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PT 

B8-1030/2016 

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a concessão de uma isenção a favor 

dos óleos essenciais naturais de lavanda no âmbito do Regulamento REACH  

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1907/20061, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 834/20072, 

– Tendo em conta o artigo 133.º do seu Regimento, 

A. Considerando que a União estabeleceu um mecanismo de proteção relativamente aos 

riscos associados às substâncias químicas; 

B. Considerando que as substâncias presentes na natureza, desde que não sejam 

quimicamente alteradas e não tenham um caráter nocivo, devem ficar isentas da 

obrigação de registo; 

C. Considerando o óleo essencial de lavanda é um produto naturalmente presente nesta 

planta, de acordo com a norma internacional ISO, e é extraído com recurso a vapor de 

água 3; 

D. Considerando que os destiladores, que amiúde são também os próprios produtores, 

devem constituir dossiês de avaliação complexos e onerosos para cada óleo essencial; 

E. Considerando que o óleo essencial natural de lavanda é um produto agrícola 4; 

F. Considerando que a aplicação do regulamento em apreço não é compatível com a 

natureza dos óleos essenciais naturais; 

1. Convida a Comissão a solicitar ao Conselho que altere o Regulamento REACH, 

isentando da obrigação de registo o óleo essencial natural de lavanda, para que os 

produtores não sejam prejudicados por uma regulamentação cuja aplicação é 

impossível. 

 

                                                 
1 Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de 

substâncias químicas (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos. 
2 Regulamento (CE) n.º 834/2007 relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos 

biológicos. 
3 Procedimento natural, nos termos do REACH. 
4 Artigo 38.º do Tratado de Roma. 


