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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de verlening van een vrijstelling 

voor natuurlijke etherische lavendeloliën in het kader van de REACH-verordening 

Het Europees Parlement, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1907/20061, 

– gezien Verordening (EG) nr. 834/20072, 

– gezien artikel 133 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de Unie een maatregelenpakket heeft ingevoerd dat erop gericht is de 

risico's die gepaard gaan met chemische stoffen te ondervangen; 

B. overwegende dat stoffen die in de natuur aanwezig zijn en die niet chemisch worden 

gewijzigd en geen gevaren inhouden moeten worden vrijgesteld van de 

registratieverplichting; 

C. overwegende dat etherische lavendelolie een product is dat van nature in de 

lavendelplant voorkomt, conform de internationale ISO-norm, en wordt gewonnen door 

middel van stoomdistillatie3; 

D. overwegende dat distilleerders - die vaak tegelijk producenten zijn - voor elke 

etherische olie ingewikkelde en dure beoordelingsdossiers moeten opstellen; 

E. overwegende dat natuurlijke etherische lavendelolie een landbouwproduct is4; 

F. overwegende dat de invoering van de REACH-regelgeving niet verenigbaar is met de 

intrinsieke eigenschappen van natuurlijke etherische olie; 

1. verzoekt de Commissie de Raad om een wijziging van de REACH-verordening te 

vragen waarmee natuurlijke etherische lavendelolie wordt vrijgesteld van de 

registratieverplichting, zodat de producenten ervan niet worden benadeeld door deze 

regelgeving die zij onmogelijk in de praktijk kunnen brengen. 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 

aanzien van chemische stoffen (REACH) en tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische 

stoffen. 
2 Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten. 
3 Natuurlijk procédé, volgens REACH. 
4 Artikel 38 van het Verdrag van Rome 


