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Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przyznania zwolnienia dla 

naturalnych lawendowych olejków eterycznych w ramach rozporządzenia REACH 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/20061, 

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 834/20072, 

– uwzględniając art. 133 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że Unia ustanowiła mechanizm mający zabezpieczać przed ryzykiem 

związanym z substancjami chemicznymi; 

B. mając na uwadze, że substancje występujące w przyrodzie – jeśli nie zostały 

zmodyfikowane chemicznie i nie są niebezpieczne – powinny być objęte zwolnieniem z 

wymogu rejestracji;  

C. mając na uwadze, że lawendowy olejek eteryczny jest produktem występującym 

naturalnie w roślinie, zgodnie z międzynarodową normą ISO, i że jest on pozyskiwany 

drogą destylacji z użyciem pary wodnej3;  

D. mając na uwadze, że destylarnie, które są często same producentami, muszą sporządzać 

złożone i kosztowne dokumentacje oceny dla każdego olejku eterycznego; 

E. mając na uwadze, że naturalny lawendowy olejek eteryczny jest produktem rolnym4; 

F. mając na uwadze, że wprowadzenie tego rodzaju przepisów nie idzie w parze z 

pojęciem naturalnego olejku eterycznego;  

1. wzywa Komisję, by wystąpiła do Rady o zmianę rozporządzenia REACH poprzez 

przyznanie zwolnienia z wymogu rejestracji dla naturalnego lawendowego olejku 

eterycznego, tak by producenci nie zostali poszkodowani w wyniku przepisów 

niemożliwych do realizacji. 

                                                 
1 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów 
2 Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
3 Proces naturalny, zgodnie z REACH 
4 Artykuł 38 traktatu rzymskiego 


