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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la acordarea unei 

derogări în favoarea uleiurilor esențiale naturale de levănțică în cadrul Regulamentului 

REACH 

Parlamentul European, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/20061, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/20072, 

– având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Uniunea a introdus un mecanism de protejare împotriva riscurilor legate de 

substanțele chimice; 

B. întrucât substanțele din natură, dacă nu sunt modificate chimic și nu prezintă 

caracteristici periculoase, trebuie să beneficieze de o derogare de înregistrare; 

C. întrucât uleiul esențial de levănțică este un produs care apare natural în plantă, conform 

normei internaționale ISO, și este obținut prin extracție cu ajutorul aburilor3; 

D. întrucât distilatorii, care sunt adesea producătorii înșiși, trebuie să întocmească dosare 

de evaluare complexe și costisitoare pentru fiecare ulei esențial; 

E. întrucât uleiul esențial natural de levănțică este un produs agricol4; 

F. întrucât punerea în aplicare a prezentei reglementări nu este compatibilă cu natura însăși 

a uleiului esențial natural; 

1. invită Comisia să solicite Consiliului o modificare a Regulamentului REACH, acordând 

o derogare de înregistrare pentru uleiul esențial natural de levănțică, pentru ca 

producătorii să nu fie penalizați de această reglementare imposibil de pus în aplicare. 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 

chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice. 
2 Regulamentul (CE) nr. 834/2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. 
3 Procedeu natural, conform REACH. 
4 Articolul 38 din Tratatul de la Roma. 


