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31 de março de 2019 

Lista das substâncias de base aprovadas a nível comunitário para utilização na proteção fitossanitária das culturas, nos termos do 

Regulamento (CE) nº 1107/2009 de 21 de outubro (alteração a versão anterior da presente lista, identificada a vermelho) 

Nº 

ordem 
Denominação comum Denominação IUPAC Pureza(1) Data de aprovação Disposições específicas e Condições aprovadas de utilização 

1 Equisetum arvense L.  

N.º CAS: não atribuído N.º 

CIPAC: não atribuído 

Não aplicável Farmacopeia 

Europeia 

Não aplicável 
Só são autorizadas as utilizações de Equisetum arvense como 

substância de base e enquanto Fungicida e promotor do 

mecanismo de defesa natural das plantas em fruteiras, videira, 

pepino, tomateiro e ornamentais em conformidade com as 

condições específicas incluídas nas conclusões da versão final, 

de 20 de março de 2014, do relatório de revisão (“Review 

Report”) do Equisetum arvense L. (SANCO/12386/2013) 

elaborado no quadro do Comité Permanente da Cadeia Alimentar 

e da Saúde Animal, nomeadamente os apêndices I e II do 

relatório. 

2 Cloridrato de quitosano 

N.º CAS: 9012-76-4 

Não aplicável Farmacopeia 

Europeia 

Teor máximo de 

metais 

pesados: 40 ppm 

1 de julho de 2014 Só são autorizadas as utilizações de cloridrato de quitosano como 

substância de base e enquanto promotor do mecanismo de defesa 

natural das plantas produtoras de pequenos frutos (framboesa, 

amoreira, mirtilo…), e no tratamento de plantas forrageiras, 

cereais, hortícolas e sementes de cereais destinados à sementeira, 

batata semente e semente de beterraba sacarina e plantas 

aromáticas e de acordo com as condições específicas incluídas 

nas conclusões da versão final, de 20 de março de 2014, do 

relatório de revisão (“Review Report”) do cloridrato de 

quitosano (SANCO/12388/2013) elaborado no quadro do Comité 

Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, 

nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 

O cloridrato de quitosano deve cumprir o disposto no 

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho (2) e no Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comissão 
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31 de março de 2019 

Nº 

ordem 
Denominação comum Denominação IUPAC Pureza(1) Data de aprovação Disposições específicas e Condições aprovadas de utilização 

(3). 

3 Sacarose 

N.º CAS: 57-50-1 

α-D-glucopiranosil-(1→2)-β-D-

frutofuranósido ou β-D-

frutofuranosil--(2→1)-α-D-

glucopiranósido 

Qualidade 

alimentar 

1 de janeiro de 2015 Só são autorizadas as utilizações de sacarose como substância de 

base e enquanto promotor do mecanismo de defesa natural das 

plantas, no controlo de Cydia pomonella em macieira e Ostrynia 

nubilalis em milho doce, em conformidade com as condições 

específicas incluídas nas conclusões da versão final do relatório 

de revisão (“Review Report”) relativo à sacarose 

(SANCO/11406/2014), nomeadamente os seus apêndices I e II, 

tal como elaborado no âmbito do Comité Permanente dos 

Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal 

em 11 de julho de 2014. 

4 Hidróxido de cálcio  

N.º CAS: 1305-62-0 

Hidróxido de cálcio 920 g/kg Qualidade 

alimentar As 

seguintes impurezas 

são 

toxicologicamente 

relevantes e não 

podem exceder os 

níveis indicados 

(expressos em 

mg/kg em relação à 

matéria seca): Bário 

300 mg/kg Fluoreto 

50 mg/kg Arsénio 3 

mg/kg Chumbo 2 

mg/kg 

1 de julho de 2015 Só são autorizadas as utilizações de hidróxido de cálcio como 

substância de base enquanto fungicida em pomóideas e 

prunóideas no controlo de Neonectria galligena e outras doenças 

do lenho em conformidade com as condições específicas 

incluídas nas conclusões da versão final, de 20 de março de 

2015, do relatório de revisão (“Review Report”) do hidróxido de 

cálcio (SANCO/10148/2015), elaborado no quadro do Comité 

Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo 

Humano e Animal, nomeadamente os apêndices I e II do 

relatório. 
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31 de março de 2019 

Nº 

ordem 
Denominação comum Denominação IUPAC Pureza(1) Data de aprovação Disposições específicas e Condições aprovadas de utilização 

5 Lecitina  

N.º CAS: 8002-43-5  

N.º CIPAC: não atribuído  

Einecs: 232-307-2 

Não atribuída 

Tal como descrito 

no anexo do 

Regulamento (UE) 

n.o 231/2012. 

1 de julho de 2015 

Só são autorizadas as utilizações de lecitina como substância de 

base enquanto fungicida no controlo de diversas doenças em 

fruteiras, videira, ornamentais, e outras culturas e em 

conformidade com as condições específicas incluídas no 

apêndice II do relatório de revisão (“Review Report”) sobre a 

lecitina (SANCO/12798/2014). 

6 Salix spp. cortex  

Nº CAS: não atribuído  

Nº CIPAC: não atribuído 

Não aplicável Farmacopeia 

Europeia 

1 de julho de 2015 Só são autorizadas as utilizações de Salix spp. cortex como 

substância de base enquanto fungicida no controlo de diversas 

doenças em fruteiras e videira no controlo de diversas doenças 

nas condições específicas incluídas nas conclusões do relatório 

de revisão (“Review Report”) sobre o Salix spp. cortex 

(SANCO/12173/2014), nomeadamente os apêndices I e II do 

relatório. 

7 

Vinagre  

N.º CAS: 90132-02-8 

Não disponível 

Qualidade 

alimentar, 

contendo, no 

máximo, 10 % de 

ácido acético. 

1 de julho de 2015 

Só são autorizadas as utilizações de vinagre como substância de 

base enquanto, fungicida e bactericida no tratamento de sementes 

de cereais e hortícolas ou desinfecção de ferramentas de corte em 

diferentes ornamentais herbáceas, arbustivas e arbóreas e como 

herbicida em plantas medicinais e destinadas à industria da 

perfumaria em conformidade com as condições específicas 

incluídas nas conclusões do relatório de revisão (“Review 

Report”) sobre o vinagre (SANCO/12896/2014 rev3 de 13 de 

dezembro de 2018), nomeadamente os apêndices I e II do 

relatório. 

8 Frutose  β-D-frutofuranose 
Qualidade 

1 de outubro de 2015  Só são autorizadas as utilizações de frutose como substância de 

base como promotor do mecanismo de defesa natural das plantas, 
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31 de março de 2019 

Nº 

ordem 
Denominação comum Denominação IUPAC Pureza(1) Data de aprovação Disposições específicas e Condições aprovadas de utilização 

N.º CAS: 57-48-7 alimentar no controlo de Cydia pomonella em macieira e em conformidade 

com as condições específicas incluídas nas conclusões do 

relatório de revisão (“Review Report”) sobre a frutose 

(SANCO/12680/2014), nomeadamente os apêndices I e II do 

relatório. 

9 

Hidrogenocarbonato de 

sódio  

N.º CAS: 144-55-8 

Hidrogenocarbonato de sódio 
Qualidade 

alimentar 
8 de dezembro de 2015 

Só são autorizadas as utilizações de hidrogenocarbonato de sódio 

como substância de base enquanto fungicida no controlo de 

diversas doenças em árvores de fruto, videira, ornamentais e 

plantas envasadas, em conformidade com as condições 

específicas constantes das conclusões do relatório de revisão 

(“Review Report”) sobre o hidrogenocarbonato de sódio 

(SANTE/10667/2015), nomeadamente os apêndices I e II do 

relatório. 

10 

Fosfato diamónico  

N.º CAS: 7783-28-0 
Hidrogenofosfato de diamónio 

Qualidade 

enológica 
29 de abril de 2016 

Só são autorizadas as utilizações de fosfato diamónico como 

substância de base enquanto atractivo da mosca da fruta em 

diferentes espécies de fruteiras, mosca da cerejeira, em 

prunóideas incluindo cerejeira e mosca da azeitona em oliveira e 

em conformidade com as condições específicas constantes das 

conclusões do relatório de revisão (“Review Report”) sobre o 

fosfato diamónico (SANTE/12351/2015), nomeadamente os 

apêndices I e II do relatório. 

11 

Soro de leite  

N.º CAS: 92129-90-3 
Não disponível 

Codex, norma 289-

1995 ( 2) 
2 de maio de 2016 

Só são autorizadas as utilizações de soro de leite como 

substância de base enquanto fungicida contra diferentes espécies 

de oídio eme cucurbitáceas e em conformidade com as condições 

específicas incluídas nas conclusões do relatório de revisão 

(“Review Report”) sobre o soro de leite (SANCO/12354/2015), 

nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 
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31 de março de 2019 

Nº 

ordem 
Denominação comum Denominação IUPAC Pureza(1) Data de aprovação Disposições específicas e Condições aprovadas de utilização 

12 

Óleo de girassol  

N.º CAS: 8001-21-6 
Óleo de girassol 

Qualidade 

alimentar 
2 de dezembro de 2016 

Só são autorizadas as utilizações de óleo de girassol como 

substância de base enquanto fungicida no controlo do oídio em 

tomateiro, em conformidade com as condições específicas 

incluídas nas conclusões do relatório de revisão (“Review 

Report”) sobre o óleo de girassol (SANCO/10875/2016), 

nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 

13 

Peróxido de hidrogénio 

N.º CAS: 7722-84-1 
Peróxido de hidrogénio 

Solução em água (< 

5 %). O peróxido 

de hidrogénio 

utilizado para 

fabricar a solução 

deve ter uma pureza 

de acordo com as 

especificações FAO 

JECFA. 

29 de março de 2017 

Só são autorizadas as utilizações de peróxido de hidrogénio 

como substância de base enquanto fungicida e bactericida na 

desinfecção de ferramentas de corte utilizadas em solanáceas, 

alface e flores de corte e em conformidade com as condições 

específicas incluídas nas conclusões do relatório de revisão 

(“Review Report”) sobre o peróxido de hidrogénio 

(SANTE/11900/2016), nomeadamente os apêndices I e II. 

14 
Urtica spp.  

N.º CAS: 84012-40-8 

(extrato de Urtica dioica)  

N.º CAS: 90131-83-2 

(extrato de Urtica urens) 

Urtica spp. 
Farmacopeia 

Europeia 
30 de março de 2017 

Só são autorizadas as utilizações de extrato de Urtica spp.  como 

substância de base enquanto inseticida em diversas culturas e 

contra diversas espécies de afídeos e outros hemípteros e 

lepidópteros e em conformidade com as condições específicas 

incluídas nas conclusões do relatório de revisão (“Review 

Report”) sobre Urtica spp. (SANCO/11809/2016), 

nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 

15 Carvão vegetal com 

bentonite  

N.º CAS: 7440-44-0 231-

153-3 (EINECS) (carvão 

ativado)  

N.º CAS: 1333-86-4 215-

Não disponível 

Carvão vegetal: 

Pureza exigida pelo 

Regulamento (UE) 

n.o 231/2012 

Bentonite: Pureza 

exigida pelo 

Regulamento de 

31 de março de 2017 

Só são autorizadas as utilizações de carvão vegetal com bentonite 

como substância de base enquanto agente protector do ataque por 

fungos responsáveis pela esca em Videira e em conformidade 

com as condições específicas incluídas nas conclusões do 

relatório de revisão (“Review Report”) sobre o carvão vegetal 

com bentonite (SANTE/11267/2016), nomeadamente os 
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31 de março de 2019 

Nº 

ordem 
Denominação comum Denominação IUPAC Pureza(1) Data de aprovação Disposições específicas e Condições aprovadas de utilização 

609-9 (EINECS) (negro de 

carbono)  

N.º CAS: 1302-78-9 215-

108-5 (EINECS) 

(bentonite) 

Execução (UE) n.o 

1060/2013 

apêndices I e II do relatório. 

16 

Cloreto de sódio  

Nº CAS: 7647-14-5 
Cloreto de sódio 

970 g/kg Qualidade 

alimentar 
28 de setembro de 2017 

Só são autorizadas as utilizações de cloreto de sódio como 

substância de base enquanto fungicida e inseticida. O cloreto de 

sódio deve ser utilizado em conformidade com as condições 

específicas incluídas nas conclusões do relatório de avaliação 

sobre o cloreto de sódio (SANTE/10383/2017) e, em particular, 

os apêndices I e II desse relatório. 

17 

Pó de sementes de 

mostarda 

Nº CAS: não aplicável 

Não aplicável 
Qualidade 

alimentar 
4 de dezembro de 2017 

Só são autorizadas as utilizações de pó de sementes de mostarda 

como substância de base enquanto fungicida no tratamento de 

sementes de trigo e em conformidade com as condições 

específicas incluídas nas conclusões do relatório de avaliação 

sobre o pó de sementes de mostarda (SANTE/11309/2017) e, em 

particular, os apêndices I e II desse relatório. 

18 

Cerveja 

Nº CAS: 8029-31-0 
Não aplicável 

Qualidade 

alimentar 
5 de dezembro de 2017 

Só são autorizadas as utilizações de cerveja como substância de 

base enquanto moluscicida em armadilhas cobertas, em 

conformidade com as condições específicas incluídas nas 

conclusões do relatório de avaliação sobre a cerveja 

(SANTE/11308/2017) e, em particular, os apêndices I e II desse 

relatório. 

19 
Talco E553B  

N.º CAS: 14807-96-6 

Hidroximetassilicato de magnésio 

mineral silicatado 

Qualidade 

alimentar em 

conformidade com 

o Regulamento 

(UE) n.º 231/2012 

28 de maio de 2018 

Só são autorizadas as utilizações de talco E553B como 

substância de base enquanto repelente por acção física de 

insectos e fungos em fruteiras e videira em conformidade com as 

condições específicas incluídas nas conclusões do relatório de 

revisão sobre o talco E553B (SANTE/11639/2017), 
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31 de março de 2019 

Nº 

ordem 
Denominação comum Denominação IUPAC Pureza(1) Data de aprovação Disposições específicas e Condições aprovadas de utilização 

da Comissão(2). < 

0,1 % de sílica 

cristalina respirável 

nomeadamente os apêndices I e II desse relatório. 

20 

Óleo de cebola  

N.º CAS: 8002-72-0 
Não aplicável 

Qualidade 

alimentar 
17 de outubro de 2018 

Só são autorizadas as utilizações de óleo de cebola como 

substância de base enquanto repelente de mosca da raiz da 

cenoura em culturas umbelíferas (cenoura, aipo, pastinaca, salsa 

de raiz grossa) e em conformidade com as condições específicas 

incluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre o óleo de 

cebola (SANTE/10615/2018), nomeadamente os apêndices I e II 

do relatório. 

(1) O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base. 

(2) ( 2) Disponível “on-line”: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/. 

 
 



REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/1108 DA COMISSÃO 

de 8 de julho de 2015 

que aprova a substância de base vinagre, 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 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
24 de abril de 2013, um pedido do Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) para a aprovação do 
vinagre como substância de base. Em 17 de março de 2014, foi recebido um pedido da cidade de Paris (França) 
para alargar as utilizações previstas abrangidas pelo pedido de aprovação do vinagre como substância de base. Os 
referidos pedidos estavam acompanhados das informações exigidas pelo artigo 23.o, n.o 3, segundo parágrafo. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada «Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre a substância em causa 
em 12 de agosto de 2014 (2). A Comissão apresentou o relatório de revisão (3) e um projeto do presente 
regulamento ao Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal em 
27 de janeiro de 2015 e finalizou-os para a reunião do referido Comité de 29 de maio de 2015. 

(3)  A documentação fornecida pelo requerente revela que o vinagre preenche os critérios de um género alimentício, 
tal como definido no artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (4). 
Além disso, não é utilizado predominantemente para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em matéria de 
fitossanidade através de um produto composto pela substância e por água. Em especial, o vinagre não deve ser 
confundido com o ácido acético, uma substância ativa que foi incluída no anexo I da Diretiva 91/414/CEE da 
Comissão (5) pela Diretiva 2008/127/CE da Comissão (6), tal como clarificado na Comunicação interpretativa da 
Comissão relativa às denominações de venda dos géneros alimentícios (7). Por conseguinte, o vinagre deve ser 
considerado uma substância de base. 

(4)  Os exames efetuados permitem presumir que o vinagre satisfaz, em geral, os requisitos definidos no artigo 23.o 

do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e detalhadas 
no relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar o vinagre como substância de base. 

(5)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é, contudo, necessário incluir 
certas condições de aprovação, que são especificadas no anexo I do presente regulamento. 

9.7.2015 L 181/75 Jornal Oficial da União Europeia PT     

(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar and the conclusions drawn by EFSA on the 

specific points raised (Resultado da consulta aos Estados-Membros e à AESA sobre o pedido de aprovação do vinagre como substância de 
base e conclusões da AESA sobre os pontos específicos focados). Publicação de apoio da AESA 2014: EN- 641.37 pp. 

(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage 
(4) Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 

(5) Diretiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de julho de 1991, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado (JO L 230 de 
19.8.1991, p. 1) 

(6) Diretiva 2008/127/CE da Comissão, de 18 de dezembro de 2008, que altera a Diretiva 91/414/CEE do Conselho com o objetivo de 
incluir várias substâncias ativas (JO L 344 de 20.12.2008, p. 89). 

(7) JO C 270 de 15.10.1991, p. 2. 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage


(6)  Nos termos do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução 
(UE) n.o 540/2011 da Comissão (1) deve ser alterado em conformidade. 

(7)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância vinagre, tal como especificada no anexo I, é aprovada como substância de base, nas condições estabelecidas 
no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alteração do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

A parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterada em conformidade com o anexo II do 
presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 8 de julho de 2015. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  

9.7.2015 L 181/76 Jornal Oficial da União Europeia PT     

(1) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 



ANEXO I 

Denominação comum,  
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Vinagre 
N.o CAS: 90132-02-8 

Não disponível Qualidade alimentar, con
tendo, no máximo, 10 % 
de ácido acético. 

1 de julho de 2015 Só são autorizadas as utilizações como substância de base en
quanto fungicida e bactericida. 
O vinagre deve ser utilizado em conformidade com as condições 
específicas incluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre 
o vinagre (SANCO/12896/2014), nomeadamente os apêndices I 
e II do relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.    

ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum,  
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

«5 Vinagre 
N.o CAS: 90132-02-8 

Não disponível Qualidade alimentar, 
contendo, no máximo, 
10 % de ácido acético. 

1 de julho de 2015 Só são autorizadas as utilizações como substância de base en
quanto fungicida e bactericida. 
O vinagre deve ser utilizado em conformidade com as condições 
específicas incluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre 
o vinagre (SANCO/12896/2014), nomeadamente os apêndices I 
e II do relatório.» 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   

9.7.2015 
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REGULAMENTOS 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 462/2014 DA COMISSÃO 

de 5 de maio de 2014 

que aprova a substância de base Equisetum arvense L., em conformidade com o Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação de produtos fitofarma

cêuticos no mercado, e que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação de produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, e o artigo 78.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
28 de dezembro de 2011, um pedido do Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) para a aprovação 
de Equisetum arvense L. como substância de base. Esse pedido foi acompanhado das informações exigidas no arti
go 23.o, n.o 3, segundo parágrafo, do mesmo regulamento. 

(2)  A Comissão pediu assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir designada 
«Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre a substância em causa em 
24 de maio de 2013 (2). A Comissão apresentou o seu relatório de revisão e o projeto de regulamento relativo à 
aprovação de Equisetum arvense L. ao Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal em 20 de março 
de 2014. 

(3) A documentação fornecida pelo requerente e os resultados do exame efetuado pela Autoridade (3) em conformi
dade com o Regulamento (CE) n.o 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (4) mostram que o Equisetum 
arvense L. satisfaz os critérios da definição de género alimentício, na aceção do artigo 2.o do Regulamento (CE) 
n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (5). Além disso, não é utilizada predominantemente para fins 
fitossanitários, mas mesmo assim é útil na proteção fitossanitária, num produto constituído pela substância e por 
água. Deve, por conseguinte, ser considerada uma substância de base. 

(4)  Visto que a substância de base em causa é um género alimentício que não necessita de uma autorização específica 
ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 178/2002, considera-se que foi avaliada como substância que não apresenta 
efeitos nocivos imediatos nem a prazo para a saúde humana ou animal, nem efeitos inaceitáveis para o ambiente. 

(5)  Os exames efetuados permitem presumir que o Equisetum arvense L. satisfaz, em geral, os requisitos definidos no 
artigo 23.o do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e 
detalhadas no relatório de revisão da Comissão. Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e 
técnicos atuais, é necessário incluir certas condições de aprovação, que são especificadas no anexo I do presente 
regulamento. 
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(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Resultados da consulta dos Estados-Membros e da AESA sobre o pedido de aprovação da substância de base Equisetum arvense L. e conclu

sões da AESA sobre os pontos específicos suscitados. 2013:EN-427.23 pp. 
(3) Painel dos Produtos Dietéticos, Nutrição e Alergias (NDA) da AESA, EFSA Journal 2009; 7(9): 1289 doi: 10.2903/j.efsa.2009.1289. 
(4) Regulamento (CE) n.o 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, relativo às alegações nutricionais 

e de saúde sobre os alimentos (JO L 404 de 30.12.2006, p. 9). 
(5) Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 



(6)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 5, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, as substâncias de base devem 
ser incluídas numa lista separada no regulamento referido no artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009. Por conseguinte, é adequado aditar uma parte C ao anexo do Regulamento de Execução (UE) 
n.o 540/2011 da Comissão (1). Esse regulamento deve, pois, ser alterado em conformidade. 

(7)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente da 
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

É aprovada a substância de base Equisetum arvense L., tal como especificada no anexo I, sob reserva das condições estabe
lecidas no mesmo anexo. 

Artigo 2.o 

Alterações ao Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

1. No artigo 1.o do Regulamento (UE) n.o 540/2011, o segundo parágrafo passa ter a seguinte redação: 

«As substâncias ativas aprovadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1107/2009 constam da parte B do anexo do 
presente regulamento. As substâncias de base aprovadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1107/2009 constam da 
parte C do anexo do presente regulamento.». 

2. O anexo do Regulamento (UE) n.o 540/2011 é alterado em conformidade com o anexo II do presente regula
mento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor e data de aplicação 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 5 de maio de 2014. 

Pela Comissão 

O Presidente 
José Manuel BARROSO  
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(1) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 



ANEXO I 

Denominação comum; 
números de identificação 

Denominação 
IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Equisetum arvense L. 
N.o CAS: não atribuído 
N.o CIPAC: não atribuído  

Não aplicável Farmacopeia 
Europeia 

1 de julho de 
2014 

O Equisetum arvense L. pode ser utilizado em conformidade com as condições específicas 
incluídas nas conclusões da versão final, de 20 de março de 2014, do relatório de revisão do 
Equisetum arvense L. (SANCO/12386/2013) elaborado no quadro do Comité Permanente da 
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   

7.5.2014 
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ANEXO II 

O anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterado do seguinte modo: 

1)  O título do anexo passa a ter a seguinte redação: 

«ANEXO SUBSTÂNCIAS ATIVAS» 

2)  É aditada a seguinte parte C: 

«PARTE C 

Substâncias de base 

Disposições gerais aplicáveis a todas as substâncias enumeradas na presente parte: salvo no que respeita às informações confidenciais, na aceção do artigo 63.o do Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009, a Comissão deve manter os relatórios de revisão à disposição de todas as partes interessadas para consulta ou facultá-los a essas mesmas partes mediante pedido especí
fico destas. 

Número Denominação comum; 
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (*) Data de aprovação Disposições específicas 

1 Equisetum arvense L. 
N.o CAS: não atribuído 
N.o CIPAC: não atribuído  

Não aplicável Farmacopeia Euro
peia 

1 de julho de 
2014 

O Equisetum arvense L. pode ser utilizado em conformidade com as condições 
específicas incluídas nas conclusões da versão final, de 20 de março de 2014, 
do relatório de revisão do Equisetum arvense L. (SANCO/12386/2013) elaborado 
no quadro do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, 
nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 

(*)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.».   
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II 

(Atos não legislativos) 

REGULAMENTOS 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 563/2014 DA COMISSÃO 

de 23 de maio de 2014 

que aprova a substância de base cloridrato de quitosano, 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 Regulamento de Execução (UE) 

n.o 540/2011 da Comissão 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação de produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, e o artigo 78.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, 
em 19 de dezembro de 2011, um pedido da empresa CHIPRO para a aprovação do cloridrato de quitosano como 
substância de base. Esse pedido estava acompanhado das informações exigidas pelo artigo 23.o, n.o 3, 
segundo parágrafo. 

(2) A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir desig
nada «Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre a substância em causa em 
24 de maio de 2013 (2). Em 20 de março de 2014, a Comissão apresentou o relatório de revisão e o projeto de 
regulamento relativo à aprovação do cloridrato de quitosano ao Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal. 

(3) A documentação fornecida pelo requerente e os resultados dos exames efetuados pela Autoridade (3) em confor
midade com o Regulamento (CE) n.o 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (4) revelam que o clori
drato de quitosano preenche os critérios da definição de «género alimentício», na aceção do artigo 2.o do Regula
mento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (5). Além disso, não é utilizado predominante
mente para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em fitossanidade num produto constituído pela substância e 
por água. Por conseguinte, deve ser considerado uma substância de base. 

(4)  Os exames efetuados permitem presumir que o cloridrato de quitosano satisfaz, em geral, os requisitos definidos 
no artigo 23.o do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações exami
nadas e detalhadas no relatório de revisão da Comissão. Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regula
mento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos 
científicos e técnicos atuais, é necessário incluir certas condições de aprovação, que são especificadas no anexo I 
do presente regulamento. 
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(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Resultado da consulta aos Estados-Membros e à AESA sobre o pedido de aprovação do cloridrato de quitosano como substância de base e 

conclusões da AESA sobre os pontos específicos focados. 2013: EN-426.23 pp. 
(3) Painel dos Produtos Dietéticos, Nutrição e Alergias (NDA) da AESA, EFSA Journal 2009; 7(9): 1289 doi: 10.2903/j.efsa.2009.1289. 
(4) Regulamento (CE) n.o 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, relativo às alegações nutricionais 

e de saúde sobre os alimentos (JO L 404 de 30.12.2006, p. 9). 
(5) Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 



(5)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de 
Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão (1) deve ser alterado em conformidade. 

(6)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente da 
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância cloridrato de quitosano, tal como especificada no anexo I, é aprovada como substância de base, nas condi
ções estabelecidas no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alterações ao Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

A parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterada em conformidade com o anexo II do 
presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor e data de aplicação 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 23 de maio de 2014. 

Pela Comissão 

O Presidente 
José Manuel BARROSO  
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(1) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) n.o 1107/
/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, p. 1). 



ANEXO I 

Denominação comum; 
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Cloridrato de quitosano 

N.o CAS: 9012-76-4 

Não aplicável Farmacopeia Europeia 

Teor máximo de metais 
pesados: 40 ppm 

1 de julho de 2014 O cloridrato de quitosano deve cumprir o disposto no Regulamento (CE) 
n.o 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho (2) e no Regula
mento (UE) n.o 142/2011da Comissão (3). 

O cloridrato de quitosano pode ser utilizado de acordo com as condições 
específicas incluídas nas conclusões da versão final, de 20 de março de 2014, 
do relatório de revisão do cloridrato de quitosano (SANCO/12388/2013) 
elaborado no quadro do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde 
Animal, nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base. 
(2)  JO L 300 de 14.11.2009, p. 1. 
(3)  JO L 54 de 26.2.2011, p. 1.    

ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

«2 Cloridrato de quitosano 

N.o CAS: 9012-76-4 

Não aplicável Farmacopeia Europeia 

Teor máximo de metais 
pesados: 40 ppm 

1 de julho de 
2014 

O cloridrato de quitosano deve cumprir o disposto no Regulamento (CE) 
n.o 1069/2009 e no Regulamento (UE) n.o 142/2011. 

O cloridrato de quitosano pode ser utilizado de acordo com as condições 
específicas incluídas nas conclusões da versão final, de 20 de março de 2014, 
do relatório de revisão do cloridrato de quitosano (SANCO/12388/2013) 
elaborado no quadro do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde 
Animal, nomeadamente os apêndices I e II do relatório.»   

24.5.2014 
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/762 DA COMISSÃO 

de 12 de maio de 2015 

que aprova a substância de base hidróxido de cálcio 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 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
19 de setembro de 2012, um pedido do Grupo Europeu da Federação Internacional dos Movimentos de 
Agricultura Biológica (IFOAM) para aprovar o hidróxido de cálcio como substância de base. O pedido estava 
acompanhado das informações exigidas pelo artigo 23.o, n.o 3, segundo parágrafo. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir, 
designada «Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre a substância em causa 
em 16 de setembro de 2014 (2). Em 20 de março de 2015, a Comissão apresentou o relatório de revisão (3) e o 
projeto do presente regulamento relativo à aprovação do hidróxido de cálcio ao Comité Permanente dos Vegetais, 
Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal. 

(3)  A documentação fornecida pelo requerente e os resultados dos exames efetuados pela Autoridade mostram que o 
hidróxido de cálcio preenche os critérios da definição de género alimentício, na aceção do artigo 2.o do 
Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (4). Além disso, não é utilizado predomi
nantemente para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em matéria de fitossanidade através de um produto 
composto pela substância e por água. Por conseguinte, deve ser considerado uma substância de base. 

(4)  Os exames efetuados permitem presumir que o hidróxido de cálcio satisfaz, em geral, os requisitos definidos no 
artigo 23.o do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e 
detalhadas no relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar o hidróxido de cálcio como 
substância de base. 

(5)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é, contudo, necessário incluir 
certas condições de aprovação, que estão especificadas no anexo I do presente regulamento. 

(6)  Em virtude do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução (UE) 
n.o 540/2011 da Comissão (5) deve ser alterado em conformidade. 

(7)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 
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(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Resultado da consulta aos Estados-Membros e à EFSA sobre o pedido de aprovação da substância de base e sua atualização relativa ao 

hidróxido de cálcio para utilização fitossanitária contra doenças fúngicas em pomóideas. EFSA supporting publication 2014:EN-655. 
63 pp. 

(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 
(4) Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 

(5) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=EN


ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância hidróxido de cálcio, tal como especificada no anexo I, é aprovada como substância de base, nas condições 
estabelecidas no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alteração do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

A parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterada em conformidade com o anexo II do 
presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor e data de aplicação 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

É aplicável a partir de 1 de julho de 2015. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 12 de maio de 2015. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

Denominação comum; 
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Hidróxido de cálcio 

N.o CAS: 1305-62-0 

Hidróxido de cálcio 920 g/kg 

Qualidade alimentar 

As seguintes impurezas são toxicologicamente rele
vantes e não podem exceder os níveis indicados (ex
pressos em mg/kg em relação à matéria seca): 
Bário 300 mg/kg 

Fluoreto 50 mg/kg 

Arsénio 3 mg/kg 

Chumbo 2 mg/kg 

1 de julho de 2015 O hidróxido de cálcio deve ser utilizado em conformi
dade com as condições específicas incluídas nas con
clusões da versão final, de 20 de março de 2015, do 
relatório de revisão do hidróxido de cálcio 
(SANCO/10148/2015), elaborado no quadro do Co
mité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos 
para Consumo Humano e Animal, nomeadamente os 
apêndices I e II do relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum; 
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (*) Data de aprovação Disposições específicas 

«4 Hidróxido de cálcio 

N.o CAS: 1305-62-0 

Hidróxido de cálcio 920 g/kg 

Qualidade alimentar 

As seguintes impurezas são toxicologicamente re
levantes e não podem exceder os níveis indicados 
(expressos em mg/kg em relação à matéria seca): 
Bário 300 mg/kg 

Fluoreto 50 mg/kg 

Arsénio 3 mg/kg 

Chumbo 2 mg/kg 

1 de julho 
de 2015 

O hidróxido de cálcio deve ser utilizado em confor
midade com as condições específicas incluídas nas 
conclusões da versão final, de 20 de março 
de 2015, do relatório de revisão do hidróxido de 
cálcio (SANCO/10148/2015), elaborado no quadro 
do Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Ali
mentos para Consumo Humano e Animal, nomea
damente os apêndices I e II do relatório.» 

(*)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   

13.5.2015 
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/1116 DA COMISSÃO 

de 9 de julho de 2015 

que aprova a substância de base lecitina, 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 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
18 de novembro de 2013, um pedido do Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) para a aprovação de 
lecitina como substância de base. O pedido estava acompanhado das informações exigidas pelo artigo 23.o, n.o 3, 
segundo parágrafo. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos («Autoridade»). 
A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre a substância em causa em 28 de agosto 
de 2014 (2). A Comissão apresentou o relatório de revisão (3) e um projeto do presente regulamento ao Comité 
Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, em 27 de janeiro de 2015, e 
finalizou-os para a reunião do referido Comité de 29 de maio de 2015. 

(3)  A documentação fornecida pelo requerente mostra que a leticina preenche os critérios de um género alimentício, 
tal como definido no artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (4). 
Além disso, não é utilizada predominantemente para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em fitossanidade 
através de um produto composto pela substância e por água. Por conseguinte, deve ser considerada uma 
substância de base. 

(4)  Os exames efetuados permitem presumir que a lecitina satisfaz, em geral, os requisitos definidos no artigo 23.o 

do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e detalhadas 
no relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar a lecitina como substância de base. 

(5)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é, contudo, necessário incluir 
certas condições de aprovação, que são especificadas no anexo I do presente regulamento. 

(6)  Nos termos do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução 
(UE) n.o 540/2011 da Comissão (5) deve ser alterado em conformidade. 

(7)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 

10.7.2015 L 182/26 Jornal Oficial da União Europeia PT     

(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Resultado das consultas com os Estados-Membros e a AESA sobre o pedido relativo à substância de base lecitina com vista à sua 

utilização em fitossanidade como fungicida em videira, árvores de frutos, produtos hortícolas e plantas ornamentais. Publicação de apoio 
da AESA 2014: EN- 643.34 pp. 

(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage 
(4) Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 

(5) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage


ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância lecitina, tal como especificada no anexo I, é aprovada como substância de base, nas condições estabelecidas 
no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alterações do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

A parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterada em conformidade com o anexo II do 
presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 9 de julho de 2015. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

Denominação comum,  
números de identificação 

Denominação 
IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Lecitina 

N.o CAS: 8002-43-5 

N.o CIPAC: não atribuído 

Einecs: 

232-307-2 

Não atribuída Tal como descrito no anexo do 
Regulamento (UE) 
n.o 231/2012. 

1 de julho 
de 2015 

Só são autorizadas as utilizações como substância de base enquanto fungicida. 

A lecitina deve ser utilizada em conformidade com as condições específicas incluí
das nas conclusões do relatório de revisão sobre a lecitina (SANCO/12798/2014), 
nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.    

ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum,  
Números de identificação 

Denominação 
IUPAC Pureza (*) Data de aprovação Disposições específicas 

«6 Lecitina 

N.o CAS: 8002-43-5 

N.o CIPAC: não atribuído 

Einecs: 

232-307-2 

Não atribuída Tal como descrito no anexo do 
Regulamento (UE) 
n.o 231/2012. 

1 de julho 
de 2015 

Só são autorizadas as utilizações como substância de base enquanto fun
gicida. 

A lecitina deve ser utilizada em conformidade com as condições específi
cas incluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre a lecitina 
(SANCO/12798/2014), nomeadamente os apêndices I e II do relatório.» 

(*)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/1107 DA COMISSÃO 

de 8 de julho de 2015 

que aprova a substância de base Salix spp. cortex, 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 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
26 de abril de 2013, um pedido do Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) para a aprovação de 
casca de Salix alba como substância de base. O pedido estava acompanhado das informações exigidas pelo 
artigo 23.o, n.o 3, segundo parágrafo. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada «Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre a substância em causa 
em 3 de junho de 2014 (2). A Comissão apresentou o relatório de revisão (3) e um projeto do presente 
regulamento ao Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal em 
14 de novembro de 2014 e finalizou-os para a reunião do referido Comité de 29 de maio de 2015. 

(3)  A documentação fornecida pelo requerente e os resultados do exame efetuado pela Agência Europeia de 
Medicamentos (4) em conformidade com a Diretiva (CE) n.o 2001/83 do Parlamento Europeu e do Conselho (5) 
revelam que o Salix cortex preenche os critérios de um medicamento tradicional à base de plantas. Por 
conseguinte, considerou-se adequado alargar o âmbito do pedido, da casca de Salix alba para o Salix spp. cortex. 
Além disso, esta substância não é utilizada predominantemente para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em 
matéria de fitossanidade através de um produto composto pela substância e por água. 

(4)  A Comissão considera que o Salix spp. cortex é uma substância de base em conformidade com o artigo 23.o do 
Regulamento (CE) n.o 1107/2009. O Salix spp. cortex faz parte de uma planta e está disseminado no meio 
ambiente. Prevê-se que a exposição adicional do ser humano, dos animais e do ambiente decorrente das 
utilizações pormenorizadas no relatório de revisão seja negligenciável, em comparação com a exposição prevista 
em resultado de situações naturais realistas. 

(5)  Por conseguinte, pode presumir-se que o Salix spp. cortex satisfaz, em geral, os requisitos definidos no artigo 23.o 

do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e detalhadas 
no relatório de revisão da Comissão. Assim, é adequado aprovar o Salix spp. cortex como substância de base. 

(6)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é, contudo, necessário incluir 
certas condições de aprovação, que estão especificadas no anexo I do presente regulamento. 

9.7.2015 L 181/72 Jornal Oficial da União Europeia PT     

(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Salix alba bark and the conclusions drawn by EFSA 

on the specific points raised (Resultados da consulta aos Estados-Membros e à AESA sobre o pedido de aprovação da casca de Salix alba 
como substância de base e conclusões da AESA sobre os pontos específicos focados). 2014:EN-609.34 pp. 

(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage 
(4) Assessment report on Salicis cortex (willow bark) and herbal preparation(s) thereof with well-established use and traditional use [Relatório de 

avaliação de Salicis cortex (casca de salgueiro) e da(s) respetivas(s) preparação(ões), com um uso bem estabelecido e uso tradicional]; 
EMEA/HMPC/295337/2007. 

(5) Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de novembro de 2001, que estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano (JO L 311 de 28.11.2001, p. 67). 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage


(7)  Nos termos do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução 
(UE) n.o 540/2011 da Comissão (1) deve ser alterado em conformidade. 

(8)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância Salix spp. cortex, tal como especificada no anexo I, é aprovada como substância de base, nas condições 
estabelecidas no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alteração do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

A parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterada em conformidade com o anexo II do 
presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 8 de julho de 2015. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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(1) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 



ANEXO I 

Denominação comum;  
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Salix spp. cortex 
N.o CAS: não atribuído 
N.o CIPAC: não atribuído 

Não aplicável Farmacopeia Europeia 1 de julho de 2015 O Salix cortex deve ser utilizado em conformidade com as condi
ções específicas incluídas nas conclusões do relatório de revisão 
sobre o Salix spp. cortex (SANCO/12173/2014), nomeadamente 
os apêndices I e II do relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.    

ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum;  
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (*) Data de aprovação Disposições específicas 

«7 Salix spp. cortex 
N.o CAS: não atribuído 
N.o CIPAC: não atribuído 

Não aplicável Farmacopeia Europeia 1 de julho de 2015 O Salix cortex deve ser utilizado em conformidade com as condi
ções específicas incluídas nas conclusões do relatório de revisão 
sobre o Salix spp. cortex (SANCO/12173/2014), nomeadamente 
os apêndices I e II do relatório.» 

(*)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/1392 DA COMISSÃO 

de 13 de agosto de 2015 

que aprova a substância de base frutose, 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 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
12 de março de 2014, um pedido do Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) para a aprovação da 
frutose como substância de base. O pedido estava acompanhado das informações exigidas pelo artigo 23.o, n.o 3, 
segundo parágrafo. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada «Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre a substância em causa 
em 24 de outubro de 2014. (2) A Comissão apresentou o relatório de revisão (3) e um projeto do presente 
regulamento ao Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal em 
20 de março de 2015 e finalizou-os para a reunião do referido Comité de 14 de julho de 2015. 

(3)  A documentação fornecida pelo requerente revela que a frutose preenche os critérios de um género alimentício, 
tal como definido no artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (4). 
Além disso, não é utilizado predominantemente para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em matéria de 
fitossanidade através de um produto composto pela substância e por água. Por conseguinte, deve ser considerado 
uma substância de base. 

(4)  Os exames efetuados permitem presumir que a frutose satisfaz, em geral, os requisitos definidos no artigo 23.o do 
Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e detalhadas no 
relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar a frutose como substância de base. 

(5)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é, contudo, necessário incluir 
certas condições de aprovação, que são especificadas no anexo I do presente regulamento. 

(6)  Nos termos do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução 
(UE) n.o 540/2011 da Comissão (5) deve ser alterado em conformidade. 

14.8.2015 L 215/34 Jornal Oficial da União Europeia PT     

(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, 2014. Resultado das consultas com os Estados-Membros e a EFSA sobre o pedido 

relativo à substância de base frutose, com vista à sua utilização em fitossanidade em macieiras, com ação indireta no controlo dos insetos. 
Publicação de apoio da EFSA 2014:EN-684. 27 pp. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 
(4) Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 

(5) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN


(7)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância frutose, tal como especificada no anexo I, é aprovada como substância de base, nas condições estabelecidas 
no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alterações do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

O Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 13 de agosto de 2015. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

Denominação comum,  
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Frutose 

N.o CAS: 57-48-7 

β-D-frutofuranose Qualidade alimentar 1 de outubro de 2015 Só são autorizadas as utilizações como substância de base na qualidade de bio
estimulante das plantas. 

A frutose deve ser utilizada em conformidade com as condições específicas in
cluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre a frutose 
(SANCO/12680/2014), nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum,  
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (*) Data de aprovação Disposições específicas 

«8 Frutose 

N.o CAS: 57-48-7 

β-D-frutofuranose Qualidade ali
mentar 

1 de outubro de 2015 Só são autorizadas as utilizações como substância de base na qualidade 
de bioestimulante das plantas. 

A frutose deve ser utilizada em conformidade com as condições específi
cas incluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre a frutose 
(SANCO/12680/2014), nomeadamente os apêndices I e II do relatório.» 

(*)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/2069 DA COMISSÃO 

de 17 de novembro de 2015 

que aprova a substância de base hidrogenocarbonato de sódio 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 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, conjugado com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
26 de março de 2014, um pedido da Agência Dinamarquesa para a Proteção do Ambiente para a aprovação do 
hidrogenocarbonato de sódio como substância de base. O pedido estava acompanhado das informações exigidas 
pelo artigo 23.o, n.o 3, segundo parágrafo. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada «Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre a substância em causa 
em 11 de dezembro de 2014 (2). A Comissão apresentou o relatório de revisão (3) e um projeto do presente 
regulamento ao Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal em 
28 de maio de 2015 e finalizou-os para a reunião do referido Comité de 9 de outubro de 2015. 

(3)  A documentação fornecida pelo requerente revela que o hidrogenocarbonato de sódio satisfaz os critérios da 
definição de género alimentício, na aceção do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (4). Além disso, não é utilizado predominantemente para fins fitossanitários, sendo no 
entanto útil em matéria de fitossanidade através de um produto composto pela substância e por água. Por 
conseguinte, deve ser considerado uma substância de base. 

(4)  Os exames efetuados permitem presumir que o hidrogenocarbonato de sódio satisfaz, em geral, os requisitos 
definidos no artigo 23.o do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações 
examinadas e detalhadas no relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar o hidrogeno
carbonato de sódio como substância de base. 

(5)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é, contudo, necessário incluir 
certas condições de aprovação, que são especificadas no anexo I do presente regulamento. 

(6)  Nos termos do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução 
(UE) n.o 540/2011 da Comissão (5) deve ser alterado em conformidade. 

(7)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 

18.11.2015 L 301/42 Jornal Oficial da União Europeia PT     

(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, 2015. Resultado da consulta aos Estados-Membros e à EFSA sobre o pedido 

relativo à substância de base hidrogenocarbonato de sódio para utilização em produtos fitofarmacêuticos como fungicida para o 
controlo do míldio em diversas culturas hortícolas, da sarna-da-maçã e para o controlo pós-colheita de doenças ligadas à armazenagem 
de diversos frutos. Publicação de apoio da EFSA 2015:EN-719. 30 pp. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 
(4) Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 

(5) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN


ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância hidrogenocarbonato de sódio, tal como especificada no anexo I, é aprovada como substância de base, nas 
condições estabelecidas no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alterações do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

O Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 17 de novembro de 2015. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

Denominação comum, números 
de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Hidrogenocarbonato de sódio 

N.o CAS: 144-55-8 

Hidrogenocarbonato de 
sódio 

Qualidade alimentar 8 de dezembro de 2015 O hidrogenocarbonato de sódio deve ser usado em conformidade com 
as condições específicas constantes das conclusões do relatório de revi
são sobre o hidrogenocarbonato de sódio (SANTE/10667/2015), nomea
damente os apêndices I e II do relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e a forma de usar a substância de base.    

ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (CE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum, números 
de identificação Denominação IUPAC Pureza (*) Data de aprovação Disposições específicas 

«9 Hidrogenocarbonato de sódio 

N.o CAS: 144-55-8 

Hidrogenocarbonato de 
sódio 

Qualidade alimentar 8 de dezembro de 2015 O hidrogenocarbonato de sódio deve ser usado em confor
midade com as condições específicas constantes das con
clusões do relatório de revisão sobre o hidrogenocarbonato 
de sódio (SANTE/10667/2015), nomeadamente os apêndi
ces I e II do relatório.» 

(*)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e a forma de usar a substância de base.   
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/560 DA COMISSÃO 

de 11 de abril de 2016 

que aprova a substância de base soro de leite, 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 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
20 de abril de 2015, um pedido do Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) para a aprovação do 
soro de leite doce como substância def base. O pedido estava acompanhado das informações exigidas pelo 
artigo 23.o, n.o 3, segundo parágrafo. O requerente foi autorizado a completar o pedido, que foi concluído na 
nova versão de setembro de 2015. Nessa ocasião, o recorrente alterou o âmbito do pedido para soro de leite. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada «Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico em 28 de outubro 
de 2015 (2). A Comissão apresentou o relatório de revisão (3) e um projeto do presente regulamento ao Comité 
Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal em 11 de dezembro de 2015 e 
finalizou-os para a reunião do referido Comité de 8 de março de 2016. 

(3)  A documentação fornecida pelo requerente revela que o soro de leite preenche os critérios de um género 
alimentício, tal como definido no artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (4). Além disso, não é utilizado predominantemente para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em 
matéria de fitossanidade através de um produto composto pela substância e por água. Por conseguinte, deve ser 
considerado uma substância de base. 

(4)  Os exames efetuados permitem presumir que o soro de leite satisfaz, em geral, os requisitos definidos no 
artigo 23.o do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e 
detalhadas no relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar o soro de leite como 
substância de base. 

(5)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é, contudo, necessário incluir 
certas condições de aprovação, que são especificadas no anexo I do presente regulamento. 

(6)  Nos termos do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução 
(UE) n.o 540/2011 da Comissão (5) deve ser alterado em conformidade. 

(7)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 

12.4.2016 L 96/23 Jornal Oficial da União Europeia PT     

(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, 2015; Resultado da consulta aos Estados-Membros e à AESA sobre o pedido 

relativo à substância de base soro de leite doce com vista à sua utilização em fitossanidade como fungicida em vinhas, tomates, pepinos e 
aboborinha (Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for sweet whey for use in plant protection 
as a fungicide on grape vine, tomatoes, cucumber and zucchini squash). Publicação de apoio da AESA 2015:EN-879. 34 pp. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN. 
(4) Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 

(5) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN


ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância soro de leite, tal como especificada no anexo I, é aprovada como substância de base, nas condições estabe
lecidas no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alterações do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

O Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 11 de abril de 2016. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

Denominação comum, Números 
de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Soro de leite 

N.o CAS: 92129-90-3 

Não disponível Codex, norma 289-1995 (2) 2 de maio de 2016 O soro de leite deve ser utilizado em conformidade com as condições 
específicas incluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre o soro 
de leite (SANCO/12354/2015), nomeadamente os apêndices I e II do rela
tório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base. 
(2)  Disponível em linha: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/.    

ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

«10 Soro de leite 

N.o CAS: 92129-90-3 

Não disponível Codex, norma 289-1995 (*) 2 de maio de 2016 O soro de leite deve ser utilizado em conformidade com as con
dições específicas incluídas nas conclusões do relatório de revi
são sobre o soro de leite (SANCO/12354/2015), nomeadamente 
os apêndices I e II do relatório. 

(*)  Disponível em linha: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/.»   
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II 

(Atos não legislativos) 

REGULAMENTOS 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/548 DA COMISSÃO 

de 8 de abril de 2016 

que aprova a substância de base fosfato diamónico, em conformidade com o Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação de produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) 

n.o 540/2011 da Comissão 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
29 de setembro de 2014, um pedido do Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) para a aprovação 
do fosfato diamónico como substância de base. O pedido estava acompanhado das informações exigidas pelo 
artigo 23.o, n.o 3, segundo parágrafo. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada «Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre a substância em causa 
em 6 de outubro de 2015 (2). A Comissão apresentou o relatório de revisão (3) e um projeto do presente 
regulamento ao Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal em 
11 de dezembro de 2015 e finalizou-os para a reunião do referido Comité de 8 de março de 2016. 

(3)  O fosfato diamónico é autorizado para ser utilizado em enologia pelo Regulamento (CE) n.o 606/2009 da 
Comissão (4). 

(4)  A documentação fornecida pelo requerente mostra que o fosfato diamónico não é utilizado predominantemente 
para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em matéria de fitossanidade através de um produto composto pela 
substância e por água. 

9.4.2016 L 95/1 Jornal Oficial da União Europeia PT     

(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, 2015. Relatório técnico sobre os resultados da consulta aos Estados-Membros e à 

EASA sobre o pedido de aprovação da substância de base fosfato diamónico com vista à sua utilização em fitossanidade como um 
atrativo alimentar não letal para moscas da fruta (Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic 
substance application for diammonium phosphate for use in plant protection as a non-lethal food attractant for fruit flies). Publicação de apoio da 
EFSA 2015:EN-578. 34 pp. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 
(4) Regulamento (CE) n.o 606/2009 da Comissão, de 10 de julho de 2009, que estabelece regras de execução do Regulamento (CE) 

n.o 479/2008 do Conselho no que respeita às categorias de produtos vitivinícolas, às práticas enológicas e às restrições que lhes são 
aplicáveis (JO L 193 de 24.7.2009, p. 1). 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN


(5)  Os exames efetuados permitem presumir que o fosfato diamónico satisfaz, em geral, os requisitos definidos no 
artigo 23.o do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e 
detalhadas no relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar o fosfato diamónico como 
substância de base. 

(6)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é, contudo, necessário incluir 
certas condições de aprovação, que são especificadas no anexo I do presente regulamento. 

(7)  Nos termos do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução 
(UE) n.o 540/2011 da Comissão (1) deve ser alterado em conformidade. 

(8)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância fosfato diamónico, tal como especificada no anexo I, é aprovada como substância de base, nas condições 
estabelecidas no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alterações do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

O Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 8 de abril de 2016. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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(1) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 



ANEXO I 

Denominação comum, Números 
de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Fosfato diamónico 

N.o CAS: 7783-28-0 

Hidrogenofosfato de 
diamónio 

Qualidade enológica 29 de abril de 2016 O fosfato diamónico deve ser usado em conformidade com as condições específi
cas constantes das conclusões do relatório de revisão sobre o fosfato diamónico 
(SANTE/12351/2015), nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.    

ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (CE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum, Números 
de identificação Denominação IUPAC Pureza (*) Data de aprovação Disposições específicas 

«11 Fosfato diamónico 

N.o CAS: 7783-28-0 

Hidrogenofosfato de 
diamónio 

Qualidade enológica 29 de abril de 2016 O fosfato diamónico deve ser usado em conformidade com as condi
ções específicas constantes das conclusões do relatório de revisão sobre 
o fosfato diamónico (SANTE/12351/2015), nomeadamente os apêndi
ces I e II do relatório.» 

(*)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/1978 DA COMISSÃO 

de 11 de novembro de 2016 

que aprova a substância de base óleo de girassol, em conformidade com o Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação de produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) 

n.o 540/2011 da Comissão 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, 
em 4 de setembro de 2015, um pedido do Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) para a aprovação 
do óleo de girassol como substância de base. O pedido estava acompanhado das informações exigidas pelo 
artigo 23.o, n.o 3, segundo parágrafo. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada «Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre o óleo de girassol em 
11 de abril de 2016 (2). A Comissão apresentou o relatório de revisão (3) e um projeto do presente regulamento 
ao Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal em 12 de julho 
de 2016 e finalizou-os para a reunião do referido Comité de 7 de outubro de 2016. 

(3)  A documentação fornecida pelo requerente revela que o óleo de girassol preenche os critérios de um género 
alimentício, tal como definido no artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (4). Além disso, não é utilizado predominantemente para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em 
matéria de fitossanidade através de um produto composto pela substância e por água. Por conseguinte, deve ser 
considerado uma substância de base. 

(4)  Os exames efetuados permitem presumir que o óleo de girassol satisfaz, em geral, os requisitos definidos no 
artigo 23.o do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e 
detalhadas no relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar o óleo de girassol como 
substância de base. 

(5)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é, contudo, necessário incluir 
certas condições de aprovação, que são especificadas no anexo I do presente regulamento. 

(6)  Nos termos do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução 
(UE) n.o 540/2011 da Comissão (5) deve ser alterado em conformidade. 

(7)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 
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(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, 2016. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA 

on the basic substance application for sunflower oil for use in plant protection as insecticide on fruit trees, grapevine, potato, vegetables and post-harvest 
treatment on stored grains and as fungicide on vegetables and grapevine (Relatório técnico sobre os resultados da consulta aos Estados-
-Membros e à EFSA sobre o pedido de aprovação da substância de base óleo de girassol com vista à sua utilização em fitossanidade como 
inseticida em árvores de fruto, vinhas, batatas, produtos hortícolas, bem como no tratamento pós-colheita de cereais armazenados e 
como fungicida em produtos hortícolas e vinhas). Publicação de apoio da EFSA 2016:EN‑1023. 51 pp. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 
(4) Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 

(5) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN


ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância óleo de girassol, tal como especificada no anexo I, é aprovada como substância de base, nas condições 
estabelecidas no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alterações do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

O Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 11 de novembro de 2016. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

Denominação comum, 
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Óleo de girassol 

N.o CAS: 8001-21-6 

Óleo de girassol Qualidade alimentar 2 de dezembro de 2016 O óleo de girassol deve ser utilizado em conformidade com as condições espe
cíficas incluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre o óleo de girassol 
(SANCO/10875/2016), nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.    

ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum, 
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

«12 Óleo de girassol 

N.o CAS: 8001-21-6 

Óleo de girassol Qualidade alimentar 2 de dezembro de 2016 O óleo de girassol deve ser utilizado em conformidade com as 
condições específicas incluídas nas conclusões do relatório de re
visão sobre o óleo de girassol (SANCO/10875/2016), nomeada
mente os apêndices I e II do relatório.» 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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REGULAMENTOS 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/419 DA COMISSÃO 

de 9 de março de 2017 

que aprova a substância de base Urtica spp., em conformidade com o Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação de produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) 

n.o 540/2011 da Comissão 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
18 de agosto de 2015, um pedido do Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) para a aprovação de 
Urtica spp. como substância de base. O pedido estava acompanhado das informações exigidas pelo artigo 23.o, 
n.o 3, segundo parágrafo. Além disso, a Comissão recebeu, em 5 de janeiro de 2016, um pedido da Myosotis para 
a aprovação da urtiga como substância de base. Considerando que esse pedido diz igualmente respeito a Urtica 
spp., mas com uma diferente utilização proposta, a Comissão combinou a avaliação de ambos os pedidos. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada «Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre a substância em causa 
em 28 de julho de 2016 (2). A Comissão apresentou o relatório de revisão (3) e um projeto do presente 
regulamento ao Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal em 
7 de dezembro de 2016 e finalizou-os para a reunião do referido Comité de 24 de janeiro de 2017. 

(3)  A documentação fornecida pelo requerente revela que a substância Urtica spp. preenche os critérios de um género 
alimentício, tal como definido no artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (4). Além disso, não é utilizada predominantemente para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em 
fitossanidade num produto composto pela substância e por água. Por conseguinte, deve ser considerada uma 
substância de base. 

(4)  Os exames efetuados permitem presumir que a substância Urtica spp. satisfaz, em geral, os requisitos definidos no 
artigo 23.o do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e 
detalhadas no relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar Urtica spp. como substância 
de base. 

(5)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é, contudo, necessário incluir 
certas condições de aprovação, que são especificadas no anexo I do presente regulamento. 
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(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, 2016. Resultado da consulta aos Estados-Membros e à EFSA sobre os pedidos de 

aprovação de Urtica spp. como substância de base para utilização em fitossanidade como inseticida, acaricida e fungicida. Publicação de 
apoio da EFSA 2016:EN-1075. 72 pp. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN. 
(4) Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 
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(6)  Nos termos do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de Execução 
(UE) n.o 540/2011 da Comissão (1) deve ser alterado em conformidade. 

(7)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância Urtica spp., tal como especificada no anexo I, é aprovada como substância de base, nas condições estabe
lecidas no referido anexo. 

Artigo 2.o 

Alterações do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

O Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 9 de março de 2017. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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(1) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 



ANEXO I 

Denominação comum, 
números de identificação 

Denominação 
IUPAC Pureza (1) Data de apro

vação Disposições específicas 

Urtica spp. 

N.o CAS: 84012-40-8 
(extrato de Urtica dioica) 

N.o CAS: 90131-83-2 
(extrato de Urtica urens) 

Urtica spp. Farmacopeia 
Europeia 

30 de março 
de 2017 

A substância Urtica spp. deve ser utili
zada em conformidade com as condi
ções específicas incluídas nas conclu
sões do relatório de revisão sobre Ur
tica spp. (SANCO/11809/2016), nome
adamente os apêndices I e II do relató
rio. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de 
base.    

ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum, 
números de identificação 

Denominação 
IUPAC Pureza (*) Data de apro

vação Disposições específicas 

«14 Urtica spp. 

N.o CAS: 84012-40-8 
(extrato de Urtica dioica) 

N.o CAS: 90131-83-2 
(extrato de Urtica urens) 

Urtica spp. Farmacopeia 
Europeia 

30 de março 
de 2017 

A substância Urtica spp. deve 
ser utilizada em conformidade 
com as condições específicas in
cluídas nas conclusões do relató
rio de revisão sobre Urtica spp. 
(SANCO/11809/2016), nomeada
mente os apêndices I e II do rela
tório.» 

(*)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de 
base.   
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/2090 DA COMISSÃO 

de 14 de novembro de 2017 

relativo à aprovação de cerveja como substância de base, 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 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
11 de novembro de 2016, um pedido do Institut Technique de l'Agriculture Biologique para a aprovação de 
cerveja como substância de base. O pedido estava acompanhado das informações exigidas pelo artigo 23.o, n.o 3, 
segundo parágrafo, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada «Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre a cerveja em 
9 de junho de 2017 (2). A Comissão apresentou o relatório de revisão (3) e um projeto do presente regulamento 
ao Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal em 20 de julho 
de 2017 e finalizou-os para a reunião do referido Comité em 6 de outubro de 2017. 

(3)  A documentação fornecida pelo requerente revela que a cerveja satisfaz os critérios da definição de género 
alimentício constante do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (4). 
Além disso, não é utilizada predominantemente para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em fitossanidade 
num produto constituído pela substância e por água. Por conseguinte, deve ser considerada uma substância de 
base. 

(4)  Os exames efetuados permitem presumir que a cerveja satisfaz, em geral, os requisitos definidos no artigo 23.o do 
Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e detalhadas no 
relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar a cerveja como substância de base. 

(5)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é necessário, contudo, incluir 
certas condições. 

(6)  Nos termos do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de 
Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão (5) deve ser alterado em conformidade. 
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(1) JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
(2) EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States 

and EFSA on the basic substance application for beer for use in plant protection against slugs and snails (Relatório técnico sobre os resultados 
da consulta aos Estados-Membros e à EFSA sobre o pedido de aprovação de cerveja como substância de base para utilização em 
fitossanidade contra lesmas e caracóis). Publicação de apoio da EFSA 2017:EN-1253. 30 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1253. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN. 
(4) Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que determina os princípios e normas 

gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 

(5) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento (CE) 
n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias ativas aprovadas (JO L 153 de 11.6.2011, 
p. 1). 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN


(7)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância cerveja é aprovada como substância de base, como se especifica no anexo I. 

Artigo 2.o 

Alteração do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

O Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 14 de novembro de 2017. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

Denominação comum;  
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Cerveja 

N.o CAS: 8029-31-0 

Não aplicável Qualidade alimentar 5 de dezembro de 2017 A cerveja deve ser utilizada em conformidade com as condições específicas 
incluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre a cerveja  
(SANTE/11038/2017) e, em particular, os apêndices I e II desse relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identificação, as especificações e o modo de utilização da substância de base.    

ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum;  
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

«17 Cerveja 

N.o CAS: 8029-31-0 

Não aplicável Qualidade alimentar 5 de dezembro de 2017 A cerveja deve ser utilizada em conformidade com as condições 
específicas incluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre 
a cerveja (SANTE/11038/2017) e, em particular, os apêndices I e II 
desse relatório.» 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identificação, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/2066 DA COMISSÃO 

de 13 de novembro de 2017 

relativo à aprovação de pó de sementes de mostarda como substância de base 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 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em conformidade com o artigo 23.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, a Comissão recebeu, em 
6 de junho de 2016, um pedido do Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) (França) para 
a aprovação de pó de sementes de mostarda como substância de base. O pedido estava acompanhado das 
informações exigidas pelo artigo 23.o, n.o 3, segundo parágrafo, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada «Autoridade»). A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre o pó de sementes de 
mostarda em 20 de janeiro de 2017 (2). A Comissão apresentou o projeto de relatório de revisão (3) e um projeto 
do presente regulamento ao Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e 
Animal em 20 de julho de 2017 e finalizou-os para a reunião do referido Comité em 6 de outubro de 2017. 

(3)  A documentação fornecida pelo requerente revela que o pó de sementes de mostarda satisfaz os critérios da 
definição de género alimentício constante do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (4). Além disso, não é utilizado predominantemente para fins fitossanitários, sendo no 
entanto útil em fitossanidade num produto constituído pela substância e por água. Por conseguinte, deve ser 
considerado uma substância de base. 

(4)  Os exames efetuados permitem presumir que o pó de sementes de mostarda satisfaz, em geral, os requisitos 
definidos no artigo 23.o do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações 
examinadas e detalhadas no relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar o pó de 
sementes de mostarda como substância de base. 

(5)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é necessário, contudo, incluir 
certas condições e restrições. 

(6)  Nos termos do artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de 
Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão (5) deve ser alterado em conformidade. 

(7)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 
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segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 

(5) Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão, de 25 de maio de 2011, que dá execução ao Regulamento  
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de 11.6.2011, p. 1). 
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ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância pó de sementes de mostarda é aprovada como substância de base tal como se especifica no anexo I. 

Artigo 2.o 

Alteração do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

O Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 13 de novembro de 2017. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

Denominação comum;  
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Pó de sementes de 
mostarda 

Não aplicável Qualidade alimentar 4 de dezembro de 2017 O pó de sementes de mostarda deve ser utilizado em conformidade com as 
condições específicas incluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre 
o pó de sementes de mostarda (SANTE/11309/2017) e, em particular, os 
apêndices I e II desse relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identificação, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum;  
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

«18 Pó de sementes de 
mostarda 

Não aplicável Qualidade alimentar 4 de dezembro de 2017 O pó de sementes de mostarda deve ser utilizado em conformi
dade com as condições específicas incluídas nas conclusões do 
relatório de revisão sobre o pó de sementes de mostarda  
(SANTE/11309/2017) e, em particular, os apêndices I e II desse 
relatório.» 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identificação, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2018/1295 DA COMISSÃO 

de 26 de setembro de 2018 

que aprova a substância de base óleo de cebola, 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 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho (1), nomeadamente o artigo 23.o, n.o 5, em conjugação com o artigo 13.o, n.o 2, 

Considerando o seguinte: 

(1)  Em 12 de dezembro de 2016, a Comissão recebeu um pedido da empresa Bionext para a aprovação do óleo de 
cebola como substância de base. O pedido foi posteriormente completado com as informações exigidas pelo 
artigo 23.o, n.o 3, segundo parágrafo, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009. 

(2)  A Comissão solicitou assistência científica à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos («Autoridade»). 
A Autoridade apresentou à Comissão um relatório técnico sobre o óleo de cebola em 31 de outubro de 2017 (2). 

(3)  A Comissão apresentou, em 25 de maio de 2018, o projeto de relatório de revisão (3) e, em 19 de julho de 2018, 
um projeto do presente regulamento ao Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo 
Humano e Animal e finalizou-os para a reunião do referido comité em 20 de julho de 2018. 

(4)  A documentação fornecida pelo requerente mostra que o óleo de cebola satisfaz os critérios da definição de 
género alimentício constante do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (4). Além disso, não é utilizado predominantemente para fins fitossanitários, sendo no entanto útil em 
fitossanidade num produto constituído pela substância. Por conseguinte, deve ser considerado como uma 
substância de base. 

(5)  Os exames efetuados permitem presumir que o óleo de cebola satisfaz, em geral, os requisitos definidos no 
artigo 23.o do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, designadamente no que diz respeito às utilizações examinadas e 
detalhadas no relatório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é adequado aprovar o óleo de cebola como 
substância de base. 

(6)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, em conjugação com o artigo 6.o 

do mesmo regulamento, e à luz dos conhecimentos científicos e técnicos atuais, é, contudo, necessário incluir 
certas condições de aprovação, que são especificadas no anexo I do presente regulamento. 

(7)  Em conformidade com o artigo 13.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o anexo do Regulamento de 
Execução (UE) n.o 540/2011 da Comissão (5) deve ser alterado em conformidade. 

(8)  As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.o 

Aprovação de uma substância de base 

A substância óleo de cebola é aprovada como substância de base, como se especifica no anexo I. 
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Artigo 2.o 

Alteração do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 

O Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011 é alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. 

Artigo 3.o 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 

Feito em Bruxelas, em 26 de setembro de 2018. 

Pela Comissão 

O Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO I 

Denominação comum; 
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

Óleo de cebola 

N.o CAS: 8002-72-0 

Não aplicável Qualidade alimentar 17 de outubro de 2018 O óleo de cebola deve ser utilizado em conformidade com as condições especí
ficas incluídas nas conclusões do relatório de revisão sobre o óleo de cebola 
(SANTE/10615/2018), nomeadamente os apêndices I e II do relatório. 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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ANEXO II 

Na parte C do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.o 540/2011, é aditada a seguinte entrada: 

Número Denominação comum; 
números de identificação Denominação IUPAC Pureza (1) Data de aprovação Disposições específicas 

«20 Óleo de cebola 

N.o CAS: 8002-72-0 

Não aplicável Qualidade alimentar 17 de outubro de 2018 O óleo de cebola deve ser utilizado em conformidade com as 
condições específicas incluídas nas conclusões do relatório de re
visão sobre o óleo de cebola (SANTE/10615/2018), nomeada
mente os apêndices I e II do relatório.» 

(1)  O relatório de revisão fornece dados suplementares sobre a identidade, as especificações e o modo de utilização da substância de base.   
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