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Návrh usnesení Evropského parlamentu o udělení výjimky pro přírodní vonné 

levandulové silice v rámci nařízení REACH 

Evropský parlament, 

– s ohledem na nařízení (ES) č. 1907/20061, 

– s ohledem na nařízení (ES) č. 834/20072, 

– s ohledem na článek 133 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že Unie zavedla mechanismus určený k ochraně proti hrozbám 

spojeným s chemickými látkami; 

B. vzhledem k tomu, že látky, které se nacházejí v přírodě, pokud nejsou chemicky 

upravené a nepředstavují žádné nebezpečí, mají právo na udělení výjimky z registrace; 

C. vzhledem k tomu, že podle mezinárodní normy ISO je vonná levandulová silice 

produkt, který se přirozeně nachází v rostlině a získává se destilací vodní parou3; 

D. vzhledem k tomu, že výrobci, kteří často sami provádějí destilaci, mají povinnost 

vypracovat složité a nákladné hodnocení každé vonné silice; 

E. vzhledem k tomu, že přírodní vonné levandulové silice jsou zemědělským produktem4; 

F. vzhledem k tomu, že zavedení těchto předpisů není slučitelné se samotnou povahou 

přírodních vonných silic; 

1. vyzývá Komisi, aby požádala Radu o úpravu nařízení REACH s tím, že udělí výjimku 

z registrace pro přírodní vonné levandulové silice, aby jejich výrobci nebyli v důsledku 

neproveditelných předpisů dále znevýhodňováni. 

 

 

                                                 
1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek (REACH) a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. 
2 Nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 
3 Podle REACH jde o přírodní postup. 
4 Článek 38 Římské smlouvy. 


