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A ANIMEE concorda com o contributo fornecido pela CIP, para o qual 

contribuíu ativamente. Tem, contudo os seguintes contributos 

específicos a acrescentar:

1 - UNILEX 25º-A, n. 4
A ANIMEE quer contribuir para este estudo, no que respeita às 

embalagens dos EEE.

1 - UNILEX 26.º (n.º 1)

Concordamos com a redação atual. O produtor não poderá ser 

responsabilizado sozinho quando o fabricante da embalagem lhe 

fornece embalagens não adequadas, por alguma razão, 

desconhecida do produtor de produtos. Ou seja, a responsabilidade 

pode ser de um ou de outro ou de ambos, tem que ser vista cada 

situação.

Manter a redação atual.

1 - UNILEX 97º-A, n. 5

Enquanto produtores, saudamos a publicitação  dos resultados de 

gestão para cada fluxo específico de resíduo num prazo razoável, esta 

informação é muito relevante para quem coloca os produtos no 

mercado.

2 - RGGR 22.º (n.º 3)

O desmantelamento nem sempre é viável ou seguro. A expressão 

"localização de substâncias"  deverá ser corrigida. Uma vez que 

desmantelamento se refere a artigos, deve fazer-se referência não a 

substâncias perigosas mas a substâncias de elevada preocupação, nos 

termos do estabelecido no REACH e disponível na Plataforma SCIP da 

ECHA. As matérias primas essenciais são raras, especialmente na 

Europa, pelo que devem ser, quando viável, aproveitadas.

Substituir o n.º 3 por: "3. A fim de promover a reutilização, o produtor do 

produto deve garantir que os detentores do produto possam obter as 

informações necessárias sobre a possibilidade de reutilização do produto 

e seus componentes e o seu desmantelamento quando viável, bem 

como informações sobre o conteúdo em termos de substâncias de 

elevada preocupação disponíveis na Plataforma SCIP da ECHA e em 

termos de matérias primas essenciais do produto".

O marcador de posição do logótipo encontra-se nesta célula.

Tabela para inserção de contributos


