemez ve başvuru 

olumsuz olarak neticelenecektir. Başvuru sahibi, madde özdeşliğinin aynı olması 

konusunda emin değilse, başvuruyu yapmadan önce yardım masası vasıtasıyla 

Ajans7 ile irtibata geçebilir. 

 

Ön koşul sağlandıktan sonra teknik eşdeğerlik değerlendirmesi ile ilgili olarak 

kademeli bir yaklaşım takip edilir: I. Kademe, aktif madde kompozisyonlarının 

(analiz veriler) karşılaştırılmasını içerir. Teknik eşdeğerliğin bu veriler ile sağlanması 

halinde, başvuru olumlu olarak sonuçlanacaktır. Teknik eşdeğerliğin analiz verilere 

dayalı olarak sağlanamaması halinde, toksikolojik ve ekotoksikolojik verilerin II. 

Kademe değerlendirmesine tabi tutulması gerekir. Başvuru sahibi, isterse önce I. 

Kademe için veya doğrudan II. Kademe için başvurabilir. 

 

Genel olarak, aktif madde onayı sırasında her bir aktif madde/ürün tipi 

kombinasyonu için bir referans şartnamesi belirlenir. Bununla birlikte, kendi aktif 

madde dosyasıyla birden fazla gözden geçirme programı başvurusu olması 

durumunda, Birlik onaylı aktif maddeler listesine dahil olan bir aktif madde ile ilgili 

olarak aynı ürün tipine dair birden fazla referans şartnamesi (farklı aktif madde 

saflık seviyeleri ve/veya farklı özdeşlikler ve safsızlık konsantrasyonlarına sahip) 

belirlenebilir. Böyle bir durumda, alternatif kaynaktan temin edilen aktif madde, 

Ajans tarafından her bir referans şartnamesi ile karşılaştırılacaktır. Alternatif 

kaynaktan temin edilen aktif maddenin, en azından bu şartnamelerden birine teknik 

olarak eşdeğer olduğu kanıtlanırsa, Ajans olumlu bir karar verecektir. 

 

 

 

                                       
6 Madde özdeşliği ile ilgili daha fazla bilgi için https://echa.europa.eu/guidance- 

documents/guidance-on-reach adresindeki destek sayfasında yer alan maddelerin REACH ve CLP 

kapsamında tanımlanması ve isimlendirilmesine dair kılavuza bakınız. 
7 ECHA yardım masası ile https://echa.europa.eu/contact adresindeki irtibat internet formunu 

kullanarak iletişime geçebilirsiniz. 
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2. Tanımlar 

Bu kısımda, bu rehber dokümanda kullanılan temel terimler ve tanımlar 

açıklanmaktadır. 

 

'Maddenin' tanımı ve maddelerin 1907/2006 (EC) sayılı REACH Yönetmeliği 

kapsamında tanımlanması ve adlandırılmasına dair kılavuz, BPR kapsamındaki 

biyodisal ürün çerçevesinde uygulanır. Sonuç olarak, teknik eşdeğerlik 

değerlendirmesine ilişkin kimi tanımlar, REACH ve maddelerin REACH ve CLP 

kapsamında tanımlanması ve adlandırılmasına dair kılavuzdan alınır. İlgili tanımların 

bir listesi ve kaynakları, aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Bütün ECHA rehber dokümanlarına, aşağıdaki adreste ECHA internet sitesinin 

Destek bölümünden ulaşılabilir:https://echa.europa.eu/guidance-

documents/guidance-on-reach. Her bir Yönetmelik (BPR, REACH ve CLP) ile ilgili 

rehber dokümanlar, ilgili sekmede mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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Tablo 1: Tanımları ve kaynakları ile birlikte anahtar terimler listesi. 

Terim Tanım Kaynak 

Teknik 

eşdeğerlik 

Teknik eşdeğerlik, BPR'nin 3(1)(w) nolu 

maddesinde şu şekilde tanımlanır: 

"teknik eşdeğerlik, kimyasal 

kompozisyon ve tehlike profili ile ilgili 

olarak ilk risk değerlendirmesinin 

gerçekleştirildiği referans kaynak 

maddesi ile karşılaştırıldığında ya 

referans kaynaktan farklı bir kaynaktan 

üretilen ya da referans kaynaktan üretim 

sürecinde ve/veya üretim yerinde 

yapılan bir değişiklik sonucu üretilen bir 

madde veya benzerlik anlamında 

kullanılır". 

 

BPR 
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Terim Tanım Kaynak 

 BPR 54.Madde (BPR Madde 3(1)(w))'de 

öngörüldüğü üzere kaynak veya referans 

kaynaktan, ancak üretim prosesinde 

ve/veya üretim lokasyonunda yapılan bir 

değişikliği takiben, ilk risk 

değerlendirmesinin yapıldığı referans 

kaynağın maddesine kıyasla 

gerçekleştirilir. 

 

 

Madde Stabilitesini ve söz konusu işlemden 

kaynaklanan herhangi bir kirliliğini 

korumak için gerekli olan herhangi bir 

katkı maddesi dahil, ancak maddenin 

stabilitesini etkilemeden veya 

kompozisyonunu değiştirmeden 

ayrılabilen herhangi bir çözücü hariç 

olmak üzere doğal haldeki veya herhangi 

bir üretim süreci ile elde edilen kimyasal 

element ve bileşikler (REACH 3(1) nolu 

madde). 

 

REACH mevzuatı 

Aktif madde  Zararlı organizmalar üzerinde veya 

bunlara karşı etkisi olan bir madde veya 

mikroorganizma (BPR 3(1)(c) nolu 

madde). 

 

BPR 
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Şartname Şartname, aktif madde onayı veya teknik 

eşdeğerlik için başvuru sahipleri 

tarafından önerilir ve genellikle bir 5 

parti analizi sonucu elde edilmesi 

ve/veya onaylanması gerekir. 

Kalite kontrol verileri, başvuru sahibi 

tarafından belirlenen şartnameyi 

düzeltmek veya desteklemek için 

kullanılabilir. Spesifik durumlarda, 

Avrupa Farmakopesi veya gıda katkı 

maddelerine yönelik şartnameler gibi 

mevzuatlar tarafından ortaya konan 

şartnamelere başvurulabilir. 

Bununla birlikte, bu şartnamelerin analiz 

verilerle desteklenmesi gerekir.  

Şartname gereksinimlerine dair daha 

fazla bilgi, BPR Kılavuzu, 1.Cilt Bölüm 

A'da mevcuttur. 

. 

Teknik eşdeğerlik 

başvurularına dair 

kılavuz 
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Referans 

şartname 

Referans şartname, aktif madde onay 

süreci sırasında oluşturulur. Referans 

şartname, yapılan çalışmalarda kullanılan 

test maddesiyle karşılaştırılan ve 

toksikoloji, ekotoksikoloji ve kimya 

uzmanları tarafından (test) 

maddesindeki farklı bileşenlerin içeriği 

dikkate alınarak ayarlanan spesifikasyon 

olarak tanımlanır. Bununla birlikte, 

şartnamenin bilimsel olarak düzeltilmesi 

olarak kabul edilebilir. 

 

 Uzmanlar, şartnameyi kalite 

kontrol verileri, maddenin fiziko-

kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik 

özelliklerine dayalı test materyali 

kompozisyonu veya uzman görüşüne 

istinaden daraltabilir veya genişletebilir. 

Referans şartnamenin amacından saptığı 

durumlarda,  her zaman sağlam bir 

bilimsel gerekçe ortaya konmalıdır. 

 

Teknik eşdeğerlik 

başvurularına dair 

kılavuz 
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Terim Tanım Kaynak 

  Bir aktif madde onay başvurusu 

için her zaman bir referans şartnamesi 

olmalıdır. Bu, çalışma kolu gibi bir kaç 

başvuru sahibini kapsayan bir başvuru 

için de geçerlidir. Kendi aktif madde 

dosyası ile birden fazla başvuru sahibi 

olması durumunda, en düşük saflığa 

sahip referans şartnamesi Birlik listesine 

dahil edilmek üzere alınır. 

 

 

Kaynak Kaynak, aşağıdaki şekilde tanımlanır: 

 başvuru sahibi 

 üretici 

 üretim yeri/tesis yeri 

 üretim süreci 

Teknik eşdeğerlik 

başvurularına dair 

kılavuz 

Referans 

kaynak 

Bir referans kaynak, gerçekleştirilen 

çalışmalar (test materyalinin 

kompozisyonu dahil) dikkate alınarak bir 

kaynak ve belirlenen bir referans 

şartnamesi kombinasyonunu ifade eder. 

Etkin madde onay dosyasında listelenen 

her kaynak, belirlenen referans 

şartnamesinin oluşturulduğu sıradaki 

referans kaynağıdır. 

Teknik eşdeğerlik 

başvurularına dair 

kılavuz 

Alternatif 

kaynak 

Alternatif kaynak, referans kaynaktan 

farklı bir kaynaktır. 

Teknik eşdeğerlik 

hakkında kılavuz 

 

Bileşen Maddede bulunan herhangi bir tek tür, 

kendine özgü kimyasal özdeşlik ile 

karakterize edilebilir. 

Maddelerin REACH 

ve CLP kapsamında 

tanımlanması ve 
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isimlendirilmesine 

dair kılavuz 

Temel bileşen Maddede bir katkı maddesi veya kirlilik 

olarak işlev görmeyen bir bileşen, o 

maddenin önemli bir bölümünü oluşturur 

ve bu nedenle madde adlandırma ve 

ayrıntılı kimyasal madde tanımlamasında 

kullanılır. 

Maddelerin REACH 

ve CLP kapsamında 

tanımlanması ve 

isimlendirilmesine 

dair kılavuz 

Tek bileşenli 

madde 

Bir madde, genellikle bir ana bileşenin en 

az %80 (ağırlık) oranında mevcut olduğu 

kompozisyonu ile tanımlanır. 

Maddelerin REACH 

ve CLP kapsamında 

tanımlanması ve 

isimlendirilmesine 

dair kılavuz 

Tek bileşenli 

madde 

Bir madde, genellikle birden fazla ana 

bileşenin bir kontrasyonda >%10 

oranında mevcut olduğu kompozisyonu 

ile tanımlanır. 

(w/w) ve <%80 (w/w). 

Maddelerin REACH 

ve CLP kapsamında 

tanımlanması ve 

isimlendirilmesine 

dair kılavuz 

UVCB maddesi UVCB’ler olarak da adlandırılan 

bilinmeyen veya değişken kompozisyona 

sahip maddeler, kimyasal 

kompozisyonları ile yeterince 

tanımlanamayan karmaşık reaksiyon 

ürünleri veya biyolojik malzemelerden 

oluşan maddelerdir.  

 Bileşenlerin sayısı nispeten büyüktür 

ve/veya 

 Kompozisyonun önemli bir kısmı 

bilinmemektedir ve/veya 

Maddelerin REACH 

ve CLP kapsamında 

tanımlanması ve 

isimlendirilmesine 

dair kılavuz 
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Terim Tanım Kaynak 

  Kompozisyonun değişkenliği, 

nispeten büyüktür veya çok az tahmin 

edilebilir. 

 

Kirlilik Üretildiği haliyle bir maddede bulunan 

istenmeyen bir bileşen, üretim işlemi 

sırasındaki başlangıç malzemelerinden 

kaynaklanabilir, ikincil veya eksik 

reaksiyonların sonucu olabilir. Nihai 

maddede mevcut olmasına rağmen, 

bilinçli olarak eklenmemiştir. 

Maddelerin REACH 

ve CLP kapsamında 

tanımlanması ve 

isimlendirilmesine 

dair kılavuz 

Önemli 

derecede kirlilik 

Bir kirlilik, üretildiği haliyle maddede ≥ 1 

g/kg miktarında meydana gelirse veya 

meydana gelme potansiyeli varsa, 

önemli olarak kabul edilir. Önemli 

derecedeki kirlilik, teknik olarak uygun 

olması ve madde şartnamesinde 

belirtilen azami konsantrasyon değeri ile 

yer alması durumunda, tanımlanmalı ve 

miktarı belirlenmelidir. Önemli derecede 

kirlilik, özellikle bilinen toksikolojik ve 

ekotoksikolojik özelliklerine bağlı olarak 

ilgili veya ilgisiz olarak kabul edilebilir. 

Biyodisal Ürünler 

Yönetmeliği 

Kılavuzu, Cilt I: 

Kimlik/  fiziko-

kimyasal 

özellikler/analiz 

metodolojisi - Bölüm 

A: Gerekli Bilgiler 
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İlgili 

kirlilik/katkı 

maddesi 

Toksikolojik ve/veya ekotoksikolojik ilgisi 

olduğu düşünülen bir kirlilik/katkı 

maddesi. Bir kirlilik, üretildiği haliyle 

maddede <1 g/kg miktarında dahi 

meydana gelse, ilgili olabilir (örn. dioksin 

gibi çok toksik maddeler). İlgili kirlilik, 

teknik olarak uygun olması ve madde 

şartnamesinde belirtilen azami 

konsantrasyon değerine uygun olması 

durumunda, tanımlanmalı ve miktarı 

belirlenmelidir. 

 

İlgili kirlilikler, 1272/2008 (EC) Sayılı 

CLP Yönetmeliği uyarınca tehlikeli olarak 

sınıflandırılma kriterlerini karşılayan veya 

mevcut bilgilerin, kirliliğin toksikolojik 

ve/veya ekotoksikolojik bir tehlikeye 

sahip olduğunu gösterdiği durumlar dahil 

ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere (DG 

SANCO,2012) bileşenleri olarak 

tanımlanabilir. İlgili kirlilikler, BPR'nin 

19(1)(b) nolu maddesi kapsamında 

zararlı/kabul edilemez etkilere neden 

olma kapasitesine sahiptir. İlgili 

kirlilikler, aktif maddelere kıyasla ilave 

(karşılaştırılabilir veya daha ciddi) toksik 

özellikler (yukarıdaki tanım açısından) 

gösterir. 

Biyodisal Ürünler 

Yönetmeliği 

Kılavuzu, Cilt I: 

Kimlik/  fiziko-

kimyasal 

özellikler/analiz 

metodolojisi - Bölüm 

A: Gerekli Bilgiler 
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3. Teknik eşdeğerliğin değerlendirilmesine dair başvuru 

3.1. Teknik eşdeğerlik değerlendirmesi için kim başvuru yapabilir? 

Aktif maddenin veya ilgili biyosidal ürünün tedarik zincirinde yer alan herhangi bir 

işletmeci (veya işletmeciyi temsil eden bir danışman), teknik eşdeğerlik 

değerlendirmesine başvurmaya yetkilidir. Bununla birlikte, çoğu durumda, aktif 

madde üreticisi, aktif madde ve üretim süreci hakkındaki bilgilere doğrudan 

erişimleri olduğu için en iyi başvuru sahibi konumundadır. Teknik eşdeğerlik 

değerlendirme başvuruları, teknik eşdeğerlik kararı üzerinde adı görünecek tek bir 

tüzel kişilik tarafından yapılmalıdır. 

Biyosidal Ürünler Sicilinde (R4BP 3), düzenleyici karar sahibi, "varlık sahibi" olarak 

anılır ancak başvuru, ör. varlık sahibini temsil eden bir danışman olarak anılan ikinci 

bir tüzel kişilik tarafından sunulabilir.8 Birden fazla varlık sahibi ile birlikte yapılacak 

müşterek başvurular, teknik olarak mümkün değildir. Ancak varlık sahibi, aktif 

maddenin aynı alternatif kaynaktan elde edilmesi koşuluyla (yani madde, aynı 

tesiste, aynı üretim yöntemiyle, aynı şartnameyi karşılayarak üretilirse), karşılıklı 

anlaşmaya istinaden kararı diğer tüzel kişiliklerle paylaşma hususunda özgürdür. 

Bu nedenle, bir karar, örneğin aynı tedarik zincirinde yer alan farklı işletmecilerle 

paylaşılabilir. 

 

3.2. Teknik eşdeğerlik değerlendirmesi başvuruları ne zaman yapılabilir? 

Teknik eşdeğerlik başvuruları, Komisyonun bir aktif madde/ürün tipi 

kombinasyonunu onaylama kararından sonra sunulabilir. Ürün ruhsatı 

başvurusunun bir parçası olarak, biyosidal üründe kullanılacak aktif maddenin ya bir 

referans kaynaktan ya da teknik olarak referans kaynağa eşdeğer olan alternatif bir 

kaynaktan elde edilmesi, başvuru sahibi tarafından kanıt sağlanmalıdır. Bu nedenle, 

teknik eşdeğerlik başvuruları, ürün ruhsatından (hem ulusal hem Birlik) önce Ajansa 

iletilmelidir. Her teknik eşdeğerlik başvurusu, aktif maddenin yalnızca bir alternatif 

kaynağına dair bilgi içerebilir. Alternatif kaynak, belirli bir üretim tesisi olarak 

üretim sürecinin taslağının çizildiği bir aktif maddenin spesifik üretim yeri ile ilgilidir. 

                                       
8 Bakınız: Biyosidal Ürünler Başvuru El Kitabı: Daha fazla bilgi için Teknik eşdeğerlik ve kimyasal 

benzerlik. 
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Bir teknik eşdeğerlik başvurusunun gerekli olması halinde, üç senaryo öngörülür. 

Başvuru sahibi, bütün bu üç senaryoda da ya aktif maddenin değerlendirme 

sürecinde oluşturulan referans kaynak ile ilgili aynı başvuru sahibi ya da yeni bir 

başvuru sahibi olur. 

 

A Senaryosu: Üretim yerinde değişiklik 

Başvuru, Ajansın teknik eşdeğerliğini halihazırda oluşturduğu bir referans kaynağı 

veya alternatif bir kaynak ile ilgili olarak üretim süreci ve başlangıç malzemeleri 

değiştirilmeden üretim yerinde yapılan bir değişiklik ile ilgilidir. 

 

B Senaryosu: Üretim sürecinde değişiklik 

Başvuru, Ajansın bir referans kaynağın veya alternatif bir kaynağın teknik 

eşdeğerliğine yönelik olarak halihazırda oluşturduğu üretim sürecindeki bir 

değişiklikle ilgilidir. 

 

Aşağıdaki unsurlar, üretim sürecindeki bir değişikliğin değerlendirilmesi sırasında 

göz önünde bulundurulmalıdır: 

 başlangıç malzemelerinde değişiklik

 başlangıç malzemelerinin oranında değişiklik

 proses çözücüsünde değişiklik

 sentez yolunda değişiklik

 işlem adımlarında değişiklik (reaksiyon veya saflaştırma adımları)

 işlem koşullarında değişiklik
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Bunlar örneklerdir ve kapsamlı bir liste olarak düşünülmemelidir. Başvuru sahibi, 

üretim süreciyle ilgili en kapsamlı bilgiye sahiptir ve belirli bir değişikliğin ardından 

beklenebilecek etkinin, teknik eşdeğerlik değerlendirmesi gerektirip 

gerektirmeyeceğini değerlendirmesi gerekecektir. 

Aktif maddenin kompozisyonu üzerindeki olası etki, bu değerlendirme ile ilgilidir. 

Üretim sürecindeki bütün değişiklikler, örneğin, operasyonel koşullardaki küçük 

değişiklikler, teknik eşdeğerlik ile ilgili bir başvuru gerektirmeyecektir. Herhangi 

şüphe olması durumunda, başvuru sahibi, başvurusunu iletmeden önce Ajansa 

danışabilir. Pilot ölçekten büyük ölçekli üretime geçiş sırasındaki bir değişiklik, 

daima teknik eşdeğerlik değerlendirmesini gerektirecektir. 

 

C Senaryosu: Yeni kaynak 

Bu senaryoda, biyosidal üründe kullanılacak aktif madde, yeni bir üründe üretilir 

yani Ajansın daha önce teknik eşdeğerlik oluşturduğu bir referans kaynağı veya 

alternatif bir kaynak olmayan bir kaynaktır. 

 

Ajansın olumlu kararı, söz konusu üç senaryoda da, teknik eşdeğerlik onayı 

alındıktan sonra başvuru sahibi veya alt kullanıcılar tarafından ruhsatlandırma 

başvurularına eklenmelidir. Bu ilk ruhsatlandırma veya daha önceki 

ruhsatlandırmada (EU) No 354/2013 Sayılı uygulama Yönetmeliği kapsamında idari 

bir başvuru aracılığıyla yapılan bir değişiklik olabilir (BPR Eki Başlık 1, Kısım 1 

madde 5'e bakınız). İlk ruhsatlandırma durumunda, başvuru sahibi, teknik 

eşdeğerlik başvurusunun, ilgili ürün ruhsatı başvurusunun iletilmesinden önce karar 

almak için zamanında yapılmasını sağlamalıdır. Başvuru sahibinin, ilgili olması 

halinde teknik eşdeğerlik değerlendirmesinin bir sonucu olarak (EU) 354/2013 sayılı 

Uygulama Yönetmeliği kapsamında ürün yetkilendirmesine yönelik idari bir 

değişiklik için başvurma ihtiyacı konusunda tedarik zincirindeki alt işletmecileri 

bilgilendirmesi gerekebilir. 
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3.3. Başvuru sahibi, uygun kademe konusunda nasıl karar verebilir? 

Teknik eşdeğerlik değerlendirmesi, I. Kademe ve II. Kademe gibi farklı adımların 

farklı bilgiler gerektirdiği kademeli bir yaklaşımı takip eder. Bir başvuru ile ilgili 

uygun kademenin hangisi olduğuna dair karar, referans kaynağından (bundan böyle 

"AS-referans" olarak anılacaktır) elde edilen aktif maddeyle karşılaştırıldığı zaman, 

alternatif kaynaktan (bundan sonra "AS-alternatif" olarak anılacaktır) elde edilen 

aktif maddenin kompozisyonu ve tehlike profili göz önünde bulundurularak 

verilmelidir. I. Kademe ve II. Kademe başvuruları, farklı değerlendirme türleridir ve 

ayrı harçlarla ilgilidir (işbu kılavuzun 4.1 nolu kısmına bakınız). Başvuru sahibi, 

isterse önce I. Kademe için veya doğrudan II. Kademe için başvurmayı seçebilir. 

Başvuru sahibi, doğrudan II. Kademe için başvuru yaparsa, I. Kademe 

değerlendirmesi (analiz veri), herhangi bir ek ücret alınmadan gerçekleştirilir (II. 

Kademe başvurusuna dair  değerlendirmenin bir parçası olarak). Başvuru sahibinin, 

öncelikle I. Kademe için başvuru yapması ve olumsuz bir karar alması durumunda, 

değerlendirmeye devam etmek isterse, II. Kademe için ikinci bir başvuru (yeni bir 

R4BP 3 dosyasında) yapmak zorundadır. Hangi kademe için başvuru yapılması 

gerektiğine dair karar, başvuru sahibi tarafından verilir ve başvuru sahibinin teknik 

eşdeğerliği kendi kendini değerlendirmesi sonucu ortaya çıkar. Bunula birlikte, bu 

tür bir değerlendirme yapma olasılığı, başvuru sahibinin aktif maddenin referans 

şartnamesi hakkındaki bilgi seviyesine dayanır. 
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Teknik eşdeğerlik başvuru sahibinin, ya aktif maddeyi destekleyen İnceleme 

Programı katılımcısı9 ve 98/8/EC (BPD) Direktifinin 11. maddesi uyarınca aktif 

madde başvurusunda bulunan bir başvuru sahibi ya da BPR madde 7 kapsamında 

aktif madde için başvuruda bulunan bir başvuru sahibi olması durumunda, aktif 

maddenin onayı için belirlenen referans şartnamesine erişebilirler. Bu durumda, 

başvuru sahibi, işbu kılavuzun 5. kısmında açıklanan ilkeleri uygulayarak AS-

alternatifinin, I. Kademe değerlendirmesinde AS-referansa eşdeğer olup olmadığını 

kendi kendine değerlendirecek bir pozisyondadır. Başvuru sahibi, sonuca dayalı 

olarak I. ve II. Kademe için başvuru yapıp yapmamayı tercih eder. 

 

Başvuru sahibinin, referans şartnamesine erişimi olmaması halinde, sadece aktif 

maddenin minimum saflığını ve ilgili kirliliğin (varsa) azami konsantrasyonlarını 

bilecektir böylece AS alternatifinin, I. Kademe değerlendirmesinde eşdeğer kabul 

edilip edilemeyeceğini değerlendiremeyebilir. Başvuru sahibi, yine de I. Kademe için 

başvuru yapmayı tercih edebilir ancak gecikmelere ve II. Kademe değerlendirme 

için yeni bir başvurunun yapılmasında bağlı ek bir ücreti de beraberinde getirecek 

olan Ajanstan olumsuz bir karar alma riskini göz önünde bulundurması gerekir. 

 

I. Kademe başvuru sahipleri için (EU) 564/2013 Sayılı Uygulama Yönetmeliğinin III 

nolu Ekinde belirlenen ilgili ücretler (bu rehberin 4.1 bölümüne bakın) karşılığında 

iki değerlendirme alt çeşidi mevcuttur: 

 "[…] Aktif madde kaynakları arasındaki fark, üretim yerindeki bir değişiklikle 

sınırlı olduğu ve başvuru yalnızca analiz verilere dayandığı" birinci alt tür, alternatif 

kaynak ile referans kaynak arasındaki fark, üretim yerindeki bir değişiklikle sınırlı 

olduğunda yani üretim sürecinde ve üreticide herhangi bir değişiklik bulunmadığı 

zaman geçerlidir. Bunun yanı sıra, teknik eşdeğerlik tanımı, kısmen referans 

kaynaktan elde edilen aktif madde ve üretim yerinde yapılan bir değişiklik 

sonrasında (aynı) referans kaynaktan elde edilen aynı aktif maddenin benzerliği ile 

ilgilidir. Bununla birlikte, I. Kademenin yukarıda açıklanan birinci alt türü, yalnızca 

                                       
9 Bir Gözden Geçirme Programı katılımcısı, Gözden Geçirme Programına dahil olan bir madde/ürün 

tipi kombinasyonu için başvuruda bulunmuş bir kişidir. Gözden Geçirme Programı, genellikle 

biyosidal ürünlerde bulunan mevcut biyosidal aktif maddelerin incelenmesine dair çalışma 

programına verilen isimdir. Gözden Geçirme Programı ile ilgili bilgiye, Ajansın aşağıdaki internet 

sitesinden erişebilirsiniz: https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-

of-active-substances/existing- active-substance. 
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başvuru, bir referans kaynağın üretim yerindeki bir değişiklikle ilgili olması 

durumunda geçerli olacaktır. 

 

 “[…] Alternatif kaynak ile referans kaynak arasındaki farkın, üretim yerindeki 

bir değişiklikten daha fazlasını ifade ettiği” yani üretim sürecinde bir değişiklik veya 

yeni bir üreticinin olduğu "ve başvurunun yalnızca analiz verilere dayandığı" ikinci 

alt türde, başvuru sahibinin öz değerlendirmesinin aktif maddenin I. Kademeye 

eşdeğer olduğunu göstermesi kaydıyla daha yüksek olan I. Kademe ücreti geçerli 

olacaktır.

 

4. Teknik eşdeğerlik sürecine genel bakış 

4.1. Başvuruların Ajans tarafından işleme alınması 

Bir teknik eşdeğerlik başvurusunun Ajans tarafından işleme alınması aşağıda yer 

alan Şekil 1'de gösterilmiştir. 

Prosedür, aşağıdaki gibidir: 

 

1. Başvuru sahibi, bu kılavuzda yer alan talimatlara göre başvurusunu hazırlar. 

Biyosidal Ürünler İbraz El Kitabı: Teknik eşdeğerlik ve kimyasal benzerlik. Başvuru 

sahibi, bir IUCLID dosyasına sahip olmalı ve bu, R4BP 3 ile teslim edilmelidir. 

IUCLID dosyasının sağlanması ilgili daha ayrıntılı bilgiler ile R4BP 3 ile ilgili bilgilere, 

Ajansın internet sitesinde bulunan başvuru kılavuzundan erişebilirsiniz. 

2. Ajans, başvuruyu doğrular, değerlendirme türünü (başvuru sahibi tarafından 

açıklanan) kontrol eder ve ilgili faturayı gönderir. (EU) 564/2013 sayılı Uygulama 

Yönetmeliği Ek III'te aşağıdaki gibi farklı harçlara sahip üç olası değerlendirme türü 

öngörülmektedir: 

 "Aktif madde kaynakları arasındaki farkın, üretim yerindeki bir değişiklikle sınırlı 

olduğu ve başvurunun yalnızca analiz verilere dayandığı Harç (I. Kademe):5000 

Avro; 

 Aktif madde kaynakları arasındaki farkın, üretim yerindeki bir değişiklikten daha 

fazlasını ifade ettiği” ve başvurunun yalnızca analiz verilere dayandığı Harç (I. 

Kademe):2000 Avro; 
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 Önceki şartların sağlanmadığı durumlarda, harç (II.Kademe):40,000 Avro." 

Uygun değerlendirme türünün nasıl seçileceği hakkında daha fazla bilgi için, bu 

kılavuzun 3.3 numaralı kısmına bakınız. 

3. Başvuru sahibi harcı ödediği zaman, başvurunun bilimsel değerlendirmesi başlar 

ve başvuru sahibi, R4BP 3 ile bu süreçten haberdar edilir. Başvuru sahibinin harcı 

30 gün içerisinde ödememesi durumunda, Ajans, başvuruyu işleme almayacak ve 

başvuru sahibini R4BP 3 ile bu süreçten haberdar edecektir. 

4. Ajansın bir teknik eşdeğerlikle ilgili olarak karar vermesi için 90 günü vardır. 

Ajans, değerlendirme sırasında başvuru sahibinden ek bilgi isteyebilir ve bunları 

belirli bir süre içerisinde teslim etmesini talep edebilir. Bu süre, talep edilen verilerin 

niteliği kapsamında gerekçelendirilmediği veya istisnai durumlar haricinde 180 günü 

geçemez. Ajansın bir karar vermesi gereken 90 günlük süre, talebin hazırlandığı 

günden başlayarak ilgili bilginin alındığı tarihe kadar askıya alınır.  Başvuru 

sahibinin, Ajans tarafından belirtilen süre içerisinde ek bilgileri sunmaması 

durumunda, Ajans, mevcut bilgilerle sürece devam edebilir. 

5. Başvuru sahibinin, böylesi bir durumda teknik eşdeğerliği değerlendirmek için 

yeterli bilgi bulunmadığı gerekçesiyle Ajansın daha çok olumsuz bir karar 

vereceğinin farkında olması gerekir. Başvuru sahibi, R4BP 3 aracılığıyla ek bilgi 

talebini alacaktır ve ek bilgiler, başvuru güncellenerek (IUCLID dosyası) 

sunulmalıdır. Ajans tarafından gerekli görülmesi durumunda, ek bilgilerle ilgil olarak 

bir kaç talep gönderilebilir, bu durumda, bütün talepler için toplam süre, 180 günü 

aşamaz. 

6. Ajans, gerekli olması halinde, aktif maddenin değerlendirmesini gerçekleştiren 

yetkili makam ile fikir alış verişinde bulunur. Bu, Ajansın belirlenen referans 

kaynak(lar)ı hakkında ek bilgiye ihtiyaç duyduğu durumlarda öngörülür. 

7. Ajans, taslak bir karar hazırlar ve yorum almak amacıyla R4BP 3 vasıtasıyla 

başvuru sahibine iletir. Yorumlar, Ajans tarafından belirtilen süre içerisinde R4BP 3 

aracılığıyla Ajansa iletilmelidir. 

8. Ajans, nihai kararı hazırlarken başvuru sahibi tarafından yapılan yorumları 

(varsa) dikkate alır ve nihai kararı, başvuru sahibine ve MSCAlara R4BP 3 

aracılığıyla iletir. 

9. Başvuru sahibi, nihai kararın tebliğinden itibaren üç ay içinde BPR'nin 77. 

maddesine göre ECHA Temyiz Kuruluna itiraz etme hakkına sahiptir. 
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n Nihai karar için 90 günlük süre, talebin hazırlandığı günden başlayarak ilgili bilginin alındığı tarihe kadar askıya 
alınır. 

Şekil 1: Teknik eşdeğerlik değerlendirmesi başvurusunun işleme alınması 
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4.2. Teknik eşdeğerlik değerlendirmesi sonucu  

Ajans tarafından teknik eşdeğerlik konusunda verilen karar, olumlu (AS alternatifi 

teknik olarak AS referansına eşdeğer kabul edilir) veya olumsuz (AS alternatifi 

teknik olarak AS referansına eşdeğer değildir veya aşağıda olduğu gibi ek bilgi 

talebi sonrasındaki mevcut bilgiler, teknik eşdeğerliği değerlendirmek için 

yetersizdir) olabilir. 

 

Başvuru sahibi, I. Kademe başvurusu ile ilgili olumsuz bir karar verildikten sonra 

(yani teknik eşdeğerlik, I. Kademe değerlendirmesine dayalı olarak sağlanamaz) 

duruma göre I. Kademe veya II. Kademe için ikinci bir başvuruda bulunabilir. 

Başvuru sahibi, II. Kademe ile ilgili olarak olumsuz bir karar ile karşı karşıya 

durumunda, örneğin üretim sürecinin düzeltebilir veya daha fazla bilgi sağlayarak 

yeni bir başvuru yapabilir (I. Kademe veya II. Kademe). 

 

5. Teknik eşdeğerlik değerlendirmesi: I. Kademe  

5.1. I. Kademe ile ilgili gerekli bilgiler 

I. Kademe ile ilgili genel olarak gerekli bilgiler, aşağıda yer alan 2. Tabloda 

açıklanmıştır ve hem tek bileşenli hem de çok bileşenli maddeler ve UVCB maddeler 

(Bilinmeyen veya Değişken kompozisyonlu Maddeler, Kompleks reaksiyon 

ürünleri veya Biyolojik malzemeler) için geçerlidir. İlave gerekli bilgiler, UVCB 

maddeleri için de geçerlidir ve bu kılavuzun 7. kısmında açıklanır. Tek bileşenli, çok 

bileşenli ve UVCB kimyasal maddelerin tanımları için lütfen bu kılavuzun 2. kısmına 

bakınız; farklı madde türlerinin kimyasal madde tanımlaması hakkında daha fazla 

bilgi, REACH ve CLP kapsamında maddelerin tanımlanması ve isimlendirilmesine 

ilişkin Kılavuzda bulunabilir. 

 

I. Kademe değerlendirmesi için gerekli olan bilgiler, başvuru sahibi tarafından II. 

Kademe değerlendirmesi için başvuru yapılırken de sunulmalıdır. 
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Tablonun ilk kolonu, teknik eşdeğerlik başvurusu sırasında sunulması gereken I. 

Kademe bilgilerini özetler. 

 

Tablonun ikinci kolonu, her bir I. Kademe gereksinimi ile ilgili kimyasal maddeler 

için BPR kapsamındaki ilgili gerekli bilgileri gösterir ve bu gereksinimlere ilişkin daha 

fazla bilginin nerede bulunabileceğini gösterir. (Parantez içinde Biyosidal Ürünler 

Yönetmeliği Rehberi'nin ilgili bölümü ve kısmı, Cilt I: Kimlik/fiziko-kimyasal 

özellikler/analiz metodolojisi, Bölüm A + B + C: Gerekli Bilgiler, Ölçme ve 

Değerlendirme10 (II. bölüm aktif maddeler için Dosya gereksinimleri). Başvuru 

sahibinin, teknik eşdeğerlik başvurusunu hazırlarken daha önce bahsedilen rehber 

dokümanın belirtilen kısımlarındaki gerekliklere uygun hareket etmesi gerekir. 

 

Tablonun üçüncü kolonu, başvuru hazırlıkları ile ilgili olarak yukarıda belirtilen 

kılavuzdaki genel gereksinimlere ek olarak başvuru sahibinin dikkate alması 

gereken I. Kademe gereksinimlerine dair yorumları içerir. 

 

İlgi çekici ek bilgiler, Biyodisal Ürünler için Teknik Anlaşmalarda11 (TAB) bulunabilir. 

 

 

 

                                       
10 I. Cildin güncellenmesinin devam ettiği ve bölümler ve kısımların numaralarının değişebileceğine 

lütfen dikkat edin. Tablo 2'deki referanslar buna göre güncellenecektir. 
11TAB, Ajansın aşağıdaki internet sitesinin Biyosidal Ürünler Komitesi bölümünde mevcuttur, 

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups. 
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Tablo 2. Teknik eşdeğerlik başvurularına dair I. Kademe Gerekli Bilgileri 

 

Teknik eşdeğerlik 

başvurusunda 

sunulması gereken 

I.Kademe bilgileri 

BPR kapsamında 

kimyasal maddeler ile 

ilgili gereksinimler; her 

bir gereksinim için BPR 

Kılavuzunda spesifik 

bölüm ve kısımlar 

vardır12 

Yorumlar 

Başvuru sahibinin tam 

adı ve adres bilgileri 

Başvuru Sahibi (Adı ve 

Adresi); (İrtibat kurulacak 

kişi) (bölüm II, kısım 1.1 ve 

1.2) 

 

Aktif madde üreticisi: 

tam adı ve adres 

bilgileri (işyeri adresi) 

 

Üretim tesisi yerinin 

tam adı ve adres 

bilgileri 

Aktif madde üreticisi 

(üretim tesis (ler)inin adı, 

adresi ve yeri) (bölüm II 

kısım 1.3) 

Bir teknik eşdeğerlik 

başvurusuna, yalnızca bir 

üretici ve bir üretim yeri dahil 

edilebilir. 

 

Güncel tesisi yeri adresi 

verilmelidir. 

Üretim süreci 

açıklaması 

Başlangıç maddeleri ve 

çözücülere dair bilgi ile 

tedarikçiler, 

spesifikasyonlar ve ticari 

bulunabilirlik (bölüm II 

kısım 2.8) dahil olmak 

üzere aktif madde üretim 

yöntemi (sentez yolu) 

Bir teknik eşdeğerlik 

başvurusuna yalnızca bir üretim 

süreci dahil edilebilir. 

                                       
12 Biyodisal Ürünler Yönetmeliği Kılavuzu, Cilt I: Kimlik/ fiziko-kimyasal özellikler/analiz metodolojisi 

- A+B+C Bölümleri: Gerekli Bilgiler, Ölçme ve Değerlendirme. 
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Aktif madde, (ana) 

bileşenler, kirlilik, 

katkı maddeleri ile ilgili 

tanımlayıcılar 

 

ISO tarafından önerilen 

veya kabul edilen genel ad 

ve eşanlamlıları (genel ad, 

ticari ad, kısaltma) (bölüm 

II kısım 2.1); 

 

Kimyasal adı (IUPAC ve CA 

terminolojisi veya diğer 

uluslararası kimyasal 

ad(lar)) (bölüm II kısım 

2.2); 

 

CAS numarası artı EC, 

INDEKS ve CIPAC 

numaraları (eğer varsa) 

(bölüm II, kısım 2.4); 

 

Moleküler ve yapısal 

Katkı maddesinin, teknik 

eşdeğerlik bağlamında 

maddelerin REACH ve CLP 

kapsamında tanımlanması ve 

isimlendirilmesine dair 

kılavuzda tanımlandığı gibi ele 

alınır: "Maddeyi stabilize etmek 

için kasıtlı olarak eklenen bir 

madde". PH-düzenleyicileri 

veya renklendirici gibi işlevlere 

sahip olan diğer maddeler, 

katkı maddesi olarak kabul 

edilmez. AS-referansındaki 

katkı maddeleri (stabilizatörler) 

ile ilgili olarak Yetkili Kurum 

Raporunda (CAR13) yer alan 

bilgiler, dikkate alınır. 

 

 

 

  

                                       
13 Yetkili Kurum Raporlarına, Ajansın aşağıdaki internet sitesinden erişilebilir: 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances. 
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Teknik eşdeğerlik 

başvurusunda 

sunulması gereken 

I.Kademe bilgileri 

BPR kapsamında 

kimyasal maddeler ile 

ilgili gereksinimler; her 

bir gereksinim için BPR 

Kılavuzunda spesifik 

bölüm ve kısımlar 

vardır12 

Yorumlar 

 formül (varsa ve uygunsa 

SMILES simgelemi dahil) 

(bölüm II kısım 2.5); 

Molar kütle (bölüm II kısım 

2.7) 

 

Aktif maddenin asgari 

saflığı ve kirlilik ve 

katkı maddelerinin 

azami 

konsantrasyonları ile 

ilgili olarak başvuru 

sahibi tarafından teklif 

edilen şartname 

Üst ve alt sınır değerini 

sağlayan (bölüm II kısım 

2.9) ve g/kg, g/l veya 

uygun olan şekilde % w/w 

(v/v) olarak üretilen aktif 

maddenin saflığının 

belirlenmesi; 

Sentez, optik izomerler, 

bozunma ürünleri (eğer 

madde stabil değilse) 

tepkimesiz ve polimerlerin 

son grupları ve UVC 

maddelerinin tepkimesiz 

başlangıç maddelerinin tan 

ürünleri dahil olmak üzere 

herhangi bir kirlilik ve katkı 

maddesinin kimliği  (bölüm 

II kısım 2.10); 

2.1. nolu kısımda yer alan 

kirliliklerin içeriği 

hakkındaki bilgiler dahil 

Şartname, normal şartlarda 

istatistiksel hesaplamalar 

(ortalama ± 3 × standart 

sapma) vasıtasıyla 5-parti 

analiz sonuçlarından elde edilir. 

Uygulanabilir olması halinde, 

kalite kontrol (QC) verileri, 

şartnameyi 

desteklemek/düzenlemek için 

kullanılabilir ancak QC verileri, 

5-parti analizin yerini tutamaz. 

 

Önerilen şartnamenin nasıl elde 

edildiğine dair bir açıklama 

yapılmalıdır. Normal 

yaklaşımdan ayrılan her türlü 

sapmanın bilimsel olarak 

gerekçelendirilmesi gerekir. 

Bozunma ürünleri ile ilgili 

bilgilerin, aktif maddede kirlilik 

olarak kabul edilmedikçe 
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olmak üzere en az beş 

temsili partinin analiz profili 

(g/kg aktif madde) (bölüm 

II kısım 2.10); 

 

açıklanmaları gerekmez. 

 

Madde tanımına göre (bu 

kılavuzun 2. kısmına bakınız), 

maddenin stabilitesini 

etkilemeden ve kompozisyonu 

değiştirmeden atılan bir çözücü, 

aktif madde kompozisyonu 

bağlamında ele alınamaz. Aktif 

maddenin, çözücülerin ve aktif 

madde şartnamesi varlığında 

üretildiği (örneğin, doğrudan 

bir ürün çözeltisi olarak) 

durumlarda, 

bir kuru ağırlık şartnamesi 

sağlanmalıdır. . 
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Teknik eşdeğerlik 

başvurusunda 

sunulması gereken 

I.Kademe bilgileri 

BPR kapsamında 

kimyasal maddeler ile 

ilgili gereksinimler; her 

bir gereksinim için BPR 

Kılavuzunda spesifik 

bölüm ve kısımlar 

vardır14 

Yorumlar 

  Kuru ağırlık şartnamesi, 

14hesaplama sonrasında elde 

edilebilir. Böyle bir durumda, 

AS-referansının referans 

şartnamesi, kuru ağrılık 

şartnamesine göre belirlenmeli 

ve çözücü, teknik eşdeğerlik 

açısından ele alınmamalıdır; 

                                       
14 kuru ağırlık hesaplaması ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Ajans internet sitesindeki " Biyodisal Ürünler ile ilgili Teknik 

Anlaşmalar" belgesine bakınız https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal- products-committee/working-groups. 
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5-parti analizi 2.10 nolu kısımda (bölüm II 

kısım 2.11) yer alan 

kirliliklerin içeriği 

hakkındaki bilgiler dahil 

olmak üzere en az beş 

temsili partinin (üretildiği 

şekliyle g/kg aktif madde) 

analiz profili; 

. 

 

Optik etkililik ile ilgili bilgiler 

ve herhangi bir izomerik 

kompozisyona dair tüm 

detaylar (mevcut ve 

uygunsa) (bölüm II kısım 

2.6); 

 

(ayrıca bölüm II ile 2.9 ve 

2.10 nolu kısımlara bakınız) 

5-parti analizinde analiz edilen 

partiler için aşağıdaki bilgilerin 

sağlanması gerekir: imalat 

tarihi, parti ağırlığı, temsil etme 

kapasitelerinin gerekçesi (ör. 

kalite kontrol (QC) verilerine 

dayalı olarak). 

 

Genel olarak, 5-parti analizi ve 

partilerin süreleri (üretim 

tarihi), 5 yılı geçmez. Başvuru 

sahibi, 5 yıldan daha eski olan 

parti analizi/partiler için 5-parti 

analizinin sonuçlarını destekler 

nitelikte gerekçe sunmak ve 

partilerin halen üretim sürecini 

temsil ettiklerini teyit etmek 

zorundadır. Bu işlem, normalde 

QC verileri ile gerçekleştirilir. 

 

Aktif maddenin onaylanmasına 

dair değerlendirme raporu, ilgili 

kirliliklerle ilgili sınır değerlerini 

bildiriyorsa, bunların teknik 

eşdeğerlik başvurusunda ele 

alınması gerekir. İlgili 

kirliliklerin 5-parti analizine dair 

normal gereklikleri de 

geçerlidir. 

5 -parti analizde 

kullanılan analiz 

yöntemlere dair 

açıklamalar ve onaylar 

Tespit ve saptama 

yöntemleri (bölüm II, kısım 

5); 
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Teknik eşdeğerlik 

başvurusunda 

sunulması gereken 

I.Kademe bilgileri 

BPR kapsamında 

kimyasal maddeler ile 

ilgili gereksinimler; her 

bir gereksinim için BPR 

Kılavuzunda spesifik 

bölüm ve kısımlar 

vardır12 

Yorumlar 

  

Aktif maddenin üretildiği 

şekliyle ve uygun olan 

durumlarda, aktif madde ve 

katkı maddelerinin 

(örneğin; stabilizatörler) 

ilgili kalıntıları, izomerleri 

ve kirliliklerine yönelik 

validasyon parametrelerini 

içeren analiz yöntemler 

(bölüm II, kısım 5.1) 

 

Kalite kontrol (QC) 

verileri 

 QC verileri, örneğin, 5-parti 

analizinde gösterilen bazı 

kirliliklerin asgari saflık ve 

azami sınır değerlerini 

değiştirmek için destekleyici 

bilgi olarak sunulabilir. Bununla 

birlikte, bu bilgilerin, 5-parti 

analizinin yerini alamayacağına 

dikkat edilmelidir. 

 

QC verileri, 5-parti analizinde 

analiz edilen serilerin temsil 

edebilirliğini onaylamak için 

veya örn. 5 parti analiz beş 
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yıldan daha eski ise gerekli 

olabilir. 

Spektrum veriler Optik 

etkililik 

İlgili olan durumlarda, 

belirtilen şartnamenin 

saflaştırılmış aktif maddesi 

(bölüm II, kısım 3.6), 

absorbsiyon spektrum 

verileri (UV / VIS, IR, NMR) 

ve bir kütle spektrumu, 

ilgili dalga boylarında molar 

sönme katsayısı; 

 

Optik etkililik ile ilgili bilgiler 

ve herhangi bir izomerik 

kompozisyona dair tüm 

detaylar (mevcut ve 

uygunsa) (bölüm II kısım 

2.6); 

Spektrum verilerin, normal 

şartlarda TE uygulaması için 

imal edildiği haliyle sağlanması 

gerekir. 

Bu durumda, saflaştırılmış aktif 

madde, madde doğrudan bir 

ürün çözeltisi olarak üretiliyorsa 

çözücülerin atılması ile ilgili 

olup, çözücünün varlığı 

maddenin tanımlanmasını 

engellemektedir. 

 

Bir parti ile ilgili spektrum veri 

sağlamak yeterlidir. Bu partinin 

mevcut üretimi temsil etmesi 

gerekir. 

 

İnorganik maddeler için diğer 

yöntemler daha uygun olabilir, 

Örneğin, element analiz 

sonuçları ile birlikte X-ışını 

kırılması. 

Diğer bilgiler  Duruma bağlı olarak bunların 

dışında başka bilgiler 

gerekebilir 
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Teknik eşdeğerlik 

başvurusunda 

sunulması gereken 

I.Kademe bilgileri 

BPR kapsamında 

kimyasal maddeler ile 

ilgili gereksinimler; her 

bir gereksinim için BPR 

Kılavuzunda spesifik 

bölüm ve kısımlar 

vardır12 

Yorumlar 

.  Aktif maddeye bağlı olarak 

değerlendirme için başka 

bilgilere de ihtiyaç duyulabilir 

(örneğin, aktif maddenin 

onaylanması ile ilgili olarak 

Yetkili Kurum Raporunda (CAR)  

belirtilen ek gereksinimler). Bu 

gibi bir bilgiye ihtiyaç 

duyulması halinde, Ajans, ilgili 

bilgiyi başvuru sahibinden talep 

edecektir. 

 

UVCB maddeleri için bu 

kılavuzun 7. kısmına bakınız. 

 

I. Kademe değerlendirmesi, yalnızca bileşimsel bilgilerin analiz verilere dayalı olarak 

karşılaştırılmasını kapsar. II. Kademe değerlendirmesi yoktur, yani bir I. Kademe 

başvurusu kapsamında toksikolojik veya ekotoksikolojik değerlendirme yapılmaz. 

Bu nedenle, başvuru sahiplerinin, I. Kademe ile ilgili yaptıkları başvurularda 

toksikolojik veya ekotoksikolojik verilere veya gerekçeye yer vermelerine gerek 

yoktur. 
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5.2. I. Kademe teknik eşdeğerlik değerlendirmesi - tek ve çok bileşenli 

maddeler 

 

I. Kademe değerlendirmesi hakkındaki bu kısım,  tek ve çok bileşenli maddeler için 

takip edilen prosedürü açıklar. Bu maddelerin teknik eşdeğerliğinin 

değerlendirmesine yönelik karar ağacı, aşağıdaki Şekil 2'de gösterilmiştir. UVCB 

maddelere ile ilgili yaklaşım, bu kılavuzun 7. kısmında açıklanmaktadır. 

 

I. Kademe değerlendirmesinde ilk aşama, madde kimliğinin teyit edilmesi ve AS-

referansı ile aynı kimliğe sahip olan AS-alternatifinin doğrulanmasıdır. Bu analiz, 

maddelerin REACH ve CLP kapsamında tanımlanması ve isimlendirilmesine dair 

kılavuz ve spesifik aktif maddenin onaylanması ile ilgili olarak Yetkili Kurum 

Raporunda (CAR) yer alan bilgilere dayalı olarak gerçekleştirilir. Ajansın, teknik 

eşdeğerlik değerlendirmesi sırasında madde kimliklerinin farklı olduğu sonucuna 

varması durumunda, değerlendirmeye devam edilmeyecek ve başvuru olumsuz 

olarak neticelenecektir. 

 

Aşağıdaki kriterler, teknik eşdeğerlik değerlendirmesi ile ilgili olarak tek ve çok 

bileşenli maddelerin I. Kademe değerlendirmesinde kullanılır. Bütün koşulların 

sağlanması durumunda, AS-alternatifinin teknik olarak AS-referansı ile eşdeğer 

olduğu kabul edilir: 

 

 Alternatif kaynakla elde edilen asgari saflık derecesi, referans kaynak ile elde 

edilene eşit veya bundan daha yüksektir, 

 Her ana bileşen, bir çok bileşenli madde ile ilgili olarak %10-80 aralığında yer 

almaktadır ve her bir ana bileşenin konsantrasyonu, %5 mutlak veya %10 bağıldan 

fazla sapma göstermez (hangisi fazlaysa), 

 Yeni kirlilik veya katkı mevcut değildir, 
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 Her bir ilgili kirlilik veya katkı maddesinin sınır değeri aşılmaz,15 

 Önemli ancak ilgili olmayan bütün kirliliklerin sınır değeri, Tablo 3'te yer alan 

seviyelerden daha fazla aşılmaz. 

Tablo 3: Önemli ancak ilgili olmayan kirliliklerin düzeyleri16 

 

Önemli ancak ilgili olmayan bütün 

kirliliklerin, referans teknik 

şartnamedeki sınır değerleri 

Alternatif kaynaktaki kabul 

edilebilir azami artış17 

≤6 g/kg 3 g/kg 

>6 g/kg Onaylanan sınır değerinin % 50'si 

 

Bu koşullardan birinin karşılanmaması durumunda, I. Kademe değerlendirmesi 

sonucunda iki kaynaktan elde edilen aktif maddelerin teknik olarak eşdeğer 

olduklarına karar verilemez. 

 

Aktif maddenin asgari saflığı ve ilgili kirlilikler ve bunların AS referansına dair azami 

sınır değerleri, CAR'nin kamuya açık sürümünde ve BPC görüşlerinde mevcuttur. 

                                       
15 Bu kriter, ilgili kirlilikler ve CAR'de yer alan azami sınır değerleri ile belirtilen referans kaynaktan 

elde edilen aktif maddede bulunan katkı maddeleri için geçerlidir. I.Kademe başvurunun 

değerlendirilmesi sırasında hiçbir toksikolojik veya ekotoksikolojik değerlendirme yapılmaz. 
16 Tablo 3'te yer alan kriterler, yalnızca kirliliğin onaylı aktif maddenin referans şartnamesinde 

önemli bir kirlilik olarak yer alması halinde geçerlidir, yeni kirlilikler ilgili değildir. 
17Bu kantitatif kriterler, http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-

sitemap/theme/pests/jmps/manual/en/ adresinde erişebileceğiniz FAO el kitabına  (2016) dayalıdır. 

 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/manual/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/manual/en/


BPR Kılavuzu: Cilt V  

         Teknik Eşdeğerlik Başvurularına Dair Kılavuz 

Sürüm 2.0 Temmuz 2018 
52 

 

 
Maddenin Tanımlanması 

 
Teknik eşdeğerlik 

 

 

 

Şekil 2: Tek ve çok bileşenli kimyasal maddelere yönelik teknik eşdeğerlik 

değerlendirmesi (aynı kimlik, AS-referansı ve AS-alternatifinin, Maddelerin 

REACH ve CLP kapsamında tanımlanması ve isimlendirilmesine dair 

kılavuzunda açıklanan ilkelere göre aynı madde kimliğine sahip olması 

anlamına gelir, n = ana bileşenlerin sayısı) 

HAYIR 

EVET 

EVET 

V
ey

a 
EVET 

EVET Ve

ya Tüm

ü 
OLU

MSUZ EVET 
Ve
ya 

V

ey

a 

HAYIR 

EVE

T 

EVET 

Alternatik kaynak, referans 
kaynağa teknik olarak eşdeğer 

değildir 
Alternatif kaynağın 

(eko)toksisitesinde referans 
kaynağa kıyasla kabul edilemez bir 

artış var mı? 

İlgili olmayan kirliliklerin sınır 
değerleri, kabul edilebilir azami 

artıştan daha fazla mıdır? 

İlgili kirliliklerin kantitatif 
seviyeleri daha mı yüksek? 
. 

Yeni kirlilik veya katkı 
maddeleri var mı? 

Çok bileşenli maddelerle ilgili 
olarak ana bileşenlerin kantitatif 
kompozisyondaki tolere edilen 

varyasyon aşıldı mı? 

Alternatif kaynağın asgari saflık 
derecesi daha mı az? 

. 

İki madde aynı kimliğe mi 
sahip? 

. 

Teknik eşdeğerlik değerlendirmesi 
yapılamaz. 

. 

Alternatif kaynak, referans kaynağa 
teknik olarak eşdeğer 

 Tek bileşenli madde 
n = 1, alt sınır değeri=% 80 

 Çok bileşenli madde 
n> 1,% 10 <n <% 80 
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6. Teknik eşdeğerlik değerlendirmesi: II. Kademe  

6.1. Genel hususlar 

II. Kademe değerlendirmesine ilişkin bu kısım, tek bileşenli ve çok bileşenli 

kimyasal maddeler için geçerlidir. UVCB maddeler ile ilgili takip edilen yaklaşım, bu 

kılavuzun 7. kısmında açıklanmaktadır. 

 

Bir II. Kademe başvuru dosyası, başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilen bir teknik 

eşdeğerlik değerlendirmesini içermelidir. Başvuru sahibinin öz değerlendirmesini 

sunmasına yönelik bir şablon, Ajansın internet sitesinde mevcuttur ve IUCLID 

dosyasına eklenmesi gerekir. Teknik eşdeğerlik kararı, Ajans tarafından 

gerçekleştirilen bir bilimsel değerlendirme sonrasında alınır. 

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan değerlendirme ve Ajans tarafından 

gerçekleştirilen değerlendirme ilkeleri aynıdır. Ancak Ajans, başvuru sahibinin 

erişemeyeceği AS-referansı ile bilgilere sahiptir. Yalnızca Ajansın erişebildiği ek 

bilgiler, CAR'nın gizli nitelikteki bilgiler olabilir (referans şartnamesi ve test edilen 

partilerin kompozisyonu). Bunun yanı sıra, Ajans, gerekli olması halinde sorumlu 

olan yetkili değerlendirme makamından AS-referansı ile ilgili danışabilir. Bu 

nedenle, Ajans tarafından gerçekleştirilen II. Kademe değerlendirmesi, başvuru 

sahibinin değerlendirmesine ek hususlar içerebilir. Ajans tarafından yürütülen 

değerlendirme, başvuru sahibi tarafından sunulan bilgiler ile AS-referansı ile ilgili 

bilgilere istinaden gerçekleştirilir AS alternatifinin değerlendirilmesine ilişkin bütün 

gerekli bilgilerin, başvuru sahibi tarafından sunulması gerekir. Bunu takiben, Ajans, 

ilgili durumu desteklemek için gerekli ve ilgili tüm bilgilerin sağlanıp sağlanmadığını 

değerlendirecektir. Bazı bilgiler, mülkiyet hakkına tabi olabilir ve ilgili bilgilerin, söz 

konusu durumu desteklemek amacıyla kullanılması için gerekli hakların temin 

edilmesi başvuru sahibinin sorumluluğudur. 
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Bu kısımda, başvuru sahibi ve Ajans tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerle 

ilgili görevler belirtilir ve I. Kademenin aşamaları ve unsurları açıklanır. Kılavuz, 

başvuru sahiplerine dosyalarını hazırlarken yardımcı olmayı ve Ajansın başvuru 

sahibinden ek bilgi talep etme ihtiyacını azaltmayı amaçlamaktadır. Başvuru sahibi, 

mevcut bütün bilgileri sunmak ve ek bilgi talebi ihtiyacını azaltmak için 

değerlendirme yöntemlerini açık ve şeffaf şekilde açıklamak konusunda teşvik edilir. 

 

6.1.1. II. Kademe değerlendirmenin amacı 

II. Kademe değerlendirmenin amacı, AS-alternatifin tehlike profilinde 

kompozisyondaki bir değişikliğin bir sonucu olarak AS-referansa kıyasla kabul 

edilemez bir değişimin olup olmadığını belirlemektir. II. Kademe değerlendirme, 

yalnızca tehlikelerle ilgili olup, ne maruziyet ne de risk değerlendirmesi ele alınır. 

 

Başvuru sahibinin II. Kademe değerlendirmesinde, AS-alternatifin AS-referansa 

kıyasla daha fazla şiddetli toksisite veya ekotoksisite tehlike özelliklerine 

(biyoakümülasyon ve kalıcılık dahil) sahip olmadığına dair gerekçeli bir durum 

ortaya konmalıdır. 

 

kompozisyondaki değişikliklerin AS-alternatifinin tehlike profilinde AS-referansına 

kıyasla kabul edilemez bir değişikliğe neden olmayacağını gösteren kanıt varsa, AS-

alternatifi teknik olarak AS-referansına eşdeğer kabul edilir. 

 

6.1.2. II. Kademe değerlendirmesine genel bakış 

Şekil 3'te, II. Kademe değerlendirmenin temel adımlarını açıklayan bir akış şeması 

görülmektedir. Akış şeması, hem başvuru sahibi dosyasının bir parçası olarak teknik 

eşdeğerlik değerlendirmesini hazırlarken hem de Ajans II. Kademe başvurusunu 

işleme alırken geçerlidir. Her bir adımın kısa bir açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz. 

Akış şemasında, kılavuzun daha fazla bilginin bulunabileceği ilgili kısmına atıfta 

bulunulmaktadır. 
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Adım 1) II. Kademe kirliliklerinin tespit edilmesi 

II. Kademe değerlendirmesi, I. Kademe değerlendirmesi sonunda aşağıdaki 

sonuçların elde edilmesi durumunda gereklidir: 

 

1. AS-referansında bulunmayan yeni kirlilik veya katkı maddelerinin AS-

alternatifte bulunması, ve/veya 

2. halihazırda AS-referansta bulunan ve referans şartnamesinde belirlenen sınır 

değerlerini aşan AS-alternatifteki ilgili kirlilik veya katkı maddelerinin 

seviyesindeki artış, ve/veya 

3. Halihazırda AS-referansta bulunan ve bu kılavuzun 5.2. nolu kısmına yer alan 

Tablo 3'teki sınır değerlerini aşan AS-alternatifteki önemli ancak ilgili olmayan 

kirliliklerin seviyesindeki artış. 

II. Kademe değerlendirmenin gerçekleştirilmesine neden olan herhangi bir kirlilik 

veya katkı maddesi, bu kılavuzca "II. Kademe kirlilik" olarak anılmaktadır. Başvuru 

sahibinin, As-referansının referans şartnamesine erişememesi durumunda, II. 

Kademede hangi kirliliklerin ele alınması gerektiğini belirlemek mümkün değildir. Bu 

durumda, başvuru sahibine kendi II. Kademe değerlendirmesindeki bütün kirlilikleri 

ele alması tavsiye olunur (<% 0.1 konsantrasyonda meydana gelseler bile). Gerekli 

bilgi seviyesinin, kirliliğin mahiyetine bağlı olduğu belirtilmelidir (bkz. Kısım 6.3.3). 

Ajans, değerlendirme sırasında II. Kademenin gerçekleştirilmesine neden olan 

kirlilikler (II. Kademe kirlilikleri) üzerine yoğunlaşır. 

 

2. Adım) Mevcut bilgilerin toplanması ve incelenmesi 

Başvuru sahibi, başvurusunda II. Kademe ile ilgili gerekli bilgilerin her birini ele 

almalıdır (bu kılavuzun 6.2.1 nolu kısmında bulunan Tablo 4-5'e bakınız). Gerekli 

Bilgiler, As-alternatifi hakkındaki çalışma raporları ve/veya II. Kademe kirliliklerine 

dair bilgiler temin edilerek karşılanır. Başvuru sahibi, başvuruda bütün mevcut 

bilgileri sunmalıdır. Herhangi bir bilgiden feragat etme durumunun, makul bir 

gerekçeyle desteklenmesi gerekir. 
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3. Adım) Bütün II. Kademe ile ilgili gerekli bilgilerin sağlandığını teyit etmek 

Ajans tarafından değerlendirmesi sırasında bir eksiklik tespit edilirse, başvuru 

sahibine ek bilgi için bir talep yollanacaktır. Başvuru sahibi, Ajans tarafından talep 

edilen bilgileri temin etmez veya makul bir gerekçe sunmaz ise, Ajans, iki 

kaynaktan elde edilen aktif maddelerin mevcut bilgiler göz önünde bulundurularak 

teknik olarak eşdeğer olmadıkları sonucuna varabilir. 

 

4. Adım) Yeni bilgilerin temin edilmesi (gerekliyse) 

Bir veri eksikliğinin, II. Kademe kirlilik ile ilgili bilgilerin temin edilerek doldurulması 

durumunda, deneysel testlere ek olarak birkaç test dışı yöntem ortaya çıkar. 

Örneğin, maddenin mahiyeti veya gerek duyulan bilginin türü nedeniyle AS-

alternatifi ile ilgili bilgilerin bütünüyle (yalnızca bir eksiklik değil) temin edilmesi 

gerekirse, deneysel test tek çıkar yol olabilir. BPR amacıyla gerçekleştirilen omurgalı 

havan testine, yalnızca son çare olarak başvurulması gerektiği vurgulanır (BPR 

Madde 62 (1)). 

 

5. Adım) II. Kademe değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi 

II. Kademe değerlendirmesinde, AS-alternatifi ve AS-referansı arasındaki farklar, 

sınıflandırma, toksisite ve ekotoksisite profilinin yanı sıra PBT/vPvB ve ED özellikleri 

bağlamında değerlendirilmelidir. 

 

6. Adım) Karar verme 

Karar verme sürecinde, mevcut bütün bilgiler, dikkate alınacak ve bütün II. Kademe 

değerlendirme unsurları (5.adım) değerlendirilecektir (kanıtların ağırlığı yaklaşımı). 
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Şekil 3:  Teknik eşdeğerlik II. Kademe değerlendirmesine genel bakış. Her 

adım için kılavuzdaki ilgili bölüme atıfta bulunulur. 

 

Adım I Kademe II Kirliliklerin tanımlanması (Kademe I 

değerlendirmesinin sonucu) (Kısım 5, Kısım 6.1.2) 

-Kademe II başlangıcı 

Adım 4  

Yeni bilgi üretilmesi (Kısım 

6.2.2) 

Kademe II kirlilik 

• (Q)SAR 

• Bağlantı sorgulama 

• Literatür, veri tabanları 

• Deneysel test 

AS-alternatifi 
• Deneysel test 

Adım 2 

hakkındaki mevcut tüm bilgileri 

toplayarak gerekli bilgilerin (Kısım 

6.2.1) karşılanması 

• AS-alternatifi, ve/veya 

• Kademe II kirlilik/kirlilikler 

Kademe II ile ilgili gerekli bilgilerin için 

farklı bilgi kaynaklarını ve seçenekleri 

değerlendirin (Kısım 6.2.2) 
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Yok Adım 3  

Yeterli bilgi  

mevcut mu? 

Evet 

Adım 5  Kademe II değerlendirmesinde gerekli olan 

bütün elementler temin edildi mi: 

• Sınıflandırma (Kısım 6.3.1) 

• İnsan sağlığı üzerindeki etkiler ve çevresel etkiler 

(Kısım 6.3.2. ve/veya 6.3.3) 

• PTB özelliklerinin dikkate alınması (Kısım 6.3.4) 

• ED özelliklerinin dikkate alınması (Kısım 6.3.5) 

Adım 6  

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine 

bağlı olarak, AS referansına kıyasla AS --

.... alternatifinin tehlike profilinde kabul 

edilemez bir değişiklik var mı? 

Evet Yok 

Teknik olarak eşdeğer değil 

(Kısım 6.3) 

Teknik olarak eşdeğer 

(Kısım 6.3) 
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6.2. Gerekli bilgileri sağlamak 

II. Kademe başvurusuna dair gerekli bilgileri, bu kılavuzun 6.2.1 nolu kısmında 

açıklanmıştır. Sunulan bilgilerin, insan sağlığı ve çevresel etkiler üzerindeki etkileri 

içermesi gerekir.18 Gerekli bilgilerin sağlanması için kullanılabilecek farklı kaynaklar 

veya seçenekler, bu kılavuzun 6.2.2 nolu kısmında açıklanmıştır. 

 

Not: Gerekli bilgilerin sağlanması için uygun olan durumlarda yukarıdaki 

seçeneklerden herhangi biri takip edilebilir. Her bir sonlanma noktası ile ilgili 

deneysel çalışma sonuçları sağlamak her zaman gerekli değildir (bkz. Kısım 

6.2.1'deki Tablo 4 ve 5), ancak gerekli bir bilgi, test dışı bilgilerle veya bir feragat 

gerekçesi sunarak da karşılanabilir. Bu kılavuzda daha önce bahsedildiği gibi, az 

tehlikeli olarak bilinen bir II. Kademe kirliliğine dair gerekli bilgileri sağlamak için bir 

feragat beyanı verilebilir. Bunun yanı sıra, bir II. Kademe kirliliği ile ilgili gerekli 

bilgilerin temin edilememesi durumunda, (eko) toksisite üzerindeki etkiyi tahmin 

etmek için  hesaplama yöntemlerine başvurulabilir (bakınız, kısım 6.3.3). 

 

Başvuru sahibi, ilgili olarak düşündüğü bütün bilgileri sunmalı ve bu bilgilerin, II. 

Kademe başvurusu için yeterli olduğundan emin olmalıdır. Mevcut bilgilerin ilk 

incelenmesi sonrasında, veri eksikliğinin olduğu sonucuna varılırsa, başvuru 

sahibinin, kalan gerekli bilgileri sağlamak için daha fazla çaba göstermesi veya 

uygun olan durumlarda bir feragat beyanı sunması gerekecektir. 

 

Ek bilgi ihtiyacı, teknik eşdeğerlik başvurusunun işleme alınması sırasında Ajans 

tarafından da tespit edilebilir. Sonuç olarak, ek bilgi talebi, başvuru sahibine 

iletilecektir. Bilgi talebinin kapsamı, tespit edilen problemin niteliği ve bilginin II. 

Kademe değerlendirmesi ile ilgili karar verme süreci ile ilişkisinin tanımlanmasıdır. 

6.2.1. II. Kademe ile ilgili gerekli bilgiler 

                                       

18 Sunulan bilgilerin türüne bağlı olarak, gerekli bilgileri bildirmek için yalnızca bir II. Kademe 

değerlendirme özeti ibraz etmek yeterli olabilir (IUCLID 13 nolu kısmın eki olan II. Kademe öz 

değerlendirme raporu). Örneğin, II. Kademe öz değerlendirme raporunda, literatür taraması veya 

veri tabanlarındaki bilgiler özetlenebilir. (Q) SAR araçlarından elde edilen  (Q)SAR tahmin raporları, 

IUCLID Bölüm 13'te ayrı bir ek olarak verilebilir. Bununla birlikte, başvuru sahibi, deneysel 

testlerden çalışma raporları temin ederken, ilgili IUCLID sonlanma noktaları için kapsamlı çalışma 

özetleri hazırlanmalıdır. 
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BPR, bir teknik eşdeğerlik değerlendirmesine dair gerekli bilgileri her bir veri unsuru 

bağlamında ortaya koymaktan ziyade Ajans tarafından talep edilen bütün bilgilerin, 

temin edilmesi gerektiğini belirtir (BPR, Madde 54(2)). Kılavuzun bu kısmında, 

teknik eşdeğerlik hakkında bir sonuca erişmek için hangi sonlanma noktalarının 

gerekli olarak değerlendirildiği tanımlanmaktadır ("II. Kademe ile ilgili gerekli 

bilgileri olarak anılacaktır"). II. Kademe ile ilgili gerekli bilgileri, aşağıda yer alan 4 

ve 5 nolu Tablolarda bulabilirsiniz. Duruma bağlı olarak Ajans tarafından başka 

bilgilerin de gerekli olabileceği ve talep edilebileceği unutulmamalıdır. Örneğin, 

inhale hassasiyeti ve nörotoksisite hakkındaki bilgiler, yalnızca bazı durumlarda 

gerekli olabilir. 

 

II. Kademe ile ilgili gerekli bilgilerin sağlanması, normal şartlar altında teknik 

eşdeğerliğin değerlendirilmesi ve buna karar verilmesi için yeterli olacaktır. Mevcut 

olması durumunda, başvuru sahibi tarafından diğer bilgilerde sunulabilir. 
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Tablo 4: İnsan sağlığına etkilerine dair II. Kademe gerekli bilgileri. 

 

BPR Ek II'de yer alan veri 

elementlerine göre gerekli bilgiler  

II. Kademe gerekli bilgileri 

Memelilerde toksikokinetik ve metabolizma 

çalışmaları 

Hayıra 

Oral yoldan akut toksisite Evet 

Deri yoluyla akut toksisite Evet 

İnhale yoluyla akut toksisite Evet 

Cilt irritasyonu veya cilt korozyonu Evet 

Göz irritasyonu (ve ciddi göz hasarı) Evet 

İnhale hassasiyeti Hayıra 

Cilt hassasiyeti Evet 

Tekrarlanan doz toksisitesi Evet 

Mutajenite Evet 

Karsinojenite Evet 

Reprodüktif toksisite-fertilite Evet 

Reprodüktif toksisite-gelişim Evet 

Metabolitlerin toksisitesi ve bozunma 

ürünleri 

Hayıra 

Nörotoksisite Hayıra 

Endokrin bozunması Hayıra 

İmmünotoksisite Hayıra 

Tabloya not: 

aBu bilgiye ihtiyaç duyulduğuna duruma göre karar verilir. 
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Tablo 5: Çevresel etkiler ile ilgili II. Kademe ile ilgili gerekli bilgiler 

 

BPR Ek II'de yer alan veri 

elementlerine göre gerekli bilgiler 

II. Kademe gerekli bilgiler 

Ekotoksisite 

Balıklar üzerinde kısa dönem toksisite 

testi 

Evet 
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BPR Ek II'de yer alan veri 

elementlerine göre gerekli bilgiler 

II. Kademe gerekli bilgiler 

Su omurgasızları üzerinde kısa dönem 

toksisite testi 

Evet 

Algler üzerinde büyümeyi engelleme 

çalışması 

Evet 

Mikrobiyal aktivitenin engellenmesi Hayırb 

Balıklar üzerinde uzun dönem 

toksisite testi 

Evetc 

Omurgasızlar üzerinde uzun dönem  

toksisite testi 

Evetc 

Biyolojik yoğunlaşma, suda yaşayan 

organizmalar (BCF) 

Evet 

Biyoakümülasyon, suda yaşayan Hayır 

Tortuda yaşayan organizmalar hakkında 

çalışmalar 

Hayır 

Sucul makrofitler üzerindeki etkiler Hayır 

Karasal toksisite (mikro organizmalar, 

solucanlar, bitkiler) 

Hayır 

Kuşlar üzerindeki etkiler Hayır 

Eklembacaklılar üzerindeki etkiler (bal 

arıları, diğer hedef dışı karasal 

eklembacaklılar) 

Hayır 

Karasal biyo-yoğunlaşma veya 

biyoakümülasyon 

Hayır 

Memeliler üzerindeki etkiler Hayır 

Endokrin aktivitesinin belirlenmesi a Hayır 
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Çevrede akıbet ve davranış d 

Kompartman katsayısı (n-oktanol/su) Evet 

Suda ve tortuda bozunma, Biyotik 

(Hazır biyo bozunabilirlik) 

Evet 

Suda ve tortuda bozunma, Abiyotik 

(Hidroliz, Fototransformasyon) 

Evet 

Adsorbsiyon/desorbsiyon (Koc) Evet 

Su ve tortudaki akıbet ve davranış ile ilgili 

diğer çalışmalar (örn. STP simülasyonu, 

anaerobik, tatlı su/deniz suyu/gübre 

saklanmasında biyolojik bozunma). 

Hayır 
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BPR Ek II'de yer alan veri 

elementlerine göre gerekli bilgiler 

     II. Kademe gerekli bilgileri 

.  

Toprakta akıbet ve davranış Hayır 

Havadaki akıbet ve davranış 

(değerlendirme yöntemi) 

Evet 

Veri izleme Hayır 

Tabloya dair notlar: 

 

aBu bilgiye ihtiyaç duyulduğuna duruma göre karar verilir. 

bBu bilgiler, BPR temel veri setinin bir parçası olmasına karşın, Ajans, bunların  

bütün II. Kademe teknik eşdeğerlik değerlendirmesi durumlarında gerekli 

olmadığını  düşünür. 

cBu bilgiler, BPR temel veri setinin bir parçası değildir. Bununla birlikte, Ajans, bu 

verilerim AS referansı için mevcut olması halinde, sucul toksisitenin 

karşılaştırılması için gerekli olduğunu düşünür. II. Kademe değerlendirmesi ile ilgili 

bilgiler, (Q)SAR'lar, çapraz okuma yoluyla veya bir veri tabanı veya literatürden 

elde edilebildiği takdirde bir veri ambalajının parçası olarak talep edilir veya 

başvuru sahibi, teknik eşdeğerlik dosya hazırlama sırasında bu gibi bilgilere 

sahiptir. 

dFizikokimyasal ve çevresel akıbet özellikleriyle ilgili gerekli bilgiler, yalnızca 

bireysel bileşiklerle ilgilidir (örneğin, aktif maddenin kirlilikleri veya bileşenleri). 

Çevresel akıbet ve davranış ile ilgili II. Kademe bilgileri, genel olarak ≥% 0.1 (w / 

w) konsantrasyonda bulunan bileşenler, kirlilikler ve katkı maddeleri için 

gereklidir. Bununla birlikte, bilgiler, spesifik durumlarda düşün kontrasyona sahip 

olan kirlilikler için de talep edilebilir (örneğin, benzer kalıcılık ve biyoakümülasyon 

özelliklerine sahip olması beklenen bireysel bileşenlerin yakın yapısal benzerliği 

durumunda, bireysel kirliliklere dair konsantrasyon <% 0.1 (w / w) olsa bile). 
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6.2.2. Gerekli bilgilerin sağlanmasına dair seçenekler 

Başvuru sahibi, aşağıdakilerin biri aracılığıyla gerekli bilgileri sağlamalıdır (ve sonuç 

olarak, II. Kademe değerlendirmesini gerçekleştirmek): 

 

 AS alternatifine dair (eko) toksisite testi verilerini sunma (ve test sonuçlarını AS 

referansı sonuçları ile karşılaştırarak);

 AS-alternatifinde bulunan II. Kademe kirliliklerine dair bilgileri sunmak (AS 

alternatifinin tehlike profilinde, bu kirliliklerin varlığından dolayı AS referansına 

kıyasla  kabul edilemez bir değişiklik olup olmadığını değerlendirerek)

 Yukarıdaki iki seçeneğin bir kompozisyonu, ör. AS alternatifine dair çalışma 

raporları, belirli gerekli bilgiler için mevcutsa, kalan gerekli bilgileri II. Kademe 

kirlilik hakkındaki bilgilerle karşılanabilir.

 

Gerekli bilgileri sağlayacak olası bilgi kaynakları ve seçenekleri, mevcut deneysel 

çalışmalar (başvuru sahibi tarafından yürütülür), kamuya açık literatüre ve veri 

tabanlarındaki deneysel çalışma bilgileri, (Q)SAR, çapraz okuma ve delilin ispat 

kuvveti yaklaşımını içerir. Bunun yanı sıra, başvuru sahibi tarafından yeterli gerekçe 

sağlanması durumunda, herhangi bir gerekli bilgiden feragat edilebilir. Özellikle 

hayvan testleri olmak üzere yeni deneysel testler, yalnızca son çare olarak 

gerçekleştirilmelidir. 
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(Eko)toksisite test verileri temini, gerekli bir bilginin AS-alternatifi (kirlilikler ve 

katkı maddeleri dahil) hakkında bilgi sağlanması ile karşılanması durumundaki tek 

olası seçenektir. Bu seçenek, genel olarak başvuru sahibinin başvuru hazırlığı 

sırasında mevcut AS-alternatifi üzerine deneysel çalışmaları varsa önerilir. Teknik 

eşdeğerlik hakkında, mevcut deneysel bilgilere dayanarak ve/veya II. Kademe 

kirliliklere dair bilgi sağlamak için test dışı yöntemler kullanarak sonuca varmak 

çoğu zaman mümkündür. Bu nedenle, teknik eşdeğerlik değerlendirme amacıyla 

yeni deneysel testler gerçekleştirmek, istisnai olarak kabul edilebilir. 

 

Gerekli bilgilerin, II. Kademe kirlilikler hakkında bilgi sağlanarak temin edilmesi 

durumunda, bir veya birkaç deneysel test alternatifi uygulanabilir ve farklı gerekli 

bilgiler veya farklı II. Kademe kirlilikleri için farklı seçenekler kullanılabilir. Örneğin, 

başka bir II. Kademe kirliliği ile ilgili gerekli bilgiler (Q)SAR kullanılarak 

karşılanabilirken, bir II. Kademe kirliliğine dair yeterli bilgi, farklı bir düzenleyici 

çerçeve kapsamında mevcut bir değerlendirmeden elde edilebilir. 

 

Mevcut deneysel çalışmalar 

Başvuru sahibinin, As-alternatifinin bulunduğu deneysel testlere ait çalışma 

raporlarına sahip olması ve II. Kademede kullanması durumunda, çalışmalar 

değerlendirilmeli ve bir güvenilirlik göstergesi verilmelidir (örn;Klimisch skoru)19. 

Düşük güvenirliğe sahip çalışmalar (örn; Klimisch skoru 3 veya 4), normal şartlarda 

yalnızca destekleyici bilgi olarak kullanılmalıdır.  Çalışmaların değerlendirilmesine 

yönelik daha fazla bilgi, Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi 

hakkındaki kılavuzun 4. Bölümünde mevcuttur.   

AS-alternatifi ile gerçekleştirilen bütün testlerde, çalışma raporu, kullanılan test 

malzemesinin parti numarasını ve her bir kirlilik veya katkı maddesine ait 

konsantrasyonunun belirtildiği analiz sertifikasını içermelidir. (Eko) toksisite testinde 

kullanılan test malzemesi, beş partili analiz veya kalite kontrol numunelerinde 

kullanılan partilerden biriyse, bunun başvuru sahibi tarafından belirtilmesi gerekir. 

Test malzemesinin kompozisyonuna dair bilgilerin dosya kapsamında temin 

                                       

19 İlgili deneysel çalışmanın, halihazırda mevcut olan bir düzenleyici çerçeve kapsamında 

değerlendirilmiş olması halinde, kalitenin yeniden değerlendirilmesine gerek yoktur. 
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edilememesi durumunda, Ajans, çalışmanın sonuçlarının karar verme sürecinde 

dikkate alınıp alınamayacağını ilgili duruma göre değerlendirecektir. 

 

Başvuru sahibinin, herhangi bir II. Kademe kirliliği tespit edilen deneysel test 

çalışma raporlarına sahip olması durumunda, bunların da kalite açısından 

değerlendirilmesi gerekir ve II. Kademe olgusunun değerlendirilmesi için güvenilir 

çalışmalar kullanılabilir. 

 

Kamuya açık literatür ve veri tabanları 

Kamusal literatürde ve veri tabanlarında bulunan ilgili ve güvenilir bilgiler, yeterli 

görülmesi durumunda II. Kademe değerlendirmesi kapsamında kullanılabilir. II. 

Kademe kirliliklerindeki tehlike özelliklerine dair bilgilere, kamuya açık literatür 

(örn; literatür taraması, PubMed, TOXNET) veya diğer düzenleyici çerçeveler 

kapsamında mevcut olan veriler aracılığıyla erişilebilir (örneğin bir bitki koruma 

ürünü değerlendirmesinden). II. Kademe kirliliklerine ilişkin uyumlaştırılmış 

sınıflandırmalar ve öz sınıflandırmalara bilgiler, örneğin ECHA C&L Envanterinden 

temin edilebilir (uyumlaştırılmış sınıflandırmanın olmaması durumunda, kirliliğin 

nasıl sınıflandırılacağına dair karar ve ilgili durumu oluşturmanın, başvuru sahibinin 

sorumluluğunda olduğunu lütfen unutmayın). İlgili bilgiler, diğer bazı spesifik veri 

tabanları ve portallardan da elde edilebilir. Örnekler aşağıdadır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://toxnet.nlm.nih.gov/
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 eCHEM portalı 

(http://www.echemportal.org/echemportal/propertysearch/treeselect_input.action? 

queryID=PROQdre

 

 DAR (http://dar.efsa.europa.eu/dar-web/provision) – Bitki koruma ürünlerinde 

kullanılan aktif maddelerin AB emsal gözden geçirmesi  kapsamında sunulan EFSA 

veritabanı Raportör Üye Devlet değerlendirme raporları

 JMPR /FAO (http://www.fao.org/agriculture/crops/core- 

themes/theme/pests/jmpr/jmpr-rep/en/)– Pestisit Kalıntıları hakkında Ortak 

FAO/WHO Toplantısı

 FDA (https://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/)– Amerikan Gıda 

ve İlaç Dairesi

 IPCS/INCHEM (http://www.inchem.org/) - Hükümetler Arası Kuruluşlardan elde 

edilen Kimyasal Güvenlik Bilgileri

 EPA Integrated Risk Information System (IRIS) (https://www.epa.gov/iris ) – 

ABD Çevre Koruma Ajansı

 IARC (http://monographs.iarc.fr/search.php#gsc.tab=0) – İnsanlarla ilgili 

kanserojen risklerin değerlendirilmesine yönelik Uluslararası Kanser Araştırma 

Monografları Ajansı

 OECD QSAR Toolbox (https://www.qsartoolbox.org/)

 WHO 

(http://search.who.int/search?site=default_collection&client=default_frontend&out 

put=xml_no_dtd&proxystylesheet=default_frontend&proxycustom=<HOME/>) – 

Dünya Sağlık Örgütü

 ECHA dissemination website (https://echa.europa.eu/information-on- 

chemicals/registered-substances)- REACH kapsamındaki tescilli maddeler veritabanı

 Yüksek şüpheli ECHAAday madde listesi(https://echa.europa.eu/candidate-list-

table)

 Kozmetik veri tabanları 

(https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/opinions_en# 

fragment2)

 EU OSHA Topluluk işyeri maruziyet sınır değerleri 

(https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/commission-directive-2009-161- 

http://www.echemportal.org/echemportal/propertysearch/treeselect_input.action?queryID=PROQ2v8u
http://www.echemportal.org/echemportal/propertysearch/treeselect_input.action
http://dar.efsa.europa.eu/dar-web/provision
http://dar.efsa.europa.eu/dar-web/provision)
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/jmpr/jmpr-rep/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/
https://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/
http://www.inchem.org/
http://www.epa.gov/IRIS/
http://www.epa.gov/iris)
http://monographs.iarc.fr/search.php#gsc.tab%3D0
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/theoecdqsartoolbox.htm
http://www.qsartoolbox.org/)
http://search.who.int/search
http://search.who.int/search?site=default_collection&client=default_frontend&out
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/opinions_en#fragment2
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/opinions_en#fragment2
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/opinions_en#fragment2
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/opinions_en#fragment2
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-directives/commission-directive-2009-161-eu-indicative-occupational-exposure-limit-values
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/commission-directive-2009-161-eu-indicative-occupational-exposure-limit-values
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/commission-directive-2009-161-eu-indicative-occupational-exposure-limit-values
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eu-indicative-occupational-exposure-limit-values) – Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği 

Ajansı

 EMA Bilimsel Yönergeler  

(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general

_content_000431.jsp&mid=WC0b01ac0580029593) – Avrupa İlaç Kurumu 

 ECHA C&L envanteri (uyumlaştırılmış sınıflandırmalara yönelik tek yasal kaynak, 

Resmi Gazetedir)

 ECHA Ek III envanteri (https://echa.europa.eu/information-on- chemicals/annex-

iii-inventory)

 Kirliliklere dair EMA belgesi: farmasötiklerdeki kalıntı çözücüler hakkında yönerge 

(http://www.ich.org/products/guidelines/quality/quality-single/article/impurities- 

guideline-for-residual-solvents.html)

 Güvenlik Veri Formu (SDS) belgeleri

 EFSA OpenFoodTox https://www.efsa.europa.eu/en/data/chemical-hazards-data

 Pestisit aktif maddesi ve ana genotoksisite sonlanma noktalarını içeren 

metabolitlere özgü veri tabanı 

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/database-pesticide-genotoxicity- 

endpoints/resource/a370f4ba-cfa5-4731-9af2-4af20a373cb1

  

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/commission-directive-2009-161-eu-indicative-occupational-exposure-limit-values
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iii-inventory
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iii-inventory
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iii-inventory
http://www.ich.org/products/guidelines/quality/quality-single/article/impurities-guideline-for-residual-solvents.html
http://www.ich.org/products/guidelines/quality/quality-single/article/impurities-guideline-for-residual-solvents.html
http://www.ich.org/products/guidelines/quality/quality-single/article/impurities-guideline-for-residual-solvents.html
https://www.efsa.europa.eu/en/data/chemical-hazards-data
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/database-pesticide-genotoxicity-endpoints/resource/a370f4ba-cfa5-4731-9af2-4af20a373cb1
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/database-pesticide-genotoxicity-endpoints/resource/a370f4ba-cfa5-4731-9af2-4af20a373cb1
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/database-pesticide-genotoxicity-endpoints/resource/a370f4ba-cfa5-4731-9af2-4af20a373cb1
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/database-pesticide-genotoxicity-endpoints/resource/a370f4ba-cfa5-4731-9af2-4af20a373cb1
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(Kantitatif) Yapı-Aktivite İlişkisi ((Q) SAR) 

Bir maddenin toksikolojik, ekotoksikolojik veya çevresel akıbet özellikleri, 

(Kantitatif) Yapı-Aktivite İlişkisi ((Q) SAR) modelleri ile tahmin edilebilir. 

BPR'ye göre, geçerli kantitatif veya kalitatif yapı-aktivite ilişkisi modellerinden 

((Q)SARs) elde edilen sonuçlar, belirli bir tehlikeli özelliğin varlığını gösterebilirken 

yokluğunda dair herhangi veri sağlamaz. II. Kademe kirlilikleri ve aktif maddelerin 

aktif bileşenleri ile ilgili olarak aynı sonlanma noktalarının aynı (Q)SAR araçları 

kullanılarak değerlendirilmesi tavsiye edilir. Aşağıdaki aşamalı yaklaşım, (Q) SAR 

bilgilerinin teknik eşdeğerlik değerlendirmesindeki gerekli bilgilerin sağlanması 

sırasında takip edilebilir: 

 

1) ECHA dağıtım internet sitesinde II. Kademe kirliliği hakkında herhangi bir bilgi 

olup olmadığını kontrol edin ( maddenin kısa profili)20, 

2) II. Kademe kirliliğinin, EK III envanterde yer alıp almadığını kontrol edin21. Bu 

envanter, REACH yönetmeliğinin III. ekinde yer alan kriterleri karşılaması muhtemel 

maddeleri tanımlamak için ECHA tarafından oluşturulmuştur. Bu envanter, insan 

sağlığı ve çevresel kaygılara dair belirtileri göstermektedir. Bu envanter başka bir 

amaç için oluşturulmuş olmasına karşın, halen bir II. Kademe kirliliğinin 

değerlendirilmesini desteklemek için kullanılabilmektedir. 

3) Başvuru sahibinin erişebildiği (Q)SAR model(leri)ni çalıştırması (ücretsiz ve ticari 

olarak erişilebilen modeller, REACH Uygulama Kılavuzunun (Q)SAR'lar nasıl kullanılır 

ve raporlanır başlıklı 1. Ekinde belirtilmiştir22. Değerlendirme, aynı sonlanma 

noktası için birden fazla (Q)SAR aracı çalıştırarak desteklenebilir. İn-siliko 

programları, genel olarak kural tabanlı uzman sistemler ve kantitatif yapı aktivite 

ilişki sistemleri (QSAR sistemleri) olarak gruplandırılabilir. Yanlış pozitif ve negatif 

tahminlerin sayısını en aza indirmek için her iki sistemin birlikte kullanılması tavsiye 

edilir.  

4) II. Kademe kirliğine dair ek bilgilere, aşağıdaki adreste yer alan OECD QSAR 

Araç Kutusundan /https://www.qsartoolbox.org/) ve/veya önceki kısımda belirtilen 

diğer veri tabanları/portallardan erişilebilir. 

5) Aktif madde ile ilgili mevcut bilgileri, II. Kademe kirliliği hakkında toplanan 

                                       
20 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals  
21 https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iii-inventory  
22 ECHA uygulamalı kılavuzları https://echa.europa.eu/practical-guides adresinde mevcuttur 

https://www.qsartoolbox.org/
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iii-inventory
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bilgilerle karşılaştırın. 

Ücretsiz şekilde elde edilerek kullanılabilecek (Q)SAR araçları örnekleri aşağıda 

verilmiştir: 

 Danimarka QSAR veri tabanı(http://qsar.food.dtu.dk/)

 ECOSAR (https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/ecological-structure-

activity- relationships-ecosar-predictive-model)

 OECD QSAR Araç Kutusu (http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-

assessment/oecd-qsar- toolbox.htm)

 VEGA (https://www.vegahub.eu/portfolio-item/vega-qsar/)

 

Başvuru sahibi, tamamlanan (Q)SAR tahmin raporunu (Q)SAR araçları vasıtasıyla 

sunmalıdır (prediktif QPRF). Başvuru sahibi, (Q)SAR analizlerini içeren başvuruların 

işleme alınmasını kolaylaştırmak için (Q)SAR yazılım uygulamalarına (örn; kullanılan 

yazılım türü ve varsayılan ayarlarda yapılan herhangi bir değişiklik) ve aktif 

bileşenin kimliği ile II. Kademe kirlilik ((örneğin kimyasal yapı, SMILES, CAS 

numarası, EC numarası) hakkında detaylı bilgi vermelidir. 

 

Daha fazla bilgi için Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine ilişkin 

REACH Kılavuzunun, QSAR'lar ve kimyasalların gruplandırılması veya (Q) SAR'ların 

nasıl kullanıldığı ve raporlandığına dair Pratik Kılavuz başlıklı 6. Bölümüne bakınız. 

 

Bağlantı sorgulama 

Çapraz okuma, başka madde/maddelerden elde edilen ("kaynak madde") aynı 

sonlanma noktası verilerini kullanmak vasıtasıyla bir madde ("hedef madde") ile 

ilgili sonlanma noktası bilgisini tahmin etmeye yönelik bir yaklaşımdır. 

Bu durumun arka planındaki varsayıma göre kaynak madde ve hedef maddenin 

fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliklerinin, yapılsa benzerliğin bir 

sonucu olarak benzer olması veya belli kurallara sahip bir modeli takip etmesi 

beklenir. Hedef maddenin özelliklerini çapraz okuma vasıtasıyla tahmin etme 

olasılığını doğrulamak için yalnızca yapısal benzerliğin yeterli olmadığına dikkat 

ediniz. Yapıdaki farklılıkların açıklanması gerekir, örn;grup içerisindeki yapısal 

farklılıkların veya değişikliklerin neden tahmin edilen özelliği etkilemesi beklenmez. 

 

 

http://qsar.food.dtu.dk/
https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/ecological-structure-activity-relationships-ecosar-predictive-model
https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/ecological-structure-activity-relationships-ecosar-predictive-model
https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/ecological-structure-activity-relationships-ecosar-predictive-model
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/oecd-qsar-toolbox.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/oecd-qsar-toolbox.htm
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/oecd-qsar-toolbox.htm
https://www.vegahub.eu/portfolio-item/vega-qsar/
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Çapraz okuma, bir II. Kademe değerlendirmesi sırasında II. Kademe kirliliklerine 

dair bilgi sağlamak için kullanılabilir. Ajans tarafından geliştirilen Çapraz Okuma 

Değerlendirme Çerçevesi (RAAF), çapraz okumanın değerlendirilmesi ve 

raporlanması için kullanılabilir.23 

 

Kanıtın Ağırlığı 

Kanıtların ağırlığı (WoE) yaklaşımı, gerekli bilgilerin sağlanması bağlamında, farklı 

kaynaklardan elde edilen bilgilerin tek başlarına yetersiz kalabileceği, bu nedenle 

birkaç kaynaktan elde edilen kanıtların kullanılmasını ifade eder. WoE yaklaşımı, 

doğası gereği bilimsel bir yargı gerektirir, bu nedenle bu yaklaşımı 

gerekçelendirmek için yeterli ve güvenilir belgelendirmeye ihtiyaç duyulur. WoE-

tabanlı yaklaşımın nasıl kullanıldığına dair belge sunmak ve açıklama yapmak önem 

arz eder. WoE kullanımına dair bir şablon ve örnekler içeren daha fala bilgiye, ECHA 

internet sitesinden erişebilirsiniz: https://echa.europa.eu/support/guidance-on-

reach-and-clp-implementation/formats. WoE arka plan belgesi, deneysel 

çalışmalara ek olarak, diğer kanıt türlerinin kalitesinin değerlendirilmesine dair 

kılavuz ve örnekleri de içerir. Ek rehberlik, REACH kaydı ile ilgili gerekli bilgileri 

sağlamak için hayvan testi alternatifleri nasıl kullanılır? başlıklı REACH Uygulama 

kılavuzu ve hayvanların kullanılmadığı yaklaşımlar hakkında düzenlenen bir raporda 

(https://echa.europa.eu/publications/technical- scientific-reports adresinden 

erişilebilen Hayvan dışı yaklaşımlar - REACH, CLP ve Biyosidal Ürünler 

düzenlemeleri kapsamında yasal uygulanabilirliğin mevcut durumu) mevcuttur. 

WoE, II. Kademe değerlendirmesi kapsamında herhangi bir gerekli bilgiyi sağlamak 

için uygulanabilir. Örneğin, biyoakümülasyon potansiyeli bilgisi, literatürden bir BCF 

değeri ve destekleyici bilgi olarak bir log Kow ve/veya BCF değeri ile ilgili (Q)SAR 

tahmini ile karşılanabilir. Bunun yanı sıra, WoE, teknik eşdeğerlik durumuna ilişkin 

bir genel sonuç hakkında karar verme aşamasında kullanılabilir (bu kılavuzun 6.3 

nolu kısmına bakınız). 

 

 

                                       

23Daha fazla bilgiye, aşağıdaki adreste yer alan ECHA internet sitesinden erişebilirsiniz 

https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-

animals/grouping-of-substances-and-read-across. 

 

https://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
https://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
https://echa.europa.eu/publications/technical-scientific-reports
https://echa.europa.eu/publications/technical-scientific-reports
https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-animals/grouping-of-substances-and-read-across
https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-animals/grouping-of-substances-and-read-across
https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-animals/grouping-of-substances-and-read-across
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Gerekli bilgiden feragat 

 

Bazı gerekli bilgilerden, yeterli ve kabul edilebilir gerekçelendirme sağlandığı 

takdirde feragat edilebilir. Feragata dair daha fazla bilgi, BPR Rehber 

dokümanlarının Cilt 3 Bölüm A, Cilt 4 Bölüm ve Veri feragati nasıl bildirilmeli başlıklı 

ECHA Uygulama kılavuzu 4'te mevcuttur. Örneğin, maddenin doğasında var olan 

fiziksel ve kimyasal özellikler, bazı gerekli bilgilerden feragat etmeyi 

gerekçelendirebilir. Bir örnek vermek gerekirse, biyoyoğunlaşma ile ilgili bilgilerden, 

maddenin biyoyoğunlaşma ile ilgili olarak düşük bir potansiyele sahip olduğunu 

gösteren başka bilgilerin olması durumunda feragat edilebilir (örneğin, log Kow 

değerine ve/veya diğer kanıtlara dayalı olarak). Bunun yanı sıra, bir metal kirliliğin 

biyolojik bozunmasına dair bilgiler bu kapsamda geçerli olmayacaktır. 

 

Tehlike düzeyi düşük olarak bilinen bir II. Kademe kirliliğine ilişkin bütün gerekli 

bilgileri kapsayacak şekilde bir feragat beyanı verilebilir (bu kılavuzun 6.3.3 nolu 

kısmına bakınız). 

 

Yeni deneysel test 

İlave bilgilerin sağlanmasının gerektiği durumlarda, ilk akla gelen adım test dışı 

yöntemlerdir (ör. QSAR veya çapraz okuma). Yeni deneysel testler, son çare olarak 

yapılmalıdır. 
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Bu, özellikle omurgalı hayvan testleri için geçerlidir; lütfen ECHA Biyosidal Ürünler 

Yönetmeliği Kılavuzu, Bölüm A: Gerekli Bilgiler, Bölüm 1, kısım 1.2, 8. maddeye 

bakınız. 

 

Daha fazla test ihtiyacı için SANCO/10597/2003-rev.10.1 (DG SANCO, 2012) 

kılavuzu değerlendirilebilir. 

 

Toksisite özellikleri için ilave deneysel testin gerektiği durumlarda, genel olarak 

bütün kirliliklerin dahil olduğu bütün aktif madde  testi tercih edilir (testin amacına 

yönelik yeterli yükseklikte). Bununla birlikte, belirli II. Kademe kirliliklerinin test 

edilmesi, bu süreç dışında bırakılmaz ve örneğin, aynı verilerin başka bir düzenleyici 

çerçeve kapsamındaki bir değerlendirmeyi desteklemek için kullanılabildiği 

durumlarda uygun olabilir. 

 

AS-alternatifine dair (veya bir II. Kademe kirliliği) yeni deneysel test, ancak AS 

alternatifinde AS-referansına kıyasla kompozisyondaki değişiklik nedeniyle artan bir 

tehlike olabileceğine dair bilgilerin var olması halinde düşünülebilir. 

 

BPR'nin 62(2) nolu maddesine göre hayvanlar üzerinde herhangi bir test yapmadan 

önceki genel prensip, başvuru sahibinin, aynı gerekli bilgileri de ele alan bir test 

veya çalışmanın daha önce yürütülerek sunulup sunulmadığını öğrenmek için 

ECHA'dan bilgi alması gerektiğidir. Bu gibi bir bilginin olması durumunda, şirketlerin 

verileri paylaşması gerekir. 

 

Bunun yanı sıra, Ajansın bilgi talebi sonucunda bile AS-alternatifi (veya II. Kademe 

kirliliği) ile yeni (eko)toksikolojik çalışmalar gerçekleştirmeden önce, başvuru 

sahibinin Ajans ile test stratejisi ve çalışma protokolünü görüşmesi gerekir. Bu 

arada, test malzemesinin kompozisyonunun uygun olduğundan ve yöntem ve 

çalışma koşullarının AS referansı ile ilgili olanlarla karşılaştırılabilir olduğunun teyit 

edilmesi gerekebilir. 
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Başvuru sahibi tarafından yeni deneysel test gerçekleştirilmesi durumunda, çalışma 

raporlarının teknik eşdeğerlik dosyasının bir parçası olarak sunulması gerekir. 

Mevcut herhangi bir çalışmada olduğu gibi, raporların değerlendirilmesi ve bir 

güvenilirlik göstergesi verilmesi gerekir. Ayrıca, test materyaline dair bilgi 

verilmelidir (parti numarası ve kompozisyon). 

6.3. Teknik eşdeğerlik Kademe II değerlendirmesi   

Yukarıda açıklandığı gibi, II. Kademe değerlendirmesinin amacı, AS-alternatifinin 

tehlike profilinde AS referansı ile karşılaştırıldığı zaman kimyasal kompozisyondaki 

değişiklikler nedeniyle kabul edilemez bir değişikliğin olup olmadığını belirlemektir. 

II. Kademede olması gereken değerlendirme unsurları şunlardır: 

 

- sınıflandırma; AS-alternatifinin sınıflandırması, AS-referansına kıyasla daha mı 

ciddi? 

 

- insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkiler; AS alternatifinin toksisitesinde veya 

ekotoksisitesinde AS referansına kıyasla kabul edilemez bir artış var mı? 

 

- PBT/vPvB özellikleri; AS-alternatifin PBT/vPvB özelliklerinde AS-referansa kıyasla 

kabul edilemez bir değişiklik var mı? 

 

- ED özellikleri; AS-alternatifin ED özelliklerinde AS-referansa kıyasla kabul 

edilemez bir değişiklik var mı? 

 

Gerekli bilgileri toplamanın farklı yolları olduğu için (bu kılavuzun 6.2.2 nolu kısmına 

bakınız) II. Kademe için seçilen yaklaşım, mevcut bilgilerin türüne bağlıdır. 

Değerlendirme yöntemleri, AS-alternatife yönelik gerekli bilgilerin (bu kılavuzun 

6.2.3 nolu kısmına bakınız) ve her bir II. Kademe kirliliğine dair bilgilerin sağlandığı 

(bu kılavuzun 6.2.3 nolu kısmına bakınız) seçenekte ayrı ayrı açıklanır. 
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Farklı bilgi parçaları, teknik eşdeğerlikle ilgili genel bir sonucu desteklemek için 

çeşitli kanıtlar sağlayabilir. Bütün kanıtlar, teknik eşdeğerlik hakkında bir sonuca 

varmak için kanıtların ağırlığı (WoE)  yaklaşımı kapsamında ele alınmalıdır. 

 

Bir II. Kademe teknik eşdeğerlilik değerlendirmesine yönelik olası sonuçlar aşağıda 

verilmiştir: 

 

 AS-alternatif, AS-referanstan daha büyük bir toksikolojik veya ekotoksikolojik 

tehlike içermez, bu nedenle AS-alternatif, teknik olarak eşdeğer kabul edilebilir; 

 Mevcut verilere istinaden, AS-alternatifin, AS-referansa kıyasla daha büyük bir 

toksikolojik veya ekotoksikolojik tehlike içerdiği, bu nedenle AS-alternatifin, teknik 

olarak AS-referansa eşdeğer kabul edilemeyeceği sonucuna varılabilir veya bu 

durum, olasılık dışı bırakılamaz. 

 

Bu karar, AS-referansı ve AS-alternatifinin bütün II. Kademe unsurları bağlamında 

karşılaştırılmasına dayalıdır. Bunlardan birinin, AS-alternatifin daha tehlikeli olduğu 

veya olasılık dışı bırakılamayacağını belirtmesi durumunda, iki kaynaktan elde 

edilen aktif maddeler, teknik olarak eşdeğer kabul edilemez. Örneğin, kanserojen 

olabilecek bir II. Kademe kirliliği hakkında yeterli bilgi yoksa, AS alternatifinin daha 

büyük bir tehlike arz ettiği olasılığını göz ardı etmek mümkün olmayabilir. 

 

6.3.1. AS-alternatifin sınıflandırılması 

Bir maddenin sınıflandırılmasına, ilgili maddenin sahip olduğu tehlikeli bilgilere ve 

bilgilerin CLP'deki sınıflandırma kriterleriyle karşılaştırılmasına istinaden karar 

verilir.  Bu kısımda, teknik eşdeğerlik değerlendirilmesinin bir parçası olarak AS-

alternatifinin sınıflandırılmasına dair ilkeler açıklanmaktadır. Maddelerin ve 

karışımların sınıflandırmasına karar verilmesine ilişkin ayrıntılı talimatlar, CLP 

Kriterlerinin Uygulanmasına ve CLP Yönetmeliğine İlişkin Kılavuzda mevcuttur. 

 

 

 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt V 

Teknik Eşdeğerlik Başvurularına Dair Kılavuz 

Sürüm 2.0 Temmuz 2018 77 

 

Gerekli bütün bilgiler toplandıktan sonra (bu kılavuzun 6.2 nolu kısmında açıklandığı 

gibi), AS-alternatif sınıflandırmasını kontrol ederek II. Kademe değerlendirmesine 

başlanması önerilir. Bunun nedeni, AS-alternatifi için (M-faktörü dahil) AS-

referansına kıyasla daha ciddi bir sınıflandırma garanti edildiği zaman, iki kaynaktan 

elde edilen aktif maddelerin teknik olarak eşdeğer kabul edilememesidir. Bu 

durumda, başka bir II. Kademe değerlendirmesi gerekmez. 

 

Mevcut bilgiler, AS-alternatifine yönelik daha ciddi bir sınıflandırma garanti 

etmezse, II. Kademe değerlendirmesinin, insan sağlığı ve çevresel etkiler üzerindeki 

etkilerle devam etmesi gerekir (bu kılavuzun 6.3.2 ve 6.3.3 nolu kısımları). Sadece 

sınıflandırma hakkındaki bilgiler, maddenin toksikolojik ve ekotoksikolojik 

özelliklerini kapsamak için yeterli değildir. Aynı tehlike bilgileri, insan sağlığı ve 

çevresel etkiler üzerindeki etkiler hakkındaki sınıflandırma ve değişiklilerin 

karşılaştırılması için kullanılabileceğinden, bu II. Kademe unsurları pratikte paralel 

olarak değerlendirmek gerekli olabilir. 

 

AS-alternatifine dair herhangi bir deneysel verinin olmadığı ve değerlendirmenin 

bunun yerine II. Kademe kirlilikleri hakkındaki bilgilere dayalı olarak yapıldığı 

durumlarda, sınıflandırma, kirlilikler hakkındaki mevcut sınıflandırma bilgileri 

kullanılarak belirlenir. Bu durumda, CLP kılavuzunda her bir sonlanma noktası için 

açıklanan köprüleme ilkeleri veya hesaplama yöntemlerinin kullanılması gerekir. 

Herhangi bir II. Kademe kirliliğinin, aktif maddenin sınıflandırılması üzerinde etkisi 

olabileceğini kontrol etmek başvuru sahibinin sorumluluğudur. Kirliliklerle ilgili 

herhangi bir uyumlaştırılmış sınıflandırmanın olmaması durumunda, diğer 

kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılabilir. C&L envanterindeki öz sınıflandırma 

bildirimleri, olası ek tehlikelere dair belirtileri gösterebilir. 
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Ajans, başvuru sahibi tarafından bildirilen AS-alternatifi sınıflandırmasının hem II. 

Kademe kirlilikleri hem de aktif madde açısından doğru olduğunu teyit eder. Sağlık 

tehlikelerine ilişkin daha fazla talimat ve bir örneği, bu kılavuzun 6.3.3.1 nolu 

kısmında bulabilirsiniz. 

 

Bazı sınır durumlarında, AS-alternatifinin daha ciddi şekilde sınıflandırılması, AS 

alternatifinin ve AS-referansının referans değerlerindeki asgari fark olması nedeniyle 

tetiklenebilir. Böyle bir durum, diğer mevcut bilgilerin teknik olarak eşdeğer iki 

kaynaktan elde edilen aktif maddeler bağlamında karar vermek için doğrulanıp 

doğrulanmayacağı Ajans tarafından durum bazında değerlendirilecektir. 

 

6.3.2. İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkiler: AS-alternatifi üzerine 

deneysel çalışmalar 

6.3.2.1. Toksikolojik tehlike profillerinin karşılaştırılması 

Hem AS-referansı hem de AS-alternatifine dair toksikolojik test verilerinin mevcut 

olması durumunda, çalışmaların sonuçları karşılaştırılabilir. Kabul edilemez bir 

farklılığın gözlenmesi halinde, teknik eşdeğerlik ile ilgili karar, farkı açıklayan ve 

bunun daha ciddi tehlikelere yol açmadığını gösteren bir gerekçe sunulmadıkça 

olumsuz olacaktır. 

 

Belirli bir sonlanma noktasına dair sonuçların, benzer tehlike seviyeleri göstermesi 

durumunda, AS-alternatifi, bu sonlanma noktası için AS-referansından daha tehlikeli 

olarak kabul edilmez. Her bir sonlanma noktası sonuçlarının karşılaştırılması ile ilgili 

olarak, 2 kat daha yüksek bir toksisite (örneğin NOAEL değerleri karşılaştırılırken), 

AS alternatifine yönelik önemli bir farka dair gösterge niteliğinde bir üst sınır değeri 

olarak kabul edilir (SANCO/10597/2003-rev.10.1; DG SANCO, 2012). Bütün II. 

Kademe ile ilgili gerekli bilgilere dair deneysel test verilerinin sağlanması ve 

hepsinin de benzer tehlike seviyeleri göstermesi durumunda, iki kaynaktan elden 

edilen aktif maddelerin genellikle teknik olarak eşdeğer oldukları sonucuna 

varılabilir. Farklı bir tür üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmanın gerekçelendirilmesi 

için en duyarlı tür olmadığını gösteren bilgilerin olması durumunda, spesifik bir 

değerlendirme gereklidir. 
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2 kattan daha fazla bir farklılık, kullanılan tür/suş, test edilen konsantrasyonlar, doz 

aralığı, izlenen test yönergesi/test yöntemi ve testte kullanılan partilerin 

kompozisyonu gibi testler arasındaki bir farklılığa atfedilebilip atfedilemeyeceğini 

değerlendirme ihtiyacına neden olacaktır. 

 

Bu değerlendirmeyi yaparken, bütün veri ambalajı, bunun daha ciddi bir tehlikenin 

belirtisi olarak kabul edilip edilmeyeceğine dair karar verilmesi hususunda göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 

Farklı çalışmalardaki etkiler, aynı tehlikeler hakkında karar alabilmek için aynı 

organlarda ve aynı büyüklük sırasında görülmelidir. AS alternatifinin AS referansına 

kıyasla organlar üzerindeki herhangi bir ek veya daha ciddi bir etkisi, farklılık 

gerekçelendirilmediği sürece AS-alternatifinin AS-referansı ile teknik olarak eşdeğer 

olmamasına yol açacaktır.  

 

AS-alternatif ile gerçekleştirilen çalışmalar, AS-referans ile yürütülen çalışmalarla 

doğrudan karşılaştırılamaz, ancak yine de kanıt ağırlığı yaklaşımı bağlamında 

kullanılabilirler. Sonlanma noktası değerlerindeki herhangi bir farklılığın 

gerekçelendirilmesi gerekir. Başvuru sahibinin, bu sonlanma noktası ile ilgili 

herhangi bir artan tehlike olmadığına dair daha fazla bilgi sunması gerekebilir. 

 

Çalışmaların sayısal bir değerden ziyade pozitif veya negatif bir sonuç sağladığı 

(örn., mutajenisite, aşındırma) ve AS-referansının negatif olduğu durumlarda, AS-

alternatifinin pozitif olduğu bir sonuç, farklılık gerekçelendirilmediği sürece AS-

alternatifinin AS-referansı ile teknik olarak eşdeğer olmamasına yol açacaktır. Tablo 

6'da, farklı sonlanma noktalarını nasıl değerlendirilebileceği bir örnekle 

gösterilmektedir. 



 

Tablo 6: AS-referansı ve AS-alternatifine ile ilgili toksikolojik verilerin karşılaştırılmasına dair örneklera. 

Gerekli 
Bilgiler 

Toksikolojik veriler 

AS-referansı 

 
AS-alternatifi 

<2?b Kabul Edilebilirlik 

Akut toksisite - 
dermal 

NOAEL 30 mg/kg 
LD50 100 mg/kg 

NOAEL 10 mg/kg 
LD50 40 mg/kg 

Hayır Toksisitedeki farklılık, iki kattan fazla 
olduğu ve maddenin sınıflandırılması 

değiştiği için kabul edilemez. 

Akut toksisite-
soluma 

LOAEL 0.01 
LC50 0.1 mg/L 

LOAEL 0.001 
LC50 0.04 mg/L 

Hayır Farklılık, çalışma protokollerindeki 
farklılıklardan (ör. doz aralığı) 

kaynaklandığı sürece kabul edilemez 
Tekrarlanan doz 

toksisitesi 

Köpeklerdeki ilgili en 

düşük oral NOAEL: 1 

mg/kg bw/ gün 

Farelerdeki ilgili en düşük 

oral NOAEL: 1 mg/kg bw/ 

gün 

 Aşağıdaki koşulların sağlanması halinde, 

kabul edilebilir: 

- Köpeğin (AS referansı için test edilen 
türler) üzerinde çalışılan madde ve 

sonlanma noktası için fareden (AS 
alternatifi için test edilen türler) daha 

duyarlı olacağını gösteren hiçbir bilgi 
yoktur. 

- diğer bütün kanıtlar, II. Kademenin 
sağlandığını gösterir. 

Örneğe dair notlar: 

a Örnek, yalnızca teknik eşdeğerlik değerlendirmesinin spesifik bir bölümünü ele almak ve bildirmeye dair potansiyel 
bir yolu göstermektedir. Alternatif yaklaşımlar ve formatlar mümkündür. 

b Test sonuçları, 2 kat fark veya doz aralığı kapsamında mı? 
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6.3.2.2. Ekotoksikolojik tehlike profillerinin karşılaştırılması 

AS alternatifi ile ilgili deneysel testlerden elde edilen çalışma raporlarının mevcut 

olması durumunda, ilk yapılması gereken şey, çalışmaların AS referansı ve AS 

alternatifinin ekotoksisitelerini karşılaştırmak için kullanılıp kullanılamayacaklarını 

değerlendirmektir. Başvuru sahibi, AS referansı ile ilgili testlerde kullanılan partilerin 

kompozisyonu hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere tam çalışma raporlarına 

erişemediği müddetçe, ayrıntılı karşılaştırma genellikle yalnızca Ajans tarafından 

yapılabilir. 

Çalışma düzeneklerindeki farklılıklar, iki çalışmanın doğrudan karşılaştırılabilir olup 

olmadığı ve/veya sonuçlardaki farklılıkları açıklayabilecek faktörler olup olmadını 

değerlendirmek için analiz edilmelidir. Başlangıç olarak, kullanılan tür/suş, 

kullanılan konsantrasyonlar (doz aralığı dahil), izlenen test yönergesi/test yöntemi 

ve testte kullanılan partilerin kompozisyonu, hem AS-referansı hem de AS-

alternatifi çalışma raporlarından kontrol edilmelidir. Bunun yanı sıra, çalışmanın 

süresi belirlenmeli ve suda yaşayan organizmalarla ilgili toksisite çalışmaları için 

çalışma sonlanma noktasının nominal, ölçülen ortalama veya ilk konsantrasyonlar 

açısından ifade edilip edilmediği ortaya konmalıdır (çünkü bu faktörler çalışma 

sonlanma noktalarının gerçekten karşılaştırılabilir olup olmadığını etkileyebilir). 

AS-alternatif ile gerçekleştirilen çalışmalar, AS-referans ile yürütülen çalışmalarla 

doğrudan karşılaştırılamaz, ancak yine de kanıt ağırlığı yaklaşımı bağlamında 

kullanılabilirler. Sonlanma noktası değerlerindeki herhangi bir farklılığın 

gerekçelendirilmesi gerekir. Başvuru sahibinin, bu sonlanma noktası ile ilgili 

herhangi bir artan tehlike olmadığına dair daha fazla bilgi sunması gerekebilir. 

Belirli bir sonlanma noktasına dair sonuçların, benzer tehlike sınır değerlerini 

göstermesi durumunda (kabul edilen sınır değerleri dahilinde), AS-alternatifinin, bu 

sonlanma noktası kapsamında AS-referanstan daha tehlikeli olmadığı kabul 

edilebilir. Bütün II. Kademe ile ilgili gerekli bilgilere dair deneysel test verilerinin 

sağlanması ve hepsinin de benzer tehlike seviyeleri göstermesi durumunda, iki 

kaynaktan elden edilen aktif maddelerin genellikle teknik olarak eşdeğer oldukları 

sonucuna varılabilir. Kabul edilemez bir farklılığın gözlenmesi halinde, teknik 

eşdeğerlik ile ilgili karar, farkı açıklayan ve bunun daha ciddi tehlikelere yol 

açmadığını gösteren bir gerekçe sunulmadıkça olumsuz olacaktır. 
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Sonuçların karşılaştırılması ile ilgili olarak sonlanma noktası değerleri arasında 5'ten 

daha büyük bir faktör farkı (veya bir NOEC durumunda 5'ten büyükse, uygun doz 

artışlarından daha büyük bir faktör), anlamlı bir farkı gösteren değer olarak 

kullanılacaktır. Başka bir deyişle, AS alternatifi ve AS referansına dair test 

sonuçlarını karşılaştırırken, iki kaynaktan elde edilen aktif maddelerin eşdeğer 

olarak kabul edilebilmesi için farkın ≤ 5 olması gerekir. Tablo 7'de buna dair bazı 

örnekler verilmiştir. 

Bir sonlanma noktasındaki 5 faktörden büyük bir farklılığın daha ciddi bir tehlikenin 

(örneğin. WoE yaklaşımını kullanarak) göstergesi olarak değerlendirilip 

değerlendirilmemesi hususunda karar vermek için bütün mevcut bilgiler göz önüne 

alınmalıdır. 

Çevresel akıbet çalışmaları (örneğin, biyolojik bozunma, adsorbsiyon) ile ilgili 

olarak, AS referansı ve AS alternatifi arasındaki karşılaştırma, test sonuçları (ör. 

DT50 değerleri) genellikle aktif bileşenlere atıfta bulunduğu için zorlayıcı olabilir. 

AS-alternatifinde çevresel akıbet çalışmalarının mevcut olması durumunda, bunlar 

kesinlikle değerlendirilmemeli ve sonuçlar, AS-referansı ile ilgili sonuçlarla 

karşılaştırılmalıdır. AS-alternatifinin PBT/vPvB özellikleri veya sınıflandırılmasında AS 

referansı ile kıyaslandığı zaman kabul edilemez bir değişikliğe neden olabilecek 

çalışmalar arasındaki herhangi bir önemli fark, tespit edilerek değerlendirilmelidir. 

Aktif maddeleri karşılaştırırken karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelmek için 

çevresel akıbet sonlanma noktaları, % 0,1 konsantrasyonda bulunan her bir II. 

Kademe kirliliği ve AS alternatifi ile ilgili mevcut sonuçlar bağlamında 

değerlendirilmelidir.



BPR Kılavuzu: Cilt V  

         Teknik Eşdeğerlik Başvurularına Dair Kılavuz 

Sürüm 2.0 Temmuz 2018 
84 

 

w/w24 

 

En kritik akıbet özellikleri, genel olarak AS-alternatifine ilişkin PBT/vPvB 

özelliklerinin genel sonucunun AS-referansından farklı olup olmadığını tespit 

etmektir. Bu nedenle, II. Kademe kirliliklerinin (≥% 0,1 w/w) PBT/vPvB 

özelliklerinin, en azından tarama seviyesinde değerlendirilmesi gerekir (bu 

kılavuzun 6.3.4 nolu kısmına bakınız). 

Tablo 7: Ekotoksikolojik ve çevresel akıbet verilerinin AS-referansı ve AS-

alternatifi bağlamında karşılaştırılmasına örnekler a. (RI = Güvenirlik 

göstergesi) 

 

 

Gerekli 

bilgiler 

Ekotoksikolojik 

veriler 

 Gözlemlenen farkın kabul 

edilebilirliği 

AS-referansı AS-alternatifi <5?b Genel kabul 

edilebilirlik 

ve/veya gerekçe 

Su 

omurgasızları 

üzerinde kısa  

96 h-LC50 96 h-LC50 Evet Kabul edilebilir; 5 

kat farklılık 

kapsamında aynı 

. (O. mykiss): 1.9 (O. mykiss): 

1.2 

 türler, aynı 

çalışma 

Balıklar 

hakkında kısa 

dönem toksisite 

testi 

mg/L mg/L  sonlanma noktası 

 OECD 203, OECD 203,  yönerge,  

 RI=1 RI=2  . 

Su 

omurgasızları 

üzerinde kısa  

96 h-EC50 48 h-EC50 Evet 5 kat limit 

nedeniyle kabul 

edilebilir. 

                                       
24 Çevresel akıbet bilgileri, belirli durumlarda daha düşük konsantrasyonlardaki II. Kademe kirlilikleri için de talep edilebilir 

(örneğin, benzer kalıcılık ve biyoakümülasyon özelliklerine sahip olması beklenen bireysel bileşenlerin yakın yapısal benzerliği 

durumunda, bireysel kirliliklere dair konsantrasyon <% 0.1 (w / w) olsa bile). 
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. (A. bahia): 1.7 mg/L (D. magna): 2.9  . 

. EPA OPPTS 

850.1035, 

mg/L  . Bununla birlikte, 

. RI=2 OECD 202,  Farklı sonlanma 

noktaları, 

kılavuzlar ve 

türlerden meydana 

gelecek olası 

etkiler kontrol 

edilmelidir. 

  RI=2  . 

    . 

    . 

    . 

Su yosunu 

hakkında 

büyüme 

engelleme 

çalışması  

72 h-ErC50 (P. 72 h-ErC50 (P. Hayır 5 kat sınırına yakın 

olduğu dikkate 

alınarak 

muhtemelen kabul 

edilebilir 

. subcapitata): 0.389 subcapitata): 

0.064 

(6.1) . 

 mg/L mg/L  . 

 OECD 201, OECD 201,  . 

 RI=2 RI=2  ek bilgiler, kanıt 

ağırlığı yaklaşımı 

kapsamında 

dikkate alınmalıdır 

    . 

    kanıtın ağırlığı 

    . 

. 28 d NOEC (O. Herhangi bir 

çalışma yok 

- Karşılaştırma yok 

. mykiss): 0.11 mg/L   . 

Balıklar OECD 215   II. Kademe 
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hakkında kısa 

dönem toksisite 

testi 

kirliliğine dair bilgi 

sağlanabilir 

 RI=1   . 

    . 

. Herhangi bir çalışma 

yok 

Herhangi bir 

çalışma yok 

- AS-referansına 

dair herhangi bir 

veri olmadığı için 

bilgi gerekli 

değildir 

.    . 

Suda yaşayan 

omurgasızlar 

hakkında uzun 

dönem toksisite 

testi 

   . 

    . 

    II. Kademe 

kirliliğine dair 

bilgiler, yine de 

destekleyici kanıt 

olarak sağlanabilir. 

    . 

    . 

    . 
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Biyokonsantras

yon 

BCF = 420 Herhangi çalışma 

mevcut değil. 

- Karşılaştırma yok 

 (log Kow'a dayalı 

değerlendirme 

yöntemi) 

  Herhangi bir çalışma 

yok. . 

 .   Feragati 

gerekçelendirmek 

için ek tartışma 

verilmiştir. 

    . 

    . 

Tatlı Suda  Kolaylıkla 

biyobozunabilir 

Biyolojik olarak 

parçalanmaya hazır 

(OECD 301C,% 72 

bozunma) 

- Mevcut çalışmalar, 

tam olarak 

karşılaştırılabilir 

değil. 

 (OECD 301A, 78 % biyolojik olarak 

parçalanabilir 

 . 

 . .  . 

  .  Bununla birlikte, 

sonuçlar tutarlı. 

    . 

Hidroliz pH 5 stabil Herhangi çalışma 

mevcut değil. 

- Karşılaştırma yok 

 pH 7 stabil   Herhangi bir çalışma 

yok. 

 pH 9 stabil   (II. Kademe 

kirliliğine dair temin 

edilecek bilgiler) 

 (OECD 111)   . 

    . 

Hava 

değerlendirme 

yönteminde 

4.6 h Yarılanma 

Ömrü 

4.6 h Yarılanma 

Ömrü 

- . 
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akıbet ve 

davranış  

. (QSAR'a dayalı 

tahmin) 

(QSAR'a dayalı 

tahmin) 

 Aynı QSAR modeliyle 

tahmin edilen 

sonlanma noktası 

. . .  . 

.     

Örneğe dair notlar: 

a Örnek, yalnızca teknik eşdeğerlik değerlendirmesinin spesifik bir bölümünü ele 

almak ve bildirmeye dair potansiyel bir yolu göstermektedir. Alternatif yaklaşımlar 

ve formatlar mümkündür. 

b Test sonuçları, 5 kat fark veya doz aralığı dahilinde mi? 

 

6.3.3. İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkiler: II.Kademe kirliliklere dair 

bilgiler 

II. Kademe gerekli bilgileri ile ilgili olarak AS-alternatifinin kendisine dair deneysel 

test verileri bulunmadığı takdirde, AS-alternatifteki II. Kademe kirliliklerinin tehlikeli 

özellikleri ve konsantrasyonunun, AS alternatifinin tehlike profilinde AS-referansına 

kıyasla kabul edilemez bir değişikliğe yol açabileceğine dair değerlendirme yapılması 

gerekir. Toksikolojik ve ekotoksikolojik tehlikelerin, mevcut bilimsel bilgi ve 

metodolojilere göre değerlendirilmesine yönelik farklı yöntemler kullanılmaktadır 

(bu kılavuzun 6.3.3.1 ve 6.3.3.2 nolu kısımlarına bakınız). 

 

Düşük tehlikeli olarak bilinen II. Kademe kirlilikleri 

İlk olarak, her bir II. Kademe kirliliğine dair II. Kademe ile ilgili gerekli bilgiler 

sağlanmalıdır. Bununla birlikte, (eko)toksisitenin düşük olarak bilindiği kimi 

bileşenler (örneğin, bazı kritik olmayan inert malzemeler, mineral tuzlar ve su), 

istisna olarak kabul edilebilir. Bu gibi kirliliklerle ilgili olarak II. Kademe ile ilgili 

gereli bilgilere göre bütün toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliklerin raporlanmasına 

gerek yoktur (bu kılavuzun 6.2.1 nolu kısmına bakınz). Bilginin neden 

sağlanmadığına ve II. Kademe başka bir değerlendirmenin neden gerekli 

görülmediğini açıklamak için bir gerekçenin olması gerekir. 
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(Q) SAR uyarıları ve tahmin edilen (eko) toksisite 

SAR modellerinde II. Kademe kirlilikleri ile ilgili bulunan uyarıların dikkate alınması 

durumunda, benzer uyarıların (örn; aynı sonlanma noktaları için) aktif bileşenlerde 

var olup olmadığını aynı SAR araçları ile kontrol etmek uygundur. (Q) SAR sınır 

değerleri dikkate alınmalıdır. Bir SAR tahmini herhangi bir uyarı göstermezse, II. 

Kademe kirliliği ile ilgili olarak başka bir değerlendirmeye gerek olmadığını teyit 

eden WoE'ya katkıda bulunmak için kullanılabilir.  

 

Aynı uyarının, SAR modeli tarafından aktif bileşen ve II. Kademe kirliliği için tespit 

edilmesi halinde, duruma göre bir analiz yapmak gerekir. Kirliliğe dair uyarı göz ardı 

edilmemeli, takip edilmelidir. Örneğin, hem aktif bileşen hem de II. Kademe kirliliği 

ve aktif madde ile ilgili genotoksisite uyarısı ile aktif maddeye dair negatif 

genotoksisite çalışma sonuçları varsa, uyarıların aynı yapısal özellikten kaynaklanıp 

kaynaklanmadığı değerlendirilmelidir. 

 

Aktif bileşende gözlemlenmeyen bir SAR tahmininden belirli bir II. Kademe kirliliği 

ile ilgili yeni bir uyarının gözlemlenmesi mümkündür. Bu durumda, uyarının doğru 

olduğu varsaymak için kirliliğin mevcut olduğu konsantrasyonun, aktif maddede 

daha şiddetli toksisite veya ekotoksisite profiline neden olup olmayacağı 

değerlendirilmelidir. Gözlemlenen etkiye neden olan kimyasal grup ve etki şekli, 

kirliliğin, aktif bileşene kıyasla karşılaştırılabilir veya ek bir tehlikeye sahip olup 

olmadığına karar vermek için göz önünde bulundurulmalıdır. Ajans tarafından 

kirliliğin aktif maddenin genel (eko)toksisitesini önemli ölçüde artırabileceği 

düşünülürse, başvuru sahibinden değerlendirmeyi düzenlemek ve teknik eşdeğerliği 

gerekçelendirmek için daha fazla bilgi sunması talep edilebilir. 

 

6.3.3.1. Toksisite değişikliğinin değerlendirilmesi 

Her bir II. Kademe kirliliğine dair toksikolojik değerlendirmenin, bu kılavuzun 6.2.1 

nolu kısmında belirtilen gerekli bilgileri içermesi gerekir. Kirlilikler, deneysel 

çalışmalar, kamuya açık literatür, QSAR ve/veya çapraz okuma dahil olmak üzere 

(kısım 6.2.2'de gösterilmiştir) sunulan bilgilere dayalı olarak değerlendirilecektir. 
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CLP yönetmeliğinde kullanılan sınıflandırma kriterleri ve kılavuzu, biyosidal tehlike 

değerlendirmeye dair kılavuz (BPR Kılavuzu Cilt III ve Cilt IV) ile birlikte 

değerlendirme amaçlı kullanılabilir (örn. genel konsantrasyon sınır değerleri 

hakkında bilgi, bu kılavuzun 6.3.2.1 nolu kısmına bakınız). 

 

Teknik eşdeğerlik için iki koşulun sağlanması gerekir: 1) AS-alternatifinin 

sınıflandırılması, AS-referansından daha ciddidir (ayrıca 6.3.1. nolu kısma bakınız), 

2) AS alternatifi, AS referansına kıyasla herhangi bir sonlanma nokta için 2 kattan 

daha fazla toksik değildir. Bu koşullar hakkında daha ayrıntılı bilgi daha sonra 

verilecektir. 

 

1. Koşul Sınıflandırmada bir değişiklik var mı? 

Bilinmeyen toksisitenin herhangi bir bileşeni, konsantrasyonu,  1272/2008 Sayılı 

(AB) Yönetmeliğinde belirtilen ve aşağıdaki Tablo 8'de görülen genel konsantrasyon 

sınır değerlerinden veya eşik değerlerinden düşükse, maddenin sınıflandırmasını 

etkilemediği şeklinde düşünülebilir. Buna istinaden, AS alternatifinde bilinmeyen 

toksisiteye sahip bir II. Kademe kirliliği varsa, Tablo 8'de görülen konsantrasyon 

sınır değerleri, II. Kademe kirliliğinin her bir sonlanma noktasını sınıflandırmasını 

etkileyip etkilemeyeceğine karar veren kriterler olarak karşımız çıkar. Bununla 

birlikte, akut toksisite ve cilt aşınması/irritasyonu/ciddi göz hasarı/göz irritasyonu 

gibi eklenebilirliğin geçerli olduğu sonlanma noktaları ile ilgili olarak söz konusu 

sonlanma noktası kapsamında sınıflandırılan bütün kirlilikler dikkate alındığı zaman 

sınıflandırmanın değiştirilip değiştirilemeyeceğini değerlendirmek için hesaplama 

yöntemi kullanılabilir. 

 

Bütün bilgiler, göz önünde bulundurulmalı ve bir kirlilik, spesifik durumlarda genel 

konsantrasyon sınır değerlerinin altında anlamlı etkilere sahip olabilir.  Bu durum, 

genel konsantrasyon sınır değerlerinden daha düşük bir spesifik konsantrasyon sınır 

değerine sahip olan maddeler için ve genel konsantrasyon sınır değerlerinin 

altındaki konsantrasyonlarda önemli etkileri olduğu bilinen maddeler için geçerli 

olacaktır (örneğin, aşırı hassaslaştırıcılar). 
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Tablo 8: İnsan sağlığı sonlanma noktalarına dair genel konsantrasyon sınır 

değerleri veya eşik değerleri (1272/2008 sayılı AB Yönetmeliğine göre) 

 

Sağlık tehlikesi sonlanma noktası Genel konsantrasyon 

sınır değeri veya bir 

eşik değer 

Akut toksisite kategorileri 1-3 0.1% (1 g/kg) 

Akut toksisite kategorisi 4 1% (10 g/kg) 

Cilt aşınması/irritasyonu/ciddi göz hasarı/göz 

irritasyonu 

1% (10 g/kg) 
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Sağlık tehlikesi sonlanma noktası Genel konsantrasyon 

sınır değeri veya bir 

eşik değer 

Cilt hassasiyeti 1A 0.1% (1 g/kg) 

Mutajenisite 1A veya 1B 0.1% (1 g/kg) 

Karsinojenisite 1A or 1B 0.1% (1 g/kg) 

Üreme toksisitesi 1A veya 1B 0.3% (3 g/kg) 

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek ve tekrarlanan 

maruziyet) 

1% (10 g/kg) 

 

 

QSAR tahmini dahil olmak üzere bütün mevcut bilgiler, genel konsantrasyon sınır 

değerleri altındaki olası etkiler göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir 

deneysel veriye sahip olmayan kirlilikler için sağlanabilir.  

 

Genel konsantrasyon sınır değeri veya eşik değerin altında bulunan bir kirlilik için 

yalnızca bir uyarının olduğuna işaret eden bir QSAR'ın olması durumunda, kirliliğin, 

aktif maddenin toksisitesini etkilemeyeceğini göstermek için daha fazla bilgiye 

ihtiyaç olup olmadığına karar vermek amacıyla duruma göre değerlendirmeye 

ihtiyaç vardır (aşağıdaki Tablo 9'a bakınız; karsinojenisite ve göz irritasyonu 

örnekleri). 

 

Aktif madde sınıflandırılmasının, değerlendirmede göz önünde bulundurulması 

gerekir. Örneğin, eğer aktif madde, Cilt Hassasiyeti 1A olarak sınıflandırılıyorsa, 

aynı zamanda bir cilt hassaslaştırıcısı olan bir kirlilik, spesifik konsantrasyon sınır 

değerini değiştirecek aşırı bir hassaslaştırıcı olmadığı sürece hassaslaştırılma ile ilgili 

genel tehlikeyi normal şartlarda etkilemeyecektir. 
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2. Koşul AS alternatifi 2 kattan fazla mı zehirli? 

AS-alternatifi, her bir sonlanma noktası kapsamında ilgili NOAEL veya AS 

referansında referans değerler üretmek için kullanılan diğer değere kıyasla 

NOAEL'de 2 kattan daha fazla farka sahip olmamalıdır. 2 kat farkın fazla olduğu 

durumlarda, bu kılavuzun 6.3.2.1 nolu kısmında belirtildiği gibi bir gerekçe 

yazılmalıdır. Bilgilerin, II. Kademe kirliliği ile ilgili bir NOAEL üretmek için yeterli 

olması halinde, başvuru sahibi, bunun genel NOAEL'i etkileyip etkilemeyeceğine dair 

bir değerlendirme eklemesi gerekir. Buna dair açıklayıcı bir örnek Tablo 9'da 

verilmiştir. 

 

Sonlanma noktası ve/veya etkilerin farklı olması durumunda (katkı maddesi veya 

sinerjik değil), aşağıdaki denklem, bir kirliliğin AS alternatifinin genel (en düşük) 

NOAEL değerini önemli ölçüde etkileyip etkilemeyeceğini hesaplamak için 

kullanılabilir: 

 

Aktif maddenin NOAEL değerini önemli ölçüde etkilemeyecek kirlilik 

yüzdesi=NOAELkirlilik/ NOAELaktif madde× 100 

 

Yukarıdaki eşitlik, aktif maddenin kirlilik varlığı yani, aktif maddenin NOAEL'i 

etkileyebilecek kirlilik yüzdesi nedeniyle NOAEL üzerinde etkisi olup olmayacağını 

gösterir. Elde edilen değer, kirliliğin (belirli bir konsantrasyonda) aktif maddenin 

toksisitesini 2 kattan daha fazla artırıp artırmayacağını karşılaştırmada kullanılabilir.   

 

Toksisitede, bilinmeyen toksikolojik özelliklere sahip II. Kademe kirliliği nedeniyle 

kabul edilemez bir artış olmadığını gösteren bir seçenek ise, özellikle genotoksisite 

uyarısının tetiklendiği kirlilikler için Toksikolojik Kaygı Eşiği (TTC) yaklaşımını25 

kullanmaktır.  TTC yaklaşımının uygulanmasına dair bir örneği, Tablo 9'da 

bulabilirsiniz. 

 

                                       
25 https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1006e  

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1006e
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İki kaynaktan elde edilen aktif maddede kirlilik bulunması durumunda, artan 

konsantrasyonun olası etkisinin değerlendirilmesi gerekir. Sonlanma noktası aynı ve 

etki ise katkı maddesi/sinerjik olarak kabul edilirse, Biyosidal Ürünler Kılavuzu cilt 

III Bölüm B + C, bölüm 4.4 Kombine maruziyetlere dair Risk 

Karakterizasyonununda yer alan risk tabanlı yaklaşımın kullanılması gerekir. 
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Tablo 9: İnsan sağlığı sonlanma noktaları ile ilgili olarak 2. Kademede 

değerlendirilen bir kirlilik örneğia.  

 

Kirlilik AS 

alternatifindeki 

maksimum 

konsantrasyon 

%(w/w) 

Kritik sonlanma 

noktaları ile ilgili 

toksisite özeti 

NOAEL'ler ve 

konsantrasyon 

sınır değerleri 

(ör.SCLler). 

Sonuç 

Kirlilik Referans 

şartnam

esinde 

bildirilm

emiş 

0,1 Kirlilik (Q)SAR 

analizi, göz 

irritasyonu, cilt 

hassasiyeti ve 

kanserojenlikile 

ilgili bir uyarı 

gösterdi. Bir 

karsinojenite 

çalışmasında, 

kirlilik, açık bir 

doz-yanıt ilişkisi 

kapsamında 

kanserojendi (Kat 

1B). 

Kamu 

literatüründeki 

birçok 

epidemiyolojik 

çalışma ve vaka 

raporları, bu 

kirliliğin % 0,05'ini 

içeren bir 

karışımın, büyük 

bir popülasyonda 

yüksek sıklıkta 

insanlarda cilt 

hassasiyetine 

neden olduğunu 

NOAEL 

(karsinojenisite 

tiroid tümörleri) 

referans madde 

ile ilgili olarak 

farelerde 100 

mg/kg 

bw/gündür. Bu 

madde, 1B 

karsinojenisite 

için 

sınıflandırılmıştır

. 

NOAEL 

(karsinojenisite 

testis tümörleri) 

kirlilikle ile ilgili 

olarak 

sıçanlarda 1 

mg/kg 

bw/gündür. 

Cilt hassasiyeti 

ile ilgili SCL, 

CLP kriterlerine 

dayalı olarak % 

0,05'tir. 

Göz irritasyonu,% 

0.1'lik bir 

konsantrasyonla şüpheli 

değildir. 

AS referansının NOAEL 

değeri, kirliliğin ileli 

değerinden 100 kat 

daha yüksektir. Kirlilik 

konsantrasyonu, a.s. 

konsantrasyonunun 1/ 

1000'i kadardır. 

a.s. Bu nedenle, 

kirliliğin 

konsantrasyonu 

maddenin karsinojenite 

NOAEL'ini etkilemez. 

Cilt hassasiyeti ile ilgili 

kirliliğin SCL değeri 

0,05'tir, bu da AS 

alternatifindeki 

maddenin Cilt 

Hassasiyeti 1A için 

sınıflandırılması 

gerektiği anlamına 

gelir. 

. Dolayısıyla, madde 

teknik olarak eşdeğer 

değildir. AS 
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göstermiştir. 

Karışımdaki diğer 

maddeler 

hassaslaştırıcı 

değildir. 

alternatifinin cilt 

hassasiyetine dair daha 

fazla bilginin, teknik 

eşdeğerliliği 

desteklemek için  temin 

edilmesi gerekir. 

Kirlilik 

xx 

Referans 

şartnam

esinde 

bildirilm

emiş 

0,0003 Literatürde kirliliğe 

dair herhangi bir 

bilgi 

bulunmamaktadır. 

QSAR analizi, 

genotoksisite ile 

ilgili bir uyarı 

gösterir. Aktif 

madde, genotoksik 

değildir. . 

0.0025 µg/kg 

bw/gün 

miktarındaki 

TTC, 

genotoksisite 

uyarısı 

nedeniyle 

geçerlidir. 

Kirliliğe azami 

seviyede 

maruziyet, aktif 

maddenin 

AEL'sine 

istinaden 

hesaplanabilir. 

. 

Kirlilik, bu maddenin 

tehlikesini artırabilir. 

Teknik eşdeğerliği 

desteklemek için daha 

fazla bilgiye ihtiyaç 

vardır. 
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Kirlilik AS 

alternatifindeki 

maksimum 

konsantrasyon 

%(w/w) 

Kritik sonlanma 

noktaları ile ilgili 

toksisite özeti 

NOAEL'ler ve 

konsantrasyon 

sınır değerleri 

(ör.SCLler) 

. 

Sonuç 

   Aktif maddenin 

AEL'si 4 mg/kg 

bw/gün 

değerindedir. 

TTC yaklaşımı, AEL 

ile karşılaştırılan 

bir eşik seviyesi 

kullanılarak 

uygulanabilir. 

. Bu, TTC'nin 

üzerinde olan 

bir değere 

olarak 0.000003 

× 4 mg/kg 

bw/gün = 0.012 

µg/kg bw/gün 

olacaktır. 

. 

. 

 

Örneğe dair not: 

a Örnek, yalnızca teknik eşdeğerlik değerlendirmesinin spesifik bir bölümünü ele 

almak ve bildirmeye dair potansiyel bir yolu göstermektedir. Alternatif yaklaşımlar ve 

formatlar mümkündür. 

 

6.3.3.2. Ekotoksisitedeki değişimin değerlendirilmesi 

Her bir II. Kademe kirlilik ile ilgili gerekli ekotoksisite bilgileri (örneğin, EC50 ve 

NOEC değerleri), bir özet tablosunda toplanmalı ve aktif madde ile ilgili değerler 

(örn. AS referansının değerlendirme raporundan ve/veya aktif bileşen ile ilgili QSAR 

tahmininden elde edilir), karşılaştırma için sunulmalıdır (bkz. Tablo 10). 
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Tablo 10: AS referansı (ve aktif bileşen) ile II. Kademe kirlilikleri ile ilgili 

ekotoksikolojik bilgilerin karşılaştırılmasına dair örneka. 

 

Gerekli bilgiler - 

Ekotoksisite 

AS-referans 

(deneysel) 

Aktif bileşen 

(QSAR) 

AS-

alternatifinde 

(QSAR) 1 

nolu kirlilik 

AS-

alternatifinde 

2 nolu kirlilik 

(literatür 

verileri) 

Balıklar ile ilgili kısa 

dönem toksisite: 

Balık 96-hr LC50 (mg/L) 

0,0014 0,033 4.15*10-5 0,48 

Su omurgasızlarına dair 

kısa dönem toksisite: 

Daphnia 48-hr LC50 

(mg/L) 

2,50 2,672 0,873 2,619 

Algler üzerinde 

büyümeyi engelleme 

çalışması 

Algler 96-hr EC50 

(mg/L) 

0,67 0,144 0,00066 1,9 

Balıklar üzerinde uzun 

dönem toksisite: 

NOEC/kronik değer (mg 

/ L) 

>0.0011 (90 

gün) 

. 

0,000548 3.35*10-6 Literatürde 

ve/veya veri 

tabanlarında 

hiçbir bilgi 

mevcut değil 

ve güvenilir 

QSAR tahmini 

olası değil 
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    . 

Su omurgasızlarına 

dair uzun dönem 

toksisite: – kronik 

(mg/L) 

0,00062 0,00117 0,011 Literatürde 

ve/veya veri 

tabanlarında 

hiçbir bilgi 

mevcut değil 

ve güvenilir 

QSAR tahmini 

olası değil 

. 

Algler hakkında 

büyüme engelleme 

çalışması - EC10 

(mg/L) 

0.0047 (72 

h) 

0,015 2.11*10-5 0,11 

Örneğe dair not: 

a Örnek, yalnızca teknik eşdeğerlik değerlendirmesinin spesifik bir bölümünü 

ele almak ve bildirmeye dair potansiyel bir yolu göstermektedir. Alternatif 

yaklaşımlar ve formatlar mümkündür. 

 

Mevcut bilgilerin, aktif maddenin ekotoksisitesinde II. Kademe kirlilik nedeniyle bir 

artış olabileceğini göstermesi durumunda, AS-alternatifinin ekotoksisite sonlanma 

nokta değerlerinin (örneğin, EC50) AS-referansı değerlerinden 5 kat daha büyük 

olup olmadığını kontrol etmek için bir hesaplama yöntemi kullanılabilir (bu kılavuzun 

6.3.2.2 nolu kısmında açıklandığı gibi). QSAR bilgilerinin, hesaplama amacıyla 

kullanılması halinde, II. Kademe kirliliğinin QSAR sonucu (örneğin, EC50), AS-

referansının QSAR  sonucu ile karşılaştırılmalıdır. II. Kademe kirliliğinin QSAR 

sonucunu AS-referansı hakkındaki bir deneysel sonuçla karşılaştırmaktan ziyade bu 

yaklaşım tavsiye edilir. AS-referansının QSAR sonuçları, AS-referansı ile ilgili 

deneysel sonuçlarla tutarlı olmalıdır. Aksi takdirde, QSAR'ın güvenilirliği ve ilgisi, 

kontrol edilmeli ve QSAR sonuçlarının AS-referansı ile ilgili olarak kullanılması 

gerekçelendirilmelidir. 
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II. Kademe kirliliğinin konsantrasyonu, hem AS-referansı hem de AS-alternatifi için 

biliniyorsa, başvuru sahibi, hesaplama yöntemini kullanabilir. Başvuru sahibinin bu 

bilgilere erişimi yoksa, yine de II. Kademe kirlilikleri il ilgili olarak ekotoksikolojik 

bilgiler sağlanmalı ve tehlike özelliklerinin konsantrasyonlar hesaba katılmadan 

karşılaştırması, AS-referansı ve/veya aktif içerik kapsamında yapılmalıdır (örneğin, 

QSAR tahminleri mevcutsa). Başvuru sahibinin, AS-referans kirlilik profiline erişimi 

olmaması durumunda, Ajans, ilgili olan yerlerde durumu değerlendirmek için 

hesaplama yöntemini kullanacaktır. Hesaplama yönteminin, başvuru sahibi 

tarafından kullanılması durumunda, hesaplama yönteminde kullanılan değerlerin 

detaylı açıklaması, Ajans tarafından yapılacak değerlendirmeyi kolaylaştırmak için 

teknik eşdeğerlik değerlendirme raporunda sunulmalıdır.  

 

Hesaplama yöntemi, karışım toksisitesi değerlendirilmesinde uygulanan, kabul 

görmüş konsantrasyon eklenebilirliği kavramına dayanmaktadır. Yaklaşım, benzer 

etki şekli varsayımına dayanmaktadır, ancak karışımdaki farklı bileşenlerin gücü 

değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki denklem (1), göreceli fraksiyon (p) ve spesifik etki 

konsantrasyonu (ECx) ile n bileşeni karışımı için uygulanır:(ECx): 

 



n = karışım bileşenleri sayısı 

i = karışım bileşenlerine tayin edilen 1…n indeksten, mix = karışım 

ECx =  x % etkiye neden olan konsantrasyon 

p(i) = karışımdaki ... sıradaki bileşenin göreceli fraksiyonu  
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Teknik eşdeğerlik değerlendirmesi ile ilgili farklı bileşenler, bizzat aktif maddenin 

kendisi (tipik şekilde tek bileşenli bir kimyasal maddenin ana bileşeni olarak) ve II. 

Kademe kirliliğidir (tipik şekilde düşük konsantrasyonlarda mevcuttur, örn.% 0.1… 

1). Aşağıda, değerlendirmeye tabi tutulacak II. Kademe kirliliği "A", aktif madde ise 

"B" olarak gösterilmektedir (bu bağlamda: aktif maddedeki diğer tüm bileşenlerin 

toplamı). “A” miktarı, p (A) ise, “B” miktarı, p (B) = 1 - p (A) olarak ifade edilebilir. 

 

A kirliliğinin etki konsantrasyonunun bilinmesi durumunda (ECx), AB karışımının 

genel toksisitesi de bilinirse bir "f" faktörü hesaplanabilir: 

 

 

"F" faktörü, A kirliliğinin ne derece B bileşeninden daha toksik olduğunu gösteren 

bir parametredir. 

 

Bir ABalt (AS-alternatif) ikili karışımının toksisitesinin,  ABref (AS-

referans) karışımı26 kapsamında tahmin edilmesi 

 

Yukarıda belirtilen denklemlere istinaden, AS alternatifinin genel toksisitesini tahmin 

etmek (AS referansında bulunandan farklı bir A kirliliği konsantrasyonu ile), bütün 

karışım bileşenlerine dair toksisite bilgileri olmasa bile mümkündür: 

 

                                       
26 Hesaplama örneğine, aşağıdaki bağlantıda yer alan "1107/2009 Sayılı Yönetmelik (EC) 

kapsamında düzenlenen maddelere ait teknik malzemelerin eşdeğerliğinin değerlendirilmesine ilişkin 

kılavuz dokümandan" erişebilirsiniz 

(https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/application_procedure_en)  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/authorisation_of_ppp/application_procedure_en
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Bu durumda, 

ECx =x % etkisine neden olan konsantrasyon 

f =A kirliliğinin, B bileşeninden daha toksik olduğu faktör. B palt(A)

 = AS alternatifindeki A kirliliği oranı 

pref(A) = AS referansındaki A kirliliği oranı 

 

İki kaynaktan elde edilen aktif maddelerin toksisitesindeki fark (AS-referansının ECx 

değerine kıyasla AS alternatifinin ECx değeri), AS referansı, AS-alternatifindeki 

kirlilik konsantrasyonuna (bileşen A) ile aktif maddenin (bileşen B) toksisitesine 

kıyasla A kirliliğinin toksisitesini yansıtan "f" faktörüne bağlıdır.  

 

Hem kirlilik hem de aktif madde ile ilgili ekotoksisite bilgilerinin mevcut olması 

durumunda, f faktörü, hesaplanabilir ancak veri yokluğunda, varsayılan bir değer 

alınabilir. Referans kaynaktan (ECx (AB)) elde edilen aktif maddenin etki 

konsantrasyonu, değerlendirme raporunda bulunan verilerden elde edilebilir. 

Örneğin, kirliliğin ekotoksisitesine ilişkin literatür verileri veya QSAR tahminlerinin 

olması durumunda, 2. denklem, f faktörünün değerini tahmin etmek için 

kullanılabilir. 
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Teknik eşdeğerlik değerlendirmesi ile ilgili olarak II. Kademe kirliliği (A kirliliği) 

ekotoksisitesine dair herhangi bir bilgi bulunmaması durumunda, varsayılan bir f = 

100 faktörü uygulanabilir. Bu, kirliliğin, aktif madde bileşeninden 100 kat daha 

toksik olduğunu varsayar. Kirliliğin toksisitesi hakkında yeterli bilginin mevcut 

olması ve uzman görüşüne dayalı olması halinde, faktör, f = 10 değerine 

indirilebilir. Bu durum, örneğin, diğer sonlanma noktaları veya türlerle ilgili etki şekli 

veya ekotoksisite bilgisi hakkındaki bilgiler olabilir. 

 

AS-alternatifi, AS-referansına kıyasla toplam toksisiteyi artırabilecek birden fazla II. 

Kademe kirliliği içerirse, bu kirliliklerin toplamı, göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Benzer türde tehlike özelliklerine (örneğin aynı eylem modu) sahip birkaç II. 

Kademe kirliliğinin olması ve f faktörlerinin aynı büyüklük sırasında (yani benzer 

güç) olması durumunda, aynı hesaplama yöntemi bütün kirliliklerin 

konsantrasyonları toplanarak kullanılabilir. Bu durumda, en yüksek (en konservatif) 

f değeri kullanılır. F'nin farklı kirlilikler ile ilgili olarak varsayılan bir değere (örneğin 

10 veya 100) dayandığı durumlarda, konsantrasyonlar toplanabilir ve tek bir bileşen 

olarak denkleme eklenebilir. 

 

Farklı kirliliklerden meydana gelen f faktörünün, 10'dan daha büyük bir faktör kadar 

birbirinden farklı olduğu durumlarda, konsantrasyonların toplanması, tehlikenin 

fazla tahmin edilmesine neden olabilir. Bu şartlarda, duruma göre bir değerlendirme 

gerecektir ve her bir II. Kademe kirliliğini ayrı ayrı ele almak daha uygun olabilir 

(başka bir deyişle,her bir kirlilik için ayrı hesaplama yöntemini gerçekleştirmek). 

 

Söz konusu hesaplama yöntemi, II. Kademe kirliliğine ait ekotoksisitenin daha fazla 

değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine dair kararın temelini oluşturur. 3. Denklem 

sonucu 5.'den büyük olduğu zaman, ekotoksisitedeki artış sınır değerinin aşıldığı ve 

bu nedenle iki kaynaktan elde edilen aktif maddelerin mevcut bilgilerle teknik olarak 

eşdeğer kabul edilemeyeceği dikkate alınmalıdır. Hesaplama yönteminde 5'ten daha 

fazla bir fark gözlemlenmesi durumunda (başvuru sahibi tarafından veya Ajans 

tarafından yapılan değerlendirmede), başvuru sahibi, AS-alternatifi ile ilgili f değeri 

veya ekotoksisite çalışmalarının düzeltilmesi için daha fazla bilgi sunabilir. 
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6.3.4. PBT / vPvB özelliklerinin dikkate alınması 

Bu kılavuzda daha önce de bahsedildiği gibi (6.2.1 nolu ve 6.3.2.2 nolu kısımlara 

bakınız), çevresel akıbet özellikleri, maddenin her bir bileşeni açısından ele 

alınmalıdır. Bu nedenle, teknik eşdeğerlik değerlendirmesinde, AS-referansı ile ilgili 

deneysel çalışmaların bulunduğu durumlarda bile her bir II. Kademe kirliliğine dair 

bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.  Gerekli bilgilerden feragat etmek, yeterli gerekçenin 

sağlanması durumunda kabul edilebilir. 

 

PBT/vPvB ECHA kılavuzunda (Gerekli Bilgiler ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi 

Hakkında Kılavuz, Bölüm R.11), PBT/ vPvB değerlendirmesinin, PBT/ vPvB 

değerlendirmesi ile ilgili maddenin her bir ilgili bileşeni, kirliliği ve katkı maddesi 

üzerinde yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bileşenler, kirlilikler ve katkı 

maddelerinin, ≥% 0.1 (w/w) konsantrasyonda mevcut olmaları halinde, normalde 

PBT/vPvB değerlendirmesi ile ilgili olduğu kabul edilmelidir. %0.1 (w/w) eşik değeri, 

değerlendirme çabalarına dair orantılılık ve dikkate alınan risk düzeyi bağlamında, 

duruma göre değişen düşüncelere dayalı olarak yükseltilebilir veya düşürülebilir. 

 

II. Kademe değerlendirmesi teknik eşdeğerliği ile ilgili olarak, AS referansına kıyasla 

AS alternatifinin PBT/vPvB özelliklerinde meydana gelen değişiklikler, artan kirlilik 

seviyelerinden veya PBT/vPvB özeliklerine sahip yeni kirliliklerin ortaya çıkmasından 

kaynaklanabilir. Bu nedenle, II. Kademe kirliliklerinin (olası) PBT/vPvB  özellikleri, 

en azından tarama seviyesi bilgilerine dayalı olarak ele alınmalıdır (Tablo 11). 2. 

Kademe kirliliklerinin PBT/vPvB özelliklerinin yanı sıra olası sonuçların da ele 

alınması için gerekli çaba göz önünde bulundurulduğu zaman, AS-referansına dair 

PBT değerlendirmesinin boyutu ve içeriğinin de dikkate alınması gerekir. 
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Tablo 11: II. Kademe kirliliklerinin çevresel akıbet bilgileri ve PBT/vPvB 

özelliklerinin dikkate alınmasına dair örneka. 

Gerekli bilgiler - 

çevresel akıbet ve 

davranış 

AS-alternatifindeki 1. 

kirlilik 

(QSAR) 

AS-alternatifindeki 2. 

kirlilik 

(literatür ve veri 

tabanlarından elde 

edilen bilgiler) 

Kompartman 

katsayısı (n-

oktanol/su) 

Log Kow = 4.8 Log Kow = 1.6 

Suda ve tortuda 

bozunma, Biyotik 

(Hazır biyo 

bozunabilirlik) 

Biyolojik olarak kolayca 

parçalanmaz 

Kolaylıkla biyobozunabilir 

Su ve tortuda 

bozunma, Abiyotik 

(Hidroliz) 

Tahmin edilemez Hidrolize için stabil 

Adsorbsiyon/desorbsiy

on (Koc) 

Koc = 8800 Koc = 170 

Havadaki akıbet ve 

davranış 

(değerlendirme 

yöntemi) 

Yarı-Ömür~12 d Yarı- Ömür 2.6 h 
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PBT / vPvB özelliklerinin dikkate alınması 

 
Yüksek log Kow değeri, 

biyoakümülasyona dair 

potansiyeli gösterir, 

tahmini BCF değerinin 

sağlanması gerekir. 

Kalıcılık, biyotik ve abiyotik 

bozunma hakkındaki 

mevcut tarama bilgilerine 

dayanarak kapsam dışı 

bırakılamaz. Bunun yanı 

sıra, Koc değeri, maddenin 

toprak ve tortuda adsorbtif 

olduğunu gösterir. Kirliliğin 

(eko) toksisitesi ve 

konsantrasyonu, kirliliğin 

As-alternatifi ile ilgili 

PBT/vPvB özellikleri 

üzerinde herhangi bir 

etkisinin olup 

olamayacağını 

değerlendirmek için 

dikkate alınmalıdır. 

 

Literatürdeki bilgiler, 

biyoakümülasyon veya 

kalıcılığa dair herhangi bir 

endişe bildirmemektedir (P 

veya B özelliklerine dair 

herhangi bir gösterge 

yoktur). 

Örneğe dair not:  

Örnek, yalnızca teknik eşdeğerlik değerlendirmesinin spesifik bir bölümünü 

ele almak ve bildirmeye dair potansiyel bir yolu göstermektedir. Alternatif 

yaklaşımlar ve formatlar mümkündür. 



BPR Kılavuzu: Cilt V 

Teknik Eşdeğerlik Başvurularına Dair Kılavuz 

Sürüm 2.0 Temmuz 2018 
10

7 

 

II. Kademe kirliliğini değerlendirirken, PBT/vPvB özelliklerinin ele alınması 

kapsamında aşağıdaki ilkelerin uygulanması gerekir: 

 

o Bilinen PBT/vPvB özelliklerine sahip kirlilikler (örneğin, BPR veya diğer 

yönetmelikler kapsamındaki halka açık PBT değerlendirmesi): AS alternatifinde yeni 

bir kirlilik ya da bilinen PBT/vPvB özelliklerine sahip bir kirlilikte artış olması ve 

konsantrasyonunda %>0.1 olması durumunda, 

AS-alternatifinin, bir PBT/vPvB maddesi olarak ele alınması gerekir. AS-referansı 

PBT/vPvB değilse, iki kaynaktan elde edilen aktif maddeler, duruma göre 

düşüncelerle gerekçelendirilmedikçe eşdeğer olarak kabul edilemez. 

 

o II. Kademe kirliliklerinin PBT / vPvB özelliklerinin tarama seviyesi bilgilerine 

dayalı olarak ele alınması: tarama bilgilerine istinaden yeni bir kirlilik veya 

potansiyel bir PBT/vPvB maddesi olan bir kirlilikte artış olması ve 

konsantrasyonunda %>0.1 olması durumunda, AS-referansı PBT/vPvB değilse, 

başvuru sahibinin endişeyi gidermek için daha fazla bilgi sağlaması gerekecektir. 

 

Aynı ECHA R. 11 Kılavuzunda belirtildiği gibi PBT ve vPvB kriterleri, inorganik 

maddeler için geçerli değildir. Bununla birlikte, AS referansı ile karşılaştırıldığı 

zaman AS alternatifinin genel tehlike özellikleri üzerinde bir etkisi olabileceği için 

teknik eşdeğerliğin değerlendirilmesi kapsamında bu gibi özelliklerin 

değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle, AS alternatifinin tehlike profilinin, AS-

referansıyla kıyaslandığı zaman kompozisyonundaki farklılıklar nedeniyle etkilenip 

etkilenmeyeceğini değerlendirmek için en azından çevresel akıbet ile davranışın ve 

biyoakümülasyon özelliklerinin kantitatif bir değerlendirilmesi yapılmalıdır. Genel 

olarak, yeni bir kirlilik veya toksik olan, çevresel kompartımandan 

uzaklaştırılamayan (ancak biyolojik olarak kullanılabilir durumda olan) ve yüksek 

konsantrasyonlu biyoakümülatif bir kirlilik varlığı, tehlike özelliklerinde AS referansı 

ile ilgili olarak kabul edilemez bir değişiklik şeklinde değerlendirilecektir.  
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Bu gibi bir durumda, teknik eşdeğerlik hakkında bir sonuca varmak için daha fazla 

değerlendirmeye gerek vardır. İnorganik maddelere dair değerlendirme hakkındaki 

ek bilgilere, örnek olarak aşağıdaki kaynaktan ulaşabilirsiniz: Gerekli bilgiler ve 

kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında kılavuz: Ek R.7.13- 2: Metaller ve 

metal bileşiklere dair çevresel risk değerlendirmesi ve CLP Kriterlerinin 

Uygulanmasına ilişkin kılavuz (Ek IV METALLER VE ANORGANİK METAL 

BİLEŞİKLER). 

 

6.3.5. ED özelliklerinin dikkate alınması 

Prensip olarak, AS alternatifi için AS referansıyla kıyaslandığı zaman daha ciddi bir 

tehlikenin beklenip beklenmediği değerlendirilerek endokrin bozucu (ED) özelliklere 

dair değerlendirmenin, II. Kademe teknik eşdeğerlik başvurusunun bir parçası 

olarak dahil edilmesi gerekir. (AB) 2017/2100 nolu Yetki Devrine Dayanan 

Komisyon Tüzüğü kapsamında belirlenen kriterler ve mevcut kılavuz, endokrin 

bozucuların tanımlanması maksadıyla takip edilebilir (Endokrin bozucuların, EFSA 

Journal'da yer alan 528/2012 (AB) ve (EC) 1107 Sayılı Yönetmelikler bağlamında 

tanımlanmasına dair kılavuz27). 

 

Ancak, belirlenen kriterlerin geçerli olmasından önce değerlendirilen aktif maddeler 

için genellikle ED özelliklerinin değerlendirilmesi mevcut değildir.  Alternatif olarak 

ise, bir değerlendirmenin yapılmış olması durumunda, bunun Yönetmelikte 

belirlenen kriterler kullanılarak gerçekleştirilen bir değerlendirmeyle karşılaştırmak 

kolay olmayabilir. As-alternatifi ve As-referansı ile ilgili bir karşılaştırma, bu nedenle 

kolay olmayabilir. 

 

ED özelliklerinin, her bir II. Kademe kirliliği ile ilgili olarak ve kılavuz kapsamında 

ayrıntılı bir değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi beklenmez, ancak II. Kademe 

kirliliklerinin olası ED özelliklerine ilişkin mevcut bilgiler, temin edilmeli ve göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

                                       
27 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/journal/18314732. Kılavuzun 2018 yazında yayınlanması 

beklenmektedir.  
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Bu değerlendirmeler sonucunda, eğer AS-alternatifinde AS-referansına kıyasla ED 

özellikleri ile ilgili olarak daha yüksek bir endişe varsa, iki kaynaktan elde edilen 

aktif maddeler, teknik olarak eşdeğer kabul edilemez. Yukarıda açıklanan hususlarla 

ilgili olarak durum bazında değerlendirmenin dikkate alınması gerekir. 

 

7. UVCB maddeleri ile ilgili teknik eşdeğerlik değerlendirmesi: spesifik 

durumlar 

7.1. Giriş 

Kılavuzun bu kısmı, UVCB maddeleri olarak da adlandırılan bilinmeyen veya 

değişken kompozisyonlu, karmaşık reaksiyon ürünler veya biyolojik 

malzemelerden meydana gelen maddelerin teknik eşdeğerlik prosedürünü açıklar. 

 

UVCB maddeleri, kimyasal kompozisyonları vasıtasıyla yeterince tanımlanamazlar 

çünkü: 

 

 Bileşenlerin sayısı nispeten büyüktür ve/veya 

 Kompozisyonun önemli bir kısmı, bilinmez ve/veya 

 Kompozisyonun değişkenliği, nispeten büyüktür veya çok az tahmin 

edilebilir. 

 

Sonuç olarak, UVCB maddeleri, kimyasal komposizyonları hakkında bilinen 

hususların yanı sıra tanımlanmaları için başka tür bilgiler gerektirir. 

. UVCB maddelerinin tanımlanması hakkında daha fazla bilgiyi, maddelerin REACH 

ve CLP kapsamında açıklanması ve adlandırılmasına dair Kılavuzda bulabilirsiniz. 

UVCB maddeleri ile ilgili olarak bütün madde aktif madde olarak kabul edilir ve 

saflık normal şartlarda 100%28 olarak gösterilir. Örnek vermek gerekirse, biyosidal 

aktif bitki ekstrelerinin çoğu, UVCB maddeler olarak tanımlanır. 

Prensip olarak, UVCB'ler ile ilgili teknik eşdeğerlik değerlendirme yaklaşımı, 1. ve II. 

Kademe değerlendirmelerinden oluşan, tek ve çok bileşenli aktif maddelerle aynı 

yaklaşımı izler. Madde kimliği, I. Kademe değerlendirmesi bağlamında 

                                       
28 Maddelerin REACH ve CLP kapsamında tanımlanması ve isimlendirilmesine dair kılavuzdaki 

maddeler uygun hareket etmek. 
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değerlendirilir. Bu kılavuzun 5. ve 6. bölümlerinde tek ve çok bileşenli kimyasal 

maddeler ile ilgili olarak açıklanan teknik eşdeğerlik değerlendirme kriterleri, UVCB 

maddeler için (tek başına) yeterli değildir. Bu durum, genellikle iyi tanımlanmış bir 

kompozisyona sahip olmadıkları ve büyük bileşimsel değişimler sergileyebilmeleri ve 

kompozisyonların bir kısmı bilinemeyeceği için UVCB maddelerinin doğasından ileri 

gelmektedir. Aktif maddedeki bütün bireysel bileşenlerin tespit etmek ve 

miktarlarını belirlemek analiz kısıtlamalar dolayısıyla mümkün olmayabilir ve 

kompozisyon, belirli bireysel bileşenler yerine bileşen blokları açısından sunulabilir. 

Bununla birlikte, farklı kaynaklardan elde edilen bir aktif maddede, önemli derecede 

bileşimsel farklılıklar olabilir. Onaylanmış aktif maddenin referans şartnamesi, aktif 

maddenin kompozisyon bilgileri ile sınırlı olmayan ancak örneğin, başlangıç 

materyalleri şartnameleri veya aktif maddenin fiziksel-kimyasal özellikleri (örn. 

viskozite) olabilen parametreleri de içerebilir.  Bilinmeyen bileşenler, 

konsantrasyonlardaki değişim (şartnamedeki bileşen/bileşen blokları aralıkları) ve 

birden fazla bileşenin kombine maruziyeti de II. Kademedeki toksikolojik ve 

ekotoksikolojik özelliklerin değerlendirilmesini karmaşıklaştırır. 
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Bir UVCB maddenin teknik eşdeğerlik açısından değerlendirilmesi ile ilgili yaklaşım 

ve kriterler, aktif maddenin türüne, aktif maddeyle ilgili olarak referans kaynaktan 

elde edilen bilgilere ve referans şartnamenin aktif maddenin onayı kapsamında 

Yetkili Kurum Raporunda (CAR)  nasıl belirlendiği ve açıklandığına bağlıdır. 

 

UVCB maddelerinin doğasından ötürü teknik eşdeğerlik hakkında herhangi bir 

toksikolojik ve/veya ekotoksikolojik değerlendirme olmaksızın (II. Kademe) yalnızca 

kimyasal bileşenlere (I. Kademe) istinaden bir karara varmak mümkün 

olmayacaktır. Bu nedenle, teknik eşdeğerlik hakkında kimyasal kompozisyonlara 

dayanarak bir sonuca varmanın mümkün olmasını beklemek için iyi nedenler 

olmadığı takdirde, UVCB maddesi ile ilgili başvuruda bulunacak bir kişinin I. Kademe 

başvurusu yerine doğrudan II. Kademe başvurusu hazırlığı yaparak başvurusunu 

sunması önerilir. Değerlendirme için II. Kademede farklı yaklaşımlar kullanılabilir 

(bu kılavuzun 7.3 nolu kısmına bakınız). 

 

UVCB maddelerinin teknik eşdeğerliğini değerlendirmek veya göstermek, normalde 

zordur ve duruma göre yapılması gerekir. Değerlendirme sonucu, olumsuz olabilir. 

Bu nedenle, bu kılavuz, UVCB maddeleri ile ilgili olarak değişmez ve genel kabul 

görmüş kurallardan ziyade ilerleme kaydetmeye yarayan bir yol ve genel bir tavsiye 

olarak anlaşılmalıdır. 

 

Aşağıdaki alt paragraflarda, takip eden kısaltmalar kullanılmıştır: 

- Referans kaynaktan elde edilen UVCB aktif maddesi: UVCB referansı; 

- Alternatif kaynaktan elde edilen UVCB aktif maddesi: UVCB-alternatifi. 

 

7.2. I. Kademe değerlendirmesi 

7.2.1. I. Kademe ile ilgili gerekli bilgiler 

I. Kademe ile ilgili genel olarak gerekli olan bilgiler (bu kılavuzun 5.1 nolu kısmına 

bakınız), UVCB maddeleri için de geçerlidir. Başvuru yapacak kişilere, bu 

gereksinimlerden uymadıklarını düşünmeleri durumunda başvurularını sunmadan 

önce Ajansa danışmaları tavsiye edilir (örneğin, 5 partili bir analizin nasıl yapılacağı 

veya sonuçların nasıl rapor edileceği ile ilgili). 
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Başvuru sahibinin, genel gereksinimlere ek olarak UVCB maddeleri ile ilgili olarak 

aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekir:  

 Başvuru sahibi, önerilen şartname ile ilgili olarak tüm bileşenler ve bileşen 

bloklarına ilişkin konsantrasyon aralıklarını başvurusuna dahil etmelidir (örneğin, 5 

parti analiz verilerinden istatistiksel hesaplama ile elde edilen). Bileşen blokları ile 

ilgili olarak ise bloğun, analiz bilgilere dayalı olarak nasıl tanımlandığının açık olması 

gerekir. 

 UVCB aktif maddelerinin referans şartnamesi, fiziksel-kimyasal parametreler gibi 

genel teknik eşdeğerlik ile ilgili gerekli bilgiler kapsamında olmayan bilgileri (örneğin 

viskozite; bu parametreler için uygulamada bir aralık sağlanması gerekir) veya 

başlangıç malzemesi şartnamesini içerebilir.  Bunlar aktif maddelere özgüdür ve 

başvuru sahibinin, bu tür parametrelerle ilgili bilgilerin teknik eşdeğerlik 

başvurusunda sunulmasının gerekli olup olmadığı hususunda public CAR'a 

danışması gerekir. Bazı ek parametreler, yalnızca değerlendirme raporunun gizli 

bölümlerinde mevcut olabilir. Ajans, başvuru sahibinin yeterli bilgiyi sunmaması 

halinde, bu gibi durumlarda, başvuru sahibinden ek bilgi talep edecektir. 

 

7.2.2. I. Kademe teknik eşdeğerlik değerlendirmesi 

7.2.2.1. Madde kimliği 

Tek ve çok bileşenli kimyasal maddelerin söz konusu olması durumunda, I. Kademe 

değerlendirmesindeki ilk adım, kimyasal madde kimliğinin doğrulaması ve alternatif 

kaynaktan elde edilen maddenin, referans kaynaktan elde edilen madde ile aynı 

kimliğe sahip olduğunun doğrulanmasıdır. Bu değerlendirme, maddelerin REACH ve 

CLP kapsamında tanımlanması ve isimlendirilmesine dair kılavuz ve CAR'daki 

bilgilere dayalı olarak gerçekleştirilir. Normalde, UVCB maddeleri, kimyasal 

kompozisyonları vasıtasıyla yeterince tanımlanamazlar ve tanımlama için kimyasal 

kompozisyon hakkında bilinen hususlara ek olarak diğer türlerdeki bilgilere ihtiyaç 

duyulur. Bu nedenle, bir UVCB maddesinin kimlik doğrulaması, aşağıdaki 

parametreleri dikkate alır: 
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 Maddelerin REACH ve CLP kapsamında tanımlanması ve isimlendirilmesine dair 

kılavuzda yer alan ilkelere göre elde edilen maddenin kimyasal adı (IUPAC adı). 

 Üretim süreci ve başlangıç malzemelerinin kimliği, oranları, sentez şekli, işlem 

sırasında uygulanan adımlar, işlem koşulları, ayırma adımları ve koşulları vb. ile ilgili 

bilgiler (daha fazla bilgi için bakınız: Maddelerin REACH ve CLP kapsamında 

tanımlanması ve isimlendirilmesine dair kılavuzda ve Biyodisal Ürünler Yönetmeliği 

Hakkında Kılavuz, Cilt I: Kimlik/ fiziko-kimyasal özellikler/analiz metodolojisi - 

A+B+C Bölümleri: Gerekli Bilgiler, Ölçme ve Değerlendirme). 

 Madde kimliğini doğrulayan kompozisyon bilgileri 

 CAR'da açıklandığı üzere, madde kimliğini etkileyen diğer maddeye özgü 

parametreler. 

Başvuru sahibine, mevcut bilgilere istinaden ve yukarıda belirtilen hususları göz 

önünde bulundurarak, onaylanmış aktif maddenin kimliğine ile karşılaştırarak 

madde kimliği ile ilgili bir öz değerlendirme yapması tavsiye edilir. Başvuru sahibi, 

herhangi bir şüphe durumunda başvurusunu teslim etmeden önce Ajansa 

danışabilir. 

 

Örnek vermek gerekirse, "bir UVCB maddesi olan margosa özü, süper kritik 

karbondioksit ile ekstrakte edilmiş kabukları olmayan Azadirachta indica 

tohumlarının soğuk sıkım yağı," Azadirachta indica'nın çekirdeklerinden suyla 

ekstrakte edilerek elde edilen ve daha sonra organik çözücülerle işlenen margosa 

özü"maddesiyle aynı kimliğe sahip değildir. Bu durumda, her iki madde Azadirachta 

indicadan elde edilen bitki ekstreleri olsa da, üretim süreci adımları farklıdır ve elde 

edilen aktif maddeler farklı kimliklere sahiptir. 

7.2.2.2. I. Kademe değerlendirme kriterleri 

Madde kimliğinin doğrulaması sonrasında, I. Kademe değerlendirmesi, CAR'da yer 

alan aktif madde için tanımlanan kompozisyon ve diğer referans şartname 

parametrelerinin karşılaştırılması ile devam eder. 

 

I. Kademe değerlendirmesinin çoğu UVCB maddesi ile ilgili odak noktasının, 

alternatif kaynak ve referans kaynaktan elde edilen aktif maddeler arasındaki 

bileşimsel farklılıkların belirlenmesi olacağı öngörülmekle birlikte teknik eşdeğerlik 

hakkında yalnızca I. Kademeye dayanarak bir sonuca varmak mümkün 
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olmayacaktır. 

I. Kademede elde edilecek  olumlu bir teknik eşdeğerlik sonucu için, hem alternatif 

kaynak hem de referans kaynaktan elde edilen aktif maddeler ile ilgili I. Kademe 

bilgilerinin aşağıdakiler dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) takip eden ön 

koşulları karşılaması gerekir: 

 Kompozisyon tamamen açıklanır (5 partili analiz, %98 kapanışa kadar) 

 UVCB maddesinin bileşenleri, tanımlanmış kimyasal kimliklere sahip spesifik 

bileşenlerdir (genel kimlik "C11 dallanmış alkan" yerine 2-metildekan gibi) 

 Kompozisyon, bileşen bloklarını (bu kılavuzun 7.3 nolu kısmına bakınız), 

bilinmeyen ve/veya spesifik olmayan bileşenleri (spesifik olarak tanımlanamayan 

bireysel bileşenleri) içermez. 

 Referans şartnamesi ve alternatif kaynak şartnamesi, spesifik olarak 

tanımlanmış bileşenlerle ilgili olarak tanımlanmış konsantrasyon aralıklarını ve diğer 

spesifikasyon parametreleri için tanımlanmış aralıkları (varsa viskozite gibi) içerir. 

Bu ön koşullardan herhangi bir sapma, belirli bileşenler yerine yapısal olarak benzer 

bileşen bloklarının değerlendirilmesinin, tehlike değerlendirmesini etkilemeyeceği 

CAR'da açıkça mevcut olması ve spesifik olarak tanımlanmış bileşenlerin bloklar 

halinde nasıl gruplanacağı (ayrıca, bu kılavuzun UVCB maddelerin II. Kademe 

değerlendirmesine ilişkin 7.3 nolu kısmına bakınız) hususunun açık olması 

durumlarında kabul edilebilir. 

Ön koşulların sağlandığı durumlarda, alternatif kaynaktan elde edilen aktif madde, 

I. Kademe kapsamında aşağıdaki koşullarda teknik olarak eşdeğer kabul edilir: 

 yeni bileşenin olmaması ve 

 Bileşimsel değişkenliğin referans şartname kapsamında olması durumunda. 

Buradaki "bileşenler" ifadesi, madde stabilitesini muhafaza etmek için gerekli olan 

herhangi bir katkı maddesini de içerir. (Ana) bileşenler ve kirlilikler arasında UVCB 

maddeleri bağlamında genel olarak herhangi fark yoktur.  Bunun yanı sıra, saflık 

normal şartlarda %100 olarak belirtilir. 

Referans şartname, aktif madde kompozisyonuna dayalı olmayan parametreleri 

içeriyorsa (örn. başlangıç materyali şartnamesi, fiziksel-kimyasal parametreler), 

bunlar CAR temelinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. Alternatif kaynak ile ilgili 

değişikliğin, genel olarak referans şartnamede belirtilen değişiklik kapsamında 

olması gerekir. 
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7.3. II. Kademe değerlendirmesi 

7.3.1. Giriş 

Her ne kadar bu kılavuzun 6. kısmında açıklanan II. Kademe ile ilgili gerekli bilgiler 

ve değerlendirme yöntemleri, iyi tanımlanmış maddeler için geçerli olsa da, temel 

ilkelerin UVCB'ler için de geçerli olması beklenir. Genel iş akışı ve değerlendirme 

öğeleri, iyi tanımlanmış maddeler için olanlarla aynıdır (bu kılavuzun 6.1.2 nolu 

kısmında bulunan Şekil 3'e bakınız). Bunun yanı sıra, karar verme sürecinde de aynı 

kriterler geçerlidir yani UVCB-alternatifin tehlike profilinde UVCB-referansa kıyasla 

kabul edilemez bir değişikliğin olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. 

UVCB'lerin doğası gereği, bu maddelerin II. Kademe değerlendirmesinde ilave 

hususlarında ele alınması gerekebilir. Aynı nedenlere dayalı olarak, değerlendirmeye 

yönelik olarak sadece genel rehberlik ve ilkelerin sunulması mümkündür. Bu 

kılavuzun amacı, bütün olası UVCB durumlarının II. Kademe değerlendirmelerine 

dair kapsamlı bir açıklama mümkün olmadığı için temel noktaları açıklamaktır. Buna 

ek olarak, açıklanan yöntemlerin birden fazlası, herhangi bir durumda uygulanabilir. 

 

İyi tanımlanmış maddeler geldiğimizde ise, UVCB'lerin II. Kademe değerlendirme 

doğası yinelemelidir. Bu nedenle, II. Kademe değerlendirmenin adımlarını, nihai 

sonuç alınmadan önce başvuru sahibi veya Ajans tarafından yapılan 

değerlendirmenin bir parçası olarak tekrarlamak gerekebilir. 

 

UVCB referansının değerlendirilmesinde ve bireysel bileşenlerin ve/veya blokların 

tehlike özellikleri ile ilgili bilgiler kapsamında kullanılan yaklaşım, değerlendirme 

yaklaşımı üzerinde bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, II. Kademe değerlendirme 

yaklaşımı, UVCB-referansına dair mevcut bilgiler ile bağlantılıdır. Bu husus, 

kılavuzun 7.3.4 nolu kısmında daha ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. 

 

7.3.2. II. Kademe ile ilgili gerekli bilgiler 

Prensip olarak, UVCB'ler ile ilgili gerekli bilgiler, iyi tanımlanmış maddelere dair 

olanlarla aynıdır yani II. Kademe değerlendirmesi kapsamındaki bütün gerekli 

bilgilerin ele alınması gerekir (bu kılavuzun 6.2.1 nolu kısmına bakınız). II. Kademe 

ile ilgili gerekli bilgilerde tanımlanan insan sağlığı ve çevresel etkilerle ilgili 
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özelliklere ek olarak, fiziksel-kimyasal özellikler (örneğin uçuculuk ve suda 

çözünürlük) hakkındaki bilgiler, II. Kademe değerlendirmesindeki UVCB 

maddelerinin karşılaştırılması için özel önem arz edebilir. Bu kılavuzun 6.2.2 bolu 

kısmında belirtilen bilgi kaynağı, mümkün olduğunca kullanılmalıdır. 

Ajans tarafından yürütülen değerlendirmenin bir parçası olarak, sağlanan bilgilerin,  

teknik eşdeğerlik oluşturmak için yeterli olup olmadığı yanı sıra daha fazla bilginin 

gerekip gerekmediği de değerlendirilecektir. UVCB maddelerinin doğası ve 

değerlendirilme süreçlerindeki karmaşıklı dolayısıyla bir UVCB maddesinin II. 

Kademe değerlendirilmesi için iyi tanımlanmış bir madde için gerekenden daha fazla 

(deneysel) bilgi gerekebilir.   Bununla birlikte, gerekli bilgi seviyesi, UVCB'nin türü 

ve uygulanan değerlendirme yaklaşımına bağlıdır.  

 

UVCB maddeleri ile ilgili olarak test materyaline özellikle dikkat edilmesi gerekir. Bu 

husus, UVCB-referansı ve UVCB-alternatifi ile ilgili bilgilerin yanı sıra elde edilecek 

yeni bilgiler için de geçerlidir. II. Kademe kapsamında yeni test gerçekleştirilmesi 

durumunda, spesifik test ve test materyalinin, sonuçların II. Kademe 

değerlendirmesine en verimli şekilde hizmet edecek şekilde seçilmesi gerekir. UVCB 

alternatifinin üretildiği haliyle (tüm bileşenleri içeren bütün madde) test edilmesinin 

yanı sıra, test, ayrıca değerlendirmede kritik olarak kabul edilen maddenin spesifik 

bir bloğunu veya bileşenini hedef alabilir. UVCB'lerin test edilmesine ilişkin daha 

fazla bilgiyi, REACH kılavuzunun R.7 Sonlanma noktası özel kılavuzu ve R.11: 

PBT/vPvB değerlendirmesi başlıklı bölümlerinde bulabilirsiniz. Uçucu yağların 

çevresel değerlendirmesine yönelik sektörel rehberlik, EFEO/IFRA (Doğal Kompleks 

Maddelerin Çevresel Değerlendirmesine İlişkin Yönergeler (NCS)29) tarafından 

sağlanmaktadır. 

 

Bir UVCB maddenin deneysel testinin, bazı özellikler kapsamında zor veya teknik 

olarak mümkün olamayacağı kabul edilir. Zor maddelere ilişkin kılavuz, OECD 

Rehber Dokümanı 23'te bulunmaktadır. İlgili bilgiye, REACH rehber dokümanının 

Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine dair kılavuz, Bölüm R.11, 

Birden fazla bileşen, kirlilik ve/veya katkı maddesi içeren maddelerin 

değerlendirilmesi başlıklı 11.4.2.2 nolu kısımdan erişebilirsiniz. 

                                       
29 http://www.ifraorg.org/en-us/library/s/Natural_Complex_Substances/t/21002/s0#.WovW88IqSUl 

adresindeki IFRA yönergelerinde mevcuttur. 
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7.3.3. II. Kademe değerlendirme yaklaşımları 

Bu kısımda, bir UVCB maddesinin II. Kademe değerlendirmesine ilişkin farklı 

yaklaşımlar açıklanmaktadır. Başvuru sahibi tarafından seçilen yaklaşım, teknik 

eşdeğerlik başvurusunda açık bir şekilde tanımlanmalı ve gerekçelendirilmelidir. 

 

Değerlendirme yaklaşımı seçimi, aşağıda belirtildiği şekilde bir takım hususlara bağlı 

olabilir: (1) UVCB referansının risk değerlendirmesindeki yaklaşım (UVCB 

referansının değerlendirme raporu), (2) UVCB maddesinin türü ve kompozisyonu 

karakterize etmeye yönelik mevcut analiz yöntemler, (3) bileşenlerin özellikleri ve 

aralarındaki farklılıklar/benzerlikler hakkında mevcut bilgiler, (4) değerlendirilecek 

sonlanma noktası veya özellikler ve (5) test veya test dışı yöntemlerle bilgi sağlama 

olasılığı. Değerlendirmeyi bir takım yaklaşımların kombinasyonu ile de 

gerçekleştirmek mümkündür (aşağıdaki i, ii ve iii nolu yaklaşımlara bakınız).  

Değerlendirmenin farklı aşamalarında farklı yaklaşımlar uygulanabilir, örneğin 

mevcut bilgilerin gözden geçirilmesi sonrasında UVCB'nin spesifik bir bileşenine dair 

doğrulayıcı ek bilgilere gerekebilir. 

Her bir yaklaşımın kuramsal temeli aşağıda açıklanmıştır30. Bu kılavuzun 7.3.4 nolu 

kısmında bazı açıklayıcı örnekler yer almaktadır. 

(i) Bilinen bileşenler yaklaşımı 

Bu yaklaşım, bireysel bileşenlerin açıklandığını ve sayılarının belirlendiğini ve her bir 

bileşen için ayrı değerlendirme yapmanın mümkün olduğunu varsayar. Bununla 

birlikte, uygulamada, bir UVCB maddesinde bulunan bütün bileşenlerin belirlenmesi 

ve sayılarının tespit edilmesi ve her bir bileşen için yeterli (eko) toksisite bilgisi 

toplamak teknik olarak mümkün olmayabilir. Bu nedenle, bileşen temelli 

yaklaşımın, diğer yaklaşımlarla kombinasyon halinde veya gerekli olması 

durumunda değerlendirmeyi geliştirmek amacıyla bir düzeltme seçeneği olarak 

kullanılabileceği öngörülmektedir. Bileşen temelli değerlendirme, prensip olarak iyi 

tanımlanmış bir maddenin değerlendirilmesi ile aynı yöntemleri takip eder. 

                                       
30 Yaklaşımlar, teknik eşdeğerlik değerlendirmesinin bir parçası olarak temelde etki değerlendirmesi 

odağında açıklanmıştır. Benzer yaklaşımlar, UVCB'lerin sınıflandırılması ve PBT değerlendirmesinde 

kullanılabilir. Bununla birlikte, terminoloji ile ilgili olarak ve yaklaşımların tercih sırasında farklılıklar 

olabilir. 

 



BPR Kılavuzu: Cilt V  

         Teknik Eşdeğerlik Başvurularına Dair Kılavuz 

Sürüm 2.0 Temmuz 2018 
118 

 

Değerlendirilecek her bir bileşen kapsamında, tehlike özelliklerini ve her bir 

bileşenin aktif maddenin toplam tehlikesine ne ölçüde katkıda bulunabileceğini 

açıklamak için yeterli (eko) toksikolojik bilgi sağlanmalıdır. 

Her bir bileşene ait mevcut bilgilere dayalı olarak, ya yüksek göreceli konsantrasyon 

ve/veya yüksek toksisite nedeniyle (temel bileşenler) en önemli toksikolojik 

ve/veya ekotoksikolojik katkılara sahip bileşenleri tespit etmek mümkündür.  Bu 

nedenle, bütün bileşenler için tam bir değerlendirme gerçekleştirmek gerekli 

olmayabilir ancak II. Kademe değerlendirmesi, bu temel bileşenlerin 

karşılaştırılmasına odaklanmalıdır. 

 

İnsan sağlığı ile ilgili olarak bileşenin, aktif maddenin toksisitesini etkilemeyeceği 

kabul edilen oranın altındaki belli bir eşik geçerli olabilir (örn;TTC, Toksikolojik 

Kaygı Eşiği). 

(ii) Blok/Fraksiyon yaklaşımı (bileşenlerin gruplandırılması) 

Bu yaklaşım, tek bir bileşenin tam olarak tespit edilemediği, değerlendirilemediği 

veya izole edilemediği ancak sahip olduğu bileşenlerin yapısal olarak benzer olduğu 

ve (eko)toksisite özelliklerinin düzenli bir model izlemesi beklenen maddenin 

bloklara (veya fraksiyonlar) bölünebildiği durumlarda geçerlidir. Blok tanımı ve bilgi 

temini için iki seçenek mümkündür: (1) madde, bloklara bölünür ve her bir blok için 

gerekli bilgiler elde edilir veya (2) madde, bloklara bölünür ancak blokta yer alan bir 

veya daha fazla temsilci bileşen(ler) ile ilgili gerekli bilgi sağlanır ve daha sonra 

bloktaki diğer bileşenler iin çapraz okuma uygulanır. 

 

Bu seçenek, bileşen temelli yaklaşımla karşılaştırıldığı zaman ihtiyaç duyulan analiz 

ve/veya deneysel testleri azaltmanın bir yolu olarak düşünülebilir. Blok yaklaşımı, 

bütün madde yaklaşımına kıyasla daha rafine bir değerlendirme sağlar. Bir blok ile 

ilgili olarak sağlanan bilgilerin, tehlikeli özellikler açısından söz konusu bloğa dair 

makul bir en kötü durum tahmini sağlaması gerekmektedir. 

(iii) Bütün madde yaklaşımı 

Bu yaklaşımda, değerlendirme, II. Kademe değerlendirmesi kapsamında bütün 

maddeye dayalı olarak gerçekleştirilir. Maddede bulunan bileşenler veya blokların 

kimliklerinin ihtiyaç duyulan şekilde teknik olarak tespit edilememesi durumunda 

kullanılabilecek tek seçenek olabilir. 
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Bütün maddenin test edilmesi, yalnızca gerekli bilgiler kapsamında mümkün 

ve/veya ilgili olacağı için sonlanma noktasına özgü hususların uygulanması 

gerekebilir. Bütün madde ile ilgili test sonuçlarının yorumlanması zor olabilir veya 

ilgili detaylar, bazı özellikler için yeterli olmayabilir. 

UVCB maddeler ile ilgili toksisite çalışmalarının (insan sağlığı üzerindeki etkilere dair 

gerekli bilgiler) yürütülmesi gerekiyorsa, genellikle bireysel bileşenlerin test 

edilmesi yerine bütün UVCB'nin test edilmesi (bileşenlerin test edilen 

konsantrasyonlarının temsili olması sağlanarak) tavsiye edilebilir. Böylece, gerekli 

bilgi sağlanmış ve diğer bileşenlerle yürütülmesi gerecek olası çalışmalara gerek 

kalmamış olacaktır. Bununla birlikte, bir veya daha fazla bireysel bileşenle ilgili 

deneysel test yapılması durumunda, test maddesi için bir sentez veya ekstraksiyon 

yöntemi gereklidir. 

Benzer şekilde, bütün maddenin test edilmesi, maddenin genel özelliklerini ortaya 

çıkardığı için (örn, birden fazla bileşen ve/veya bloğun karışım toksisitesi) 

ekotoksisite çalışmaları kapsamında daha ilgili olabilir.  Bununla birlikte, çevresel 

akıbet özellikleri gibi başka bir takım özellikler için normal şartlarda her bir bileşen 

veya blok kapsamında bilgi gerekir ve bütün madde ile ilgili bilgi temin etmek 

yeterli olmaz (daha fazla bilgi için R.11 kılavuzuna bakınız). 
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7.3.4. Teknik eşdeğerlik II. Kademe - tehlike değerlendirmesi 

Bu kısım, UVCB alternatifinin, UVCB referansı ile kıyasla insan sağlığı ve çevresel 

etkiler üzerindeki değişiminin tahmin edilmesini ele alır. Bu hususlar, hem teknik 

eşdeğerlik değerlendirme başvurusu hazırlığı yapan başvuru sahibi hem de II. 

Kademe başvurusunu işleme alan Ajans için geçerlidir. PBT/vPvB özelliklerinin 

sınıflandırılması ve değerlendirilmesine dair  talimatların bu kılavuzda yer almadığını 

unutmayın. 

UVCB'lerin sınıflandırılmasına dair detaylı talimatlar, CLP kriterlerinin uygulanmasına 

ilişkin kılavuzda yer almaktadır. UVCB'lerin PBT değerlendirmesi hakkındaki detaylı 

talimatlar, Gerekli Bilgiler ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Kılavuzu, R.11: 

PBT/vPvB değerlendirmesinde mevcuttur. 

 

UVCB'ler ile ilgili olarak dikkate alınması gereken ek hususlar, iyi tanımlanmış bir 

maddenin II. Kademe değerlendirmesi ile karşılaştırıldığı zaman, bilinmeyen 

bileşenler/bloklar, konsantrasyon aralıklarının değişkenliği ve birden çok bileşene 

(karışım toksisitesi) kombine maruziyete dair hususları içerebilir. Birden çok 

bileşene kombine maruziyet ile ilgili bilimsel temel ve kavramlar (karışım 

toksisitesi), BPR Kılavuzu, Cilt III: İnsan sağlığı - Ölçme ve Değerlendirme (Bölüm B 

+ C)veCilt IV:Çevresel - Ölçme ve Değerlendirme (Bölüm B + C) açıklanmaktadır. 

 

İyi tanımlanmış kimyasal maddelere gelince, UVCB maddelerin II. Kademe teknik 

eşdeğerlik değerlendirmesinde  aşamalı bir değerlendirme izlenebilir: 

1) Mevcut bilgilere dayalı değerlendirme: ilk adım olarak, değerlendirmenin 

halihazırda mevcut olan bilgiye dayalı olarak veya test dışı yöntemlerle (yani UVCB 

alternatifi hakkında yeni testler yapmadan) gerçekleştirilmesi gerekir. Bireysel 

bileşenler ya da bloklar hakkındaki bilgiler, literatür, veri tabanları ya da (Q) SAR 

tahmini ile elde edilebilir. II. Kademe değerlendirmesinde, bileşen temelli veya blok 

yaklaşımı uygulanabilir. Mevcut olması durumunda, bütün maddeye ilişkin deneysel 

verilerin değerlendirmede kullanılması gerekir (bununla birlikte, her bir bileşen veya 

blok ile ilgilli çevresel akıbet özellikleri hakkında bilgi gereklidir). 

 

2) UVCB-alternatifi hakkında yeni deneysel testler gerçekleştirmek: İlk adımda 

mevcut olan bilgilerin, teknik eşdeğerlik hakkında bir sonuca varmak için yeterli 
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olmaması durumunda, deneysel test, veri boşluğunu yeterli derecede dolduracak 

tek güvenilir seçenek olabilir. Test, bütün madde ile gerçekleştirilebilir ya da 

değerlendirme için kritik olarak belirlenen spesifik bileşen(ler) veya blok(lar)a 

odaklanabilir. Bütün maddenin (eko) toksisitesinin test edilmesi, özellikle yüksek 

oranda bilinmeyen bileşen, (eko) toksisitenin hesaplamaya dayalı tahminini 

engelleyen yüksek konsantrasyon değişkenliği varsa veya sinerjik etkiler 

beklendiğinde öngörülebilir. Başvuru sahibine, herhangi bir test gerçekleştirmeden 

önce Ajans ile irtibata geçmesi önerilir (bu kılavuzun 6.2.2 nolu kısmına bakınız). 

 

7.3.4.1. Bilinen bileşenler ve blok/fraksiyon yaklaşımı 

Bileşen temelli yaklaşım, UVCB'nin kompozisyonu (yeterli derecede) bilindiği ve 

bireysel bileşenlerle ilgili olarak (eko) toksisite bilgisinin mevcut olması durumunda 

kullanılabilir. Blok yaklaşımı da bu şekilde kullanılabilir veya örneğin, bileşen temelli 

yaklaşım ile beraber kullanılabilir. 

 

İyi tanımlanmış maddelere gelince, değerlendirmenin başlangıç noktası, UVCB-

alternatif ve UVCB-referanstan elde edilen maddelerin kompozisyonlarının 

karşılaştırılmasıdır. 

 

Başvuru sahibi, referans şartnamesine (ve UVCB referansının test edilen 

malzemesinin kompozisyonu hakkında bilgiye) erişemezse, başvuru sahibinin, 

tehlike özelliklerinde kabul edilemez bir değişiklik olup olmadığına dair karşılaştırma 

yapması ve tahmin yürütmesi mümkün değildir. Her halükarda, başvuru sahibi, her 

bir bileşen ve/veya blok için II. Kademe ile ilgili gerekli bilgileri sağlamalıdır. Bunu 

takiben, Ajans, UVCB-alternatifinin kompozisyonundaki herhangi bir farklılığın, 

UVCB referansı ile kıyaslandığı zaman UVCB referansının değerlendirme raporunda 

sunulduğu üzere aktif maddenin genel (eko)toksisitesini önemli ölçüde etkileyip 

etkilemediğini değerlendirecektir. Başvuru sahibinin, referans şartnamesine 

erişmesi durumunda, ilgili karşılaştırmayı ve gerekmesi durumunda II. Kademe 

değerlendirmesini gerçekleştirmesi gerekir. 

 

II. Kademe değerlendirmesinin amacı, UVCB-alternatifinin toplam tehlike özellikleri 

üzerinde UVCB-referans ile kıyaslandığı zaman bireysel bileşenlerin mi yoksa 

blokların mı (yeni veya referans şartnamesinde belirtilen bir aralığın dışında bir 
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konsantrasyonda) kabul edilemez bir etkiye sahip olmadığını tespit etmektir. 

 

7.3.4.1.1. 1. Örnek: bileşen ve blok yaklaşımı 

Bu açıklayıcı örnek durumda, UVCB maddesi, iki bloktan (Blok 1 ve 2) ve 

tanımlanmış dört bileşenden (A, B, C ve D) oluşan organik bir maddedir. UVCB-

referans ve UVCB-alternatifin kompozisyonları, Tablo 11'de verilmiştir. 
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Tablo 11 Bir UVCB maddesine ilişkin bileşimsel bilgilerin karşılaştırılmasına 

yönelik açıklayıcı örnek. 

 

 

Bileşen/Blok 

UVCB referansının 

referans 

şartnamesindeki 

konsantrasyon aralığı 

(%) 

UVCB alternatifindeki 

konsantrasyon aralığı 

(%) 

1. Blok 48 – 53 53 – 55 

2. Blok 20 – 26 2.5 – 4.5 

A Bileşeni 3.5 - 4.5 4.0 – 4.5 

B Bileşeni 20.5 – 26.5 30.5 – 36 

C Bileşeni 0.02 - 0.07 0.1 – 0.2 

D Bileşeni Mevcut değil 1.5 – 1.9 

 

I. Kademe değerlendirme sonucu: UVCB-alternatifinin UVCB-referansa kıyasla 

teknik eşdeğerliği hakkında, aktif maddeler arasındaki önemli bileşimsel 

farklılıklardan dolayı I. Kademede bir sonuca varılamaz. II. Kademede aşağıdaki 

hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

1) her iki kompozisyon bloklara sahip olmalıdır 

2) UVCB alternatifindeki 1. blok ve 2. blok ile ilgili konsantrasyon aralıkları, 

UVCB-referansı için belirlenen konsantrasyon aralıklarının dışındadır. 

3) B ve C bileşenlerinin konsantrasyonları, UVCB-referansına kıyasla UVCB-

alternatifte daha yüksektir, 

4) UVCB-alternatifin D bileşeni, UVCB-referansta mevcut değildir. 

II. Kademe değerlendirmesine yönelik hususlar 

II. Kademe değerlendirmesinde, daha yüksek 1. blok konsantrasyonu ile B ve C 

bileşenlerinin etkisinin değerlendirilmesi gerekecektir.  Bunun yanı sıra, yeni (D) 

bileşeninin etkisi de değerlendirilmelidir. 

Yeni D bileşenine dair II. Kademe ile ilgili gerekli bilgiler, literatür, (Q)SAR veya 

çapraz-okuma ile bilgi edinerek sağlanmalıdır. 
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UVCB referansında yer alan CAR'daki mevcut bilgiler, bir veya birden fazla bireysel 

bileşenlerin ve/veya blokların, temel bileşenler olarak tanımlanıp tanımlanmadığını 

(örn. yüksek toksisite veya PBT/vPvB özellikleri) kontrol etmek için gözden 

geçirilmelidir. Buna ek olarak, UVCB referansındaki CAR'da, belirli bir blok veya 

bileşende bulunan konsantrasyon aralıklarındaki değişimlerin, tehlike özelliklerini 

etkilemediği açık şekilde ifade edilirse, bu bilgiler, teknik eşdeğerlik 

değerlendirmesinin kapsamını ve odağını doğrulamak için kullanılabilir. 

 

Örneğin, 1. bloğun düşük (eko)toksisiteye sahip olması durumunda, artan 

konsantrasyonun önemli bir etkisinin olmadığı sonucuna varılabilir ve II. Kademe 

değerlendirmesinde 1. blokla ilgili daha fazlasına ihtiyaç duyulmaz.   

 

Aşağıdaki hususlar, olası bir değerlendirme yöntemi ve II. Kademe 

değerlendirmesinin bu örnek durumdaki bir sonucu olarak verilmiştir: 

- İnsan sağlığı değerlendirmesi: Toksisite testi için kullanılan test materyali 

kompozisyonu, referans şartnamesi ve UVCB- alternatif şartnamesi ile 

karşılaştırılmalıdır (başvuru sahibinin gerekli bilgilere erişimi olmadığında, 

karşılaştırma Ajans tarafından yapılır). Karşılaştırma, mevcut test verileri (veya 

azami konsantrasyonlar) içerisinde yer almamaları durumunda, hangi blok ve 

bileşenlere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilir. 

 

UVCB-referansta yer alan CAR'da belirtilen bilgilere göre, A ve B bileşenleri, 

toksisite değerlendirmesi amacıyla birlikte gruplanmıştır.  UVCB referansı ve UVCB 

alternatifindeki A ve B toplamının azami konsantrasyonları karşılaştırılabilir. UVCB 

alternatifinin azami (teorik) konsantrasyonu daha fazla olduğu için bu durumun, 

kabul edilemez bir toksisiteye yol açıp açmayacağını belirlemek için 

değerlendirilmesi gerekir. 
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Literatürde yer alan bilgilere dayalı olarak, D bileşeninin toksisitesinin C 

bileşeninkine benzer olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra, C ve D 

bileşenlerinin toplamı ile ilgili bir sınır değer ise, başka bir kimyasal düzenleyici 

çerçeve kapsamınd belirlenmiştir. UVCB-alternatifindeki C ve D bileşenleri 

toplamının azami değeri, UVCB referansı ile karşılaştırma sırasında gözlemlenen 

artışın kabul edilebilir olup olmadığı sonucuna varmak için bu sınır değerle 

karşılaştırılabilir. 

 

- Çevresel değerlendirme: UVCB referansının çevresel değerlendirmesinde, 1. 

ve 2. blokların, düşük ekotoksisiteleri ve  PBT/vPvB maddeleri olarak 

tanımlanmamaları nedenleriyle risk değerlendirmesine katkıda bulunmadığı 

sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra, 1. ve 2. bloklar, çevresel sınıflandırmaya 

katkıda bulunmaz. Bu nedenle, 1. bloğun daha yüksek azami konsantrasyonu, 

teknik eşdeğerlik değerlendirmesinin sonraki aşamalarında dikkate alınmaz. 

 

A ve B bileşenleri, UVCB-referansındaki temel bileşenler olarak tespit edilmiştir. Bu 

nedenle, artan B konsantrasyonu, aktif maddenin toplam toksisitesi üzerinde bir 

etkiye sahip olabilir. Hesaplama yöntemi (bu kılavuzun 6.3.3.2 nolu kısmında 

belirtilen), ekotoksisitedeki tahmini artışın kabul edilebilir olup olmadığını öngörmek 

için uygulanabilir (gösterge değer olarak 5 kat farkın altında). 

 

UVCB-referans ile ilgili PBT değerlendirmesinde, A ve B bileşenlerinin, PBT/vPvB  

maddeler olmadığı sonucuna varılmıştır. UVCB alternatifinde bulunan bu bileşenlerin 

azami konsantrasyonunda gözlemlenen artış, toplam PBT/vPvB özelliklerini 

değiştirmeyecektir. Bu nedenle, UVCB alternatifinin PBT özelliklerinde UVCB 

referansına kıyasla kabul edilemez bir değişiklik yoktur. 

 

C bileşeninin, UVCB referansının değerlendirme raporunda bulunan bilgilere 

istinaden aktif maddenin ekotoksisitesine katkıda bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 
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Literatürde yer alan bilgilere dayalı olarak, D bileşeninin çevresel etki özelliklerinin C 

bileşeninkine benzer olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, yeni D bileşen 

nedeniyle UVCB alternatifinin ekotoksisitesinde UVCB referansına kıyasla herhangi 

bir artış beklenmediği sonucuna varılabilir. Ayrıca, D bileşeninin PBT/vPvB 

özellikleri, aktif maddenin toplam PBT özelliklerinde bir değişiklik olup olmadığı 

(konsantrasyon>% 0,1) açısından değerlendirilmelidir. 

 

7.3.4.2. Bütün madde yaklaşımı 

Bu yaklaşım, (yüksek) fraksiyonda bilinmeyen bileşenlerin olduğu, bireysel 

bileşenler ve/veya bloklar hakkında yeterli bilgi olmadığı, kontrasyonlardaki 

değişikliğin yüksek olduğu veya bileşen temelli bir yaklaşımın çok sayıda bireysel 

bileşen nedeniyle uygulanabilir olmadığı durumlarda uygulanabilir. 

 

UVCB maddesinin kendisiyle bir test gerçekleştirildiği zaman, test materyalinin 

temsil edici olması önem arz eder (bu kılavuzun 7.3.2 nolu kısmına bakınız). 

Bilgiler, bütün maddenin deneysel olarak test edilmesi sonucu elde edildiği için, 

gözlemlenen (eko) toksisiteyi açıklayan etkileşimler (sinerji veya antagonizm) test 

sonuçlarına yansıtılır. Bununla birlikte, çevresel akıbet özellikleri ile ilgili bilgilere, 

değerlendirmenin yeterli detaya sahip bilgilerle gerçekleştirilmesi için her bir 

bileşen/blok bağlamında ihtiyaç duyulur. 

 

UVCB-referansı ve UVCB-alternatifine dair deneysel test sonuçlarının (kıyaslayıcı 

sonuçlardan) mevcut olması durumunda, sonlanma noktaları, tehlike özelliklerinde 

kabul edilemeyen bir yükselişin olup olmadığını değerlendirmek için 

karşılaştırılabilir. UVCB maddesinin kompozisyonu, değişiklik gösterebilir ve farklı 

bileşenlerin bir kombinasyonu, test sistemlerini beklenmedik bir şekilde etkileyebilir 

ve bu nedenle (eko) toksisite test sonuçlarında yüksek değişkenlik meydana 

gelebilir. Örneğin, (eko) toksisitedeki farklılık, aynı UVCB malzemesi benzer koşullar 

altında test edildiğinde bile iyi tanımlanmış bir maddedekine kıyasla 2/5 kattan 

daha fazla olabilir (bu kılavuzun 6.3.2 nolu kısmına bakınız). Bu nedenle, UVCB'lerin 

II. Kademe değerlendirmesinde iyi tanımlanmış maddeler için tayin edilen 

kriterlerdeki belirli esnekliklere duruma göre izin verilebilir. 
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7.3.4.2.1. 2. Örnek: bütün madde yaklaşımı 

Bu örnekte, UVCB-referansı ve UVCB-alternatifi, değişen kontrasyonlarda birkaç 

bileşen ve bloklara sahiptir ve kontrasyonlardaki değişkenlik nispeten yüksektir. 

UVCB alternatifinde bulunan belirli bileşenler ve bloklar ile ilgili olarak 

konsantrasyonda bir artış varken, diğerlerinde bir azalma vardır. UVCB-referansının 

bazı bileşenleri ve blokları, UVCB-alternatifinde mevcut değildir. Bunun yanı sıra, 

UVCB-alternatifi, UVCB-referansına kıyasla ek bileşenler ve bloklar (yeni bileşenler) 

içermektedir.  

 

Tablo 12 Bir UVCB maddesine ilişkin bileşimsel bilgilerin karşılaştırılmasına 

yönelik açıklayıcı örnek. 

 

Bileşen/Blok UVCB referansı 

şartnamesindeki 

konsantrasyon aralığı 

(%) 

UVCB alternatifinin 

kompozisyonu (%) 

1. Blok 20 – 40 10 – 30 

2. Blok 10 – 20 20 – 50 

3. Blok - 1 – 5 
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A Bileşeni - 1 – 5 

B Bileşeni 35 – 65 20 – 40 

C Bileşeni < 10 - 

1. Bilinmeyen 1 - 5 - 

2. Bilinmeyen 0.5 – 1 - 

3. Bilinmeyen - 5 – 10 

4. Bilinmeyen - 0.8 – 1.5 

I. Kademe değerlendirmesi sonucu 

Aktif maddeler arasındaki bileşimsel farklılıklar kapsamlı olduğu için, I. Kademe 

değerlendirmesi, tespit edilebildiği kadar yalnızca 5-parti analizinin uygun şekilde 

yapılıp yapılmadığına ve hangi kompozisyonlar arasında fark olduğuna odaklanır. Bu 

durumda, UVCB referansından ziyade UVCB alternatifi için kompozisyonun daha 

büyük bir kısmı bilinmemektedir; "bilinmeyenlerin" kimyasal yapısı hakkında hiçbir 

bilgi mevcut değildir ve bilinmeyenlerin hem UVCB referansı hem de UVCB 

alternatifinde aynı bileşenler (veya bloklar) olup olmadığı teyit edilemez. 

II. Kademe değerlendirmesine yönelik hususlar 

Bu örnekte, toksisite ve ekotoksisite ile ilgili deneysel test sonuçlarının, UVCB-

referansı için mevcutken UVCB-alternatifi için var olmadığı varsayılır. II. Kademede, 

UVCB-alternatifinin spesifik tehlike özelliklerinin tahmin edilip edilemeyeceğinin 

değerlendirilmesi gerekir. 

Konsantrasyonlardaki yüksek değişkenlik, çok karmaşık bir değerlendirme planına 

yol açar. Bunun yanı sıra, UVCB-alternatifindeki bilinmeyeler daha yüksek bir 

konsantrasyona sahiptir. Bu nedenle, teknik eşdeğerlilik hakkında mevcut bilgilere 

dayanarak bir sonuca varmak mümkün değildir ve Ajans tarafından daha fazla bilgi 

talep edilecektir. Sonuç olarak, UVCB alternatifinin belirli II. Kademe ile ilgili gerekli 

bilgiler kapsamında test edilmesi gerekli olabilir (gerekli testlere duruma göre karar 

verilecektir). Öte yandan, kompozisyonun daha detaylı şekilde analiz edilmesi ve 

bireysel bileşenler ve/veya blokların tehlikeli özellikleri hakkında daha fazla bilgi 

sağlanması gerekmektedir. Örneğin, 3. Blok bileşenlerinin, (eko)toksikolojik 

endişeler göstermediği tespit edilirse, bu bloğun, genel tehlike profilini olumsuz 

şekilde etkilemediği sonucuna varılabilir. 
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