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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно предоставянето на 

освобождаване от задължението за регистриране на естествените етерични масла 

от лавандула в рамките на Регламента REACH 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/20061, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 834/20072, 

– като взе предвид член 133 от своя правилник, 

A. като има предвид, че Съюзът създаде система, проектирана за защита срещу 

рисковете, свързани с химическите вещества; 

Б. като има предвид, че веществата, които се срещат в природата, ако са химически 

немодифицирани и не представляват опасност, трябва да бъдат освободени от 

задължението за регистриране; 

В. като има предвид, че етеричното масло от лавандула е продукт, който присъства 

естествено в растението съгласно международния стандарт ISO, и че се добива 

чрез екстракция на водна пара3; 

Г. като има предвид, че дестилаторите, които често са самите производители, са 

длъжни да представят сложни и скъпи досиета за оценка за всяко етерично масло; 

Д. като има предвид, че естественото етерично масло от лавандула е 

селскостопански продукт4; 

Е. като има предвид, че въвеждането на тази правна уредба не е съвместимо с 

характера на естественото етерично масло; 

1. призовава Комисията да поиска от Съвета изменение на регламента REACH по 

отношение на предоставяне на освобождаване от задължението за регистриране 

на естественото етерично масло от лавандула, така че производителите да не 

бъдат ощетени от тази правна уредба, която е невъзможно да бъде прилагана. 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по 

химикали. 
2 Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на 

биологични продукти. 
3 Естествен процес съгласно REACH. 
4 Член 38 от Договора от Рим. 


