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Estimado cliente;

O regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercialização e uso de precursores de explosivos visa evitar 
que potenciais criminosos terroristas possam apropriar-se de precursores, que podem ser usados   para 
criar explosivos. Precursores são substâncias que podem ser extraídas de misturas químicas para serem 
utilizadas como componente em explosivos. Substitui o regulamento (UE) 98/2013 e aplica-se a partir de 
01 de fevereiro de 2021. Os documentos de texto do regulamento e das diretrizes da Comissão da UE para 
a implementação estão disponíveis no site www.eur-lex.eu ou por meio de busca usando o termo de 
pesquisa CELEX-no. 32019R1148 (regulamento) e CELEX- no. 52020XC0624 (01) (diretrizes). Em particular, 
destacamos o anexo 3 das orientações “Lista de verificação de conformidade para operadores económicos, 
mercados online, utilizadores profissionais e público em geral”. Aqui encontrará os requisitos para o seu 
negócio.

Assim sendo, vários produtos que nos possa adquirir, contêm 1% ou mais de acetona, dessa forma estão 
sujeitos a este regulamento. Todos os outros produtos da Car Repair System não são considerados um 
precursor atrativo, devido à complexidade do produto e nesse caso, as transações suspeitas devem ser 
relatadas apenas se excederem as quantidades domésticas normais.

Informamos que possivelmente os aerossóis não são abrangidos pelo regulamento (UE) 2019/1148 
por motivos formais. Esta questão não está juridicamente esclarecida. De acordo com o artigo 2 (2) do 
regulamento (UE) 2019/1148, os artigos na aceção do artigo 3 (3) do regulamento REACH (CE) 1907/2006 
não estão incluídos. O termo artigo é definido nas “Diretrizes sobre os requisitos para substâncias em artigos”, 
publicado pela Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA). De acordo com o anexo 3 das diretrizes, 
os aerossóis são classificados como artigos e misturas. Consequentemente, os aerossóis podem estar fora 
do âmbito da legislação (UE) 2019/1148. Se pretender usar esta opinião legal, deve pedir aconselhamento 
jurídico.

Não hesite em contactar-nos se tiver mais questões.

Atenciosamente,

Car Repair System
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