OFICIO CIRCULAR nº 17/2020
Assunto: Publicação do Regulamento de execução (UE) 2020/892 da
Comissão de 29 de junho de 2020 relativo à não renovação da aprovação da
substância ativa beta-ciflutrina, em conformidade com o Regulamento (CE)
n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do
Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 da Comissão
A DGAV informa que foi publicado o Regulamento (UE) 2020/892 da Comissão de 29 de
junho de 2020 relativo à não renovação da aprovação da substância ativa beta-ciflutrina.
Na base da decisão comunitária foi comunicada a conclusão de risco inaceitável para os
trabalhadores que procedem ao carregamento e à sementeira das sementes de beterraba
tratadas com beta-ciflutrina. Além disso, nos casos de aplicações de beta-ciflutrina ao ar
livre em batata e trigo, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
identificou riscos elevados para os residentes, os artrópodes não visados e os organismos
aquáticos. Nos casos de utilização em tomate em estufas (permanentes e não
permanentes), a EFSA identificou também riscos inaceitáveis para os operadores e os
trabalhadores e, no caso da utilização em tomate em estufas não permanentes, para os
artrópodes não visados. Por outro lado, a avaliação dos riscos para o consumidor não pôde
ser finalizada com base nos dados disponíveis.
O Regulamento entra em vigor no dia 20 de julho sendo que a DGAV irá proceder ao
cancelamento das autorizações de venda de produtos fitofarmacêuticos contendo betaciflutrina, não podendo estes ser utilizados após a data de 20 de julho de 2021.
Lisboa, 06 de julho de 2020.
A Subdiretora Geral,

Ana Paula de
Almeida Cruz de
Carvalho
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