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Texto da Comissão 

 

Alteração 

Substância N.º CAS N.º CE Derrogação específica sobre a 

utilização como substância 

intermédia ou outra 

especificação 

Éter 

bis(pentabromofe

nílico) (éter 

decabromodifeníl

ico; decaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. Para os fins da 

presente entrada, o artigo 4.º, 

n.º 1, alínea b), é aplicável a 

concentrações de decaBDE 

iguais ou inferiores a 10 

mg/kg (0,001 % em massa) em 

substâncias. 

   1-A.  Para efeitos das 

entradas relativas a tetra-, 

penta-, hexa-, hepta- e deca 

BDE, o artigo 4.º, n.º 1, alínea 

b), aplica-se a concentrações 

na sua totalidade até 1000 

ppm em massa, em misturas 

ou artigos. 

   Este limite de concentração 

será objeto de uma avaliação 

de impacto e de uma revisão 

pela Comissão até... [5 anos 

após a data de entrada em vigor 

do presente regulamento]. 

   A avaliação de impacto deve 

basear-se nas recomendações 

da ECHA e do Comité dos 
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Resíduos. 

   2. Por meio de 

derrogação, é autorizado o 

fabrico, colocação no mercado 

e utilização de decaBDE: 

   a)  Na produção de uma 

aeronave cuja homologação 

tiver sido requerida antes da 

data de entrada em vigor e 

tiver sido recebida antes de 

dezembro de 2022, antes de 2 

de março de 2027; 

   b) Na produção de peças 

sobresselentes para: 

   i) uma aeronave cuja 

homologação tiver sido 

requerida antes da data de 

entrada em vigor e tiver sido 

recebida antes de dezembro de 

2022, produzida antes de 2 de 

março de 2027, até ao final da 

vida útil dessa aeronave; 

   ii) veículos a motor 

abrangidos pelo âmbito de 

aplicação da 

Diretiva 2007/46/UE1-A do 

Parlamento Europeu e do 

Conselho, produzidos antes de 

... [data de entrada em vigor 

do presente regulamento], até 

2036 ou até ao final da sua 

vida útil, consoante o que 

primeiro ocorrer. 

   3. As isenções específicas 

para peças sobressalentes para 

veículos a motor a que se 

refere o n.º 2, alínea b), 

subalínea ii), são aplicáveis 

para a produção e utilização 

de decaBDE comercial que se 

enquadram numa ou mais das 

seguintes categorias: 

   i) aplicações no grupo 

motopropulsor e sob o capô, 

tais como fios de massa da 
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bateria, fios de interconexão 

da bateria, tubagens de ar 

condicionado móvel (MAC), 

grupos motopropulsores, 

juntas do coletor de escape, 

isolamento sob o capô, 

cablagem e feixes de cabos sob 

o capô (cablagem do motor, 

etc.), sensores de velocidade, 

mangueiras, módulos de 

ventoinha e sensores de 

detonação; 

   ii) aplicações no sistema 

de combustível, tais como 

mangueiras de combustível, 

depósitos de combustível e 

depósitos de combustível na 

parte inferior da carroçaria; 

   iii) Dispositivos 

pirotécnicos e aplicações 

afetadas por dispositivos 

pirotécnicos, tais como cabos 

de ignição para os airbags, 

coberturas/tecidos dos 

assentos (apenas se 

relacionados com os airbags) e 

airbags (dianteiros e laterais); 

   iv) suspensão e aplicações 

interiores como, por exemplo, 

elementos de guarnição, 

material acústico e cintos de 

segurança; 

   v) plásticos reforçados 

(painéis de instrumentos e 

guarnições interiores); 

   vi) sob o capô ou no painel 

de instrumentos (blocos de 

terminais/de fusíveis, cabos de 

alta intensidade e invólucros 

de cabos (fios de velas)); 

   vii) equipamento elétrico e 

eletrónico (caixas de bateria e 

tabuleiros de bateria, conexões 

elétricas de comando do 

motor, elementos de discos de 
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rádio, sistemas de navegação 

por satélite, sistemas de 

posicionamento global e 

sistemas informáticos); 

   viii) tecido, como, por 

exemplo, plataformas 

traseiras, estofos, coberturas 

interiores do tejadilho, 

assentos de automóveis, apoios 

de cabeça, palas de proteção 

contra o sol, painéis de 

guarnição, tapetes. 

   3. São autorizados o 

fabrico de decaBDE e a sua 

utilização para a produção e 

colocação no mercado dos 

seguintes artigos: 

   a) Artigos colocados no 

mercado antes de ... [data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento]. 

   b) Aeronaves produzidas 

nos termos do n.º 2, alínea a); 

   c) Peças sobresselentes de 

aeronaves produzidas nos 

termos do n.º 2, alínea b); 

   d) Equipamentos elétricos 

e eletrónicos abrangidos pelo 

âmbito da Diretiva 

2011/65/UE1-B do Parlamento 

Europeu e do Conselho. 

   4. Para efeitos da 

presente entrada, entende-se 

por «aeronave» uma das 

seguintes definições: 

   a) Uma aeronave civil 

produzida em conformidade 

com um certificado de tipo 

emitido ao abrigo do 

Regulamento (UE) 

2018/11391-C do Parlamento 

Europeu e do Conselho ou 

com uma aprovação de projeto 

emitida em conformidade com 
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a legislação nacional de um 

Estado Contratante da 

Organização da Aviação Civil 

Internacional (OACI), ou para 

a qual foi emitido um 

certificado de 

aeronavegabilidade por um 

Estado Contratante da OACI 

ao abrigo do anexo 8 da 

Convenção sobre a Aviação 

Civil Internacional; 

   b) Uma aeronave militar. 

   _________________ 

   1-A Diretiva 2007/46/CE do 

Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 5 de setembro de 

2007, que estabelece um 

quadro para a homologação 

dos veículos a motor e seus 

reboques, e dos sistemas, 

componentes e unidades 

técnicas destinados a serem 

utilizados nesses veículos 

(Diretiva-Quadro) (JO L 263 

de 9.10.2007, p. 1). 

   1-B Diretiva 2011/65/UE do 

Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 8 de junho de 

2011, relativa à restrição do 

uso de determinadas 

substâncias perigosas em 

equipamentos elétricos e 

eletrónicos (JO L 174 de 

1.7.2011, p. 88). 

   1-C Regulamento (UE) 

2018/1139 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 

4 de julho de 2018, relativo a 

regras comuns no domínio da 

aviação civil, que cria a 

Agência da União Europeia 

para a Segurança da Aviação, 

altera os Regulamentos (CE) 

n.º 2111/2005, (CE) 

n.º 1008/2008, (UE) 

n.º 996/2010, (UE) 
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n.º 376/2014 e Diretivas 

2014/30/UE, e 2014/53/UE do 

Parlamento Europeu e do 

Conselho, e que revoga os 

Regulamentos (CE) 

n.º 552/2004 e (CE) 

n.º 216/2008 do Parlamento 

Europeu e do Conselho e o 

Regulamento (CEE) 

n.º 3922/91 do Conselho 

(JO L 212 de 22.8.2018, p. 1). 

 

Or. en 

 

 


