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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1476/2009, внесена от Marga Santamaría, с испанско 
гражданство, от името на ANDAFED (Национално сдружение на 
засегнатите от диметилфумарат), относно вредните последствия от 
ДМФ при използването му за производство на различни потребителски 
стоки

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява тревога относно недопустимото използване на 
диметилфумарат (ДМФ) от редица производители на обувни изделия, дивани и кожени 
изделия, като посочва, че продуктът вреди на здравето, причинявайки контактен 
дерматит и астма. Въпреки че това вещество е забранено с решение на Комисията от 17 
март 2009 г. (ОВ L 74, 20.3.2009 г., стр. 32), сдружението все още получава оплаквания 
от засегнати от него хора. Поради това вносителката настоява за отстраняване от пазара 
на Общността на всички продукти, съдържащи това опасно вещество, чието използване 
представлява нарушение на Директива 2001/95/ЕО относно общата безопасност на 
продуктите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителката на петицията, в качеството си на президент на испанското национално 
сдружение на засегнатите от въздействието на диметилфумарат (ANDAFED), се 
оплаква във връзка с употребата на диметилфумарат (ДМФ) в производството на 
дивани, обувни изделия, облекло и други продукти и причинените вследствие на това 
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увреждания на здравето на множество потребители. Тя твърди, че в няколко държави-
членки на ЕС са били констатирани многобройни случаи на контактен дерматит и 
астма, причинени от ДМФ, и добавя, че, въпреки забраната за употреба на ДМФ в 
производството на потребителски продукти, въведена с решение на Комисията1,
ANDAFED продължава да получава сигнали от хора, които наскоро са пострадали от 
въздействие на ДМФ, например вследствие закупуването на обувни изделия. 
Вносителката съобщава, че ANDAFED е отправила искане до испанските съдилища да 
проведат изчерпателно разследване по въпроса.

В петицията, внесена в Европейския парламент от ANDAFED, се поставят следните 
искания:

- Да бъде въведена пълна забрана на употребата на ДМФ в производството на всички 
стоки, които биха могли да влязат в контакт с кожата, както и употребата му в
производството на всички видове опаковки на тези стоки;

- Да се въведе регулация относно материалите, използвани в производството на кожени 
изделия (например лепила и бои);

- Етикетите на стоките да съдържат информация относно точния състав на стоката;

- Създаване на европейски списък на засегнатите лица.

Веществото ДМФ действително е било открито в редица (вносни) потребителски стоки 
като мебели, обувни изделия, платове и др. Веществото предпазва потребителските 
стоки от плесен, например при транспортиране при влажни климатични условия. ДМФ 
притежава силни сенсибилизиращи свойства и наличието му в потребителските стоки е 
довело до тежки кожни реакции при стотици, ако не и хиляди потребители в ЕС.

ДМФ е биоцид за борба с плесени, който е забранен в ЕС. Поради многото и тежки 
кожни проблеми, наблюдавани сред потребителите, след одобрение от държавите-
членки и в рамките на едва 3 месеца Комисията е приела горепосоченото решение 
съгласно член 13 от Директивата за общата безопасност на продуктите. Съгласно това 
решение държавите членки трябва да гарантират, че считано от 1 май 2009 г. продукти, 
съдържащи ДМФ, ще бъдат забранени за пускане или предлагане на пазара и че такива
продукти ще бъдат събрани обратно от потребителите (дори и да са предоставени 
преди датата на влизане в сила на решението), като при това потребителите трябва да 
бъдат уведомени относно рисковете, свързани с ДМФ. Така употребата на ДМФ в 
потребителските стоки е напълно забранена.

През 2009 г. органите на държавите-членки са уведомили Комисията за 120 случая на 
потребителски стоки, съдържащи ДМФ, което е забранено за техния пазар съгласно 
решението на Комисията. Испания е държавата, в която са получени най-много 
съобщения за такива случаи, 69 на брой, свързани със следните стоки: сандали, чехли, 
спортни обувки, дамски обувки и ботуши, както и детски обувки.

                                               
1 Решение 2009/251/EО на Комисията от 17 март 2009 година за изискване към държавите-членки да 
гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат биоцида диметилфумарат 
OВ L 74, 20.3.2009 г., стр. 32.
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По отношение на исканията, поставени от вносителката на петицията:

 Забрана на диметилфумарат … :

По силата на гореспоменатото решение ДМФ действително е забранен за всички 
потребителски стоки, в това число и по отношение на опаковките, тъй като 
опаковката е неразделна част от продукта;

 Регулация на материалите, използвани в производството на кожени изделия...:

Съществуват няколко забрани за химически вещества, в това число и бои, които 
вече не могат да бъдат използвани в производството на кожени изделия, като

 късоверижни хлорирани парафини за втечняване на мазнини при обработката на 
кожи1;

 азобагрила в текстилни и кожени изделия, които могат да влязат в директен или 
продължителен контакт с човешката кожа или устната кухина, в това число и 
използвани за кожени играчки2;

 нонилфенол и нонилфенол етоксилат при обработка на кожа (освен ако е 
гарантирано, че не се освобождават в околната среда)3;

В допълнение, съществуват редица стандарти, свързани с тестване за химикалите, 
използвани за обработка на кожа, като тези стандарти целят осигуряването на 
качеството и безопасността на съответните кожени изделия. Сред посочените са 
тестове за:
- Хром4, хромен оксид5, хром (VI) 6, формалдехид7, пентахлорфенол8;

 Устойчивост на оцветяването на пот9.
Освен това Решение 2002/231/ЕО на Комисията относно екомаркировката на 
обувните изделия има за цел ограничаването на нивата на токсични остатъци в 
обувни изделия и емисиите на летливи органични съединения от тях, в това число и 
вещества като хром (VI), арсеник, кадмий, олово и формалдехид. В решението са 
изброени и веществата, които не бива да бъдат използвани при производството на
материалите, както и на самия продукт.
Забранени за употреба в лепила са и някои други химикали, по-специално 
разтворители, като те са обявени в системата RAPEX. Сред тях са хлороформ и 
други хлорирани разтворители10, толуен11 и бензен12.

                                               
1 Регламент REACH, приложение XVII, т. 42. Вж. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:BG:PDF
2 Регламент REACH, приложение XVII, т. 43. Вж. уебадреса по-горе.
3 Регламент REACH, приложение XVII, т. 46. Вж. уебадреса по-горе.
4 EN ISO 4045:1998 Кожа – Химическо тестване - Част 4.
5 prEN ISO 5398.
6 CEN/TS 14495:2003.
7 CEN ISO/TS 17226:2003.
8 CEN/TS 14494:2003.
9 EN ISO 11641:2003.
10 Регламент REACH, приложение XVII, т. 32 - 38. Вж. уебадреса по-горе.
11 Регламент REACH, приложение XVII, т. 48. Вж. уебадреса по-горе.
12 Регламент REACH, приложение XVII, т. 5. Вж. уебадреса по-горе.
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 Етикетите на стоките да съдържат информация относно точния състав на стоката:
Не съществува общо изискване за указване на наличието на определени химикали 
или указване на пълния състав на продукта върху опаковката на потребителски 
стоки, освен по отношение на козметичните продукти, които влизат в редовен 
контакт с кожата, понякога за продължителен период от време. При все това обаче, 
съгласно европейското законодателство, в случай че поради своя химически състав 
потребителските стоки могат да бъдат запалими (например определени спрейове) 
или корозивни (например препарати за отпушване на канализацията), това трябва да 
бъде указано в етикета1.

 Създаване на европейски списък на засегнатите лица:

Комисията е наясно, че стотици, ако не и хиляди потребители са получили 
оплаквания като кожно зачервяване, обриви, изгаряния и други сериозни здравни 
проблеми в резултат от наличието на ДМФ в потребителски стоки, като някои от 
тези оплаквания са много трудни за лечение. Потребителите са прибягнали до 
обединени действия за търсене на компенсации от националните съдилища, какъвто 
е случаят с най-големия съвместен съдебен иск в Обединеното кралство. Според 
сведения подобни съвместни съдебни искове са повдигнати и от потребители във 
Франция. 

Въпреки това Комисията не разполага със сведения за наличие на списък на всички 
потребители в ЕС, страдащи от здравни проблеми, причинени от ДМФ. На равнище
ЕС не съществува база данни, в която се записват подобни случаи.
В този контекст следва да се отбележи, че през 2008 г., с цел да събере повече 
информация относно веществата, сенсибилизиращи човешкия организъм, и да 
определи как да бъдат събирани и разпространявани съответните данни в бъдеще, 
Комисията инициира проучване на тема „Събиране и оценка на данни за честотата 
на възникване и сериозността на кожни и респираторни алергии, свързани с 
излагането на въздействието на химически вещества от нехранителни източници“.
Окончателният доклад за резултатите от проучването все още се изготвя, но към 
момента вече е известно, че съществуват различни бази данни на пациентите, 
съставени на национално или регионално равнище в няколко държави-членки на 
ЕС, както и че те съдържат разнообразна информация относно химическите
сенсибилизатори и лицата, които са алергични към тях. Такава база данни обаче не 
съществува на равнището на Европейския съюз.

Основното искане на вносителката на петицията, насочено към забрана на употребата 
на ДМФ, е удовлетворено чрез забраната на ДМФ в ЕС, която беше наложена от 
Комисията за всички потребителски стоки веднага щом бяха събрани достатъчно 
доказателства за необходимостта от спешни действия. Забраната трябва да бъде
въведена от държавите-членки считано от 1 май 2009 г., като почти 120 уведомления за
                                               
1 Вж. Регламент (EО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година 
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна 
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006. OВ L 353, 
31.12.2008 г., стр. 1. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:BG:PDF
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2009 г. и 13 уведомления за януари 2010 г. показват, че тези мерки действително се
прилагат.

Искането на вносителката на петицията за регулация в производството на кожени
изделия е удовлетворено посредством ограниченията за химическите вещества, 
предвидени в законодателството на ЕС по отношение на веществата с доказан риск за 
здравето. Следователно, кожените изделия са безопасни, когато са съобразени със 
законодателството на ЕС, а искането на вносителката на петицията за указване на 
състава на тези изделия върху етикетите по начина, по който това се изисква за 
козметичните продукти, не изглежда пропорционална мярка. 

Комисията не разполага с данни за съществуването на списък на лицата, засегнати от 
наличието на ДМФ в потребителски стоки.


