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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1476/2009 af Marga Santamaría, spansk statsborger, for ANDAFED 
(den nationale forening for personer, der påvirkes af dimethylfumarat), om de 
skadelige virkninger af DMF, hvor det anvendes til at fremstille forskellige 
forbrugerartikler

1. Sammendrag

Andrageren giver udtryk for bekymring over den uacceptable anvendelse af dimethylfumarat 
(DMF) i fodtøj, sofaer og lædervarer, og anfører, at stoffet er sundhedsskadeligt og forårsager 
kontaktdermatitis og astma. Selv om dette stof er forbudt i henhold til Kommissionens 
beslutning af 17. marts 2009 (EUT L 74 af 20.3.2009, s. 32), modtager foreningen stadig 
klager fra personer, der bliver påvirket af det. Andrageren anmoder derfor om at få fjernet 
produkter, der indeholder dette farlige stof, fra det indre marked, da anvendelsen af det er en 
overtrædelse af direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren klager i sin egenskab af formand for den spanske forening for personer, der 
påvirkes af dimethylfumarat (ANDAFED), over brugen af dimethylfumarat (DMF) i sofaer, 
fodtøj, tøj og andre artikler samt de sundhedsskader, det har påført mange forbrugere. Hun 
hævder, at mange EU-lande har konstateret adskillige tilfælde af kontakteksem og astma 
forårsaget af DMF, og tilføjer, at ANDAFED trods forbuddet mod DMF i forbrugerprodukter 
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fastsat i den relevante kommissionsbeslutning1 stadig modtager rapporter fra personer, der for 
nylig er blevet påvirket af DMF, f.eks. efter at have købt fodtøj.

Hun meddeler, at ANDAFED har bedt de spanske domstole gennemføre en udtømmende 
undersøgelse af sagen.

ANDAFED indgiver derfor et andragende til Europa-Parlamentet om at:
 forbyde DMF fuldstændigt i alle varer, der kan komme i kontakt med huden, og i alle 

typer emballage til disse varer,
 fastsætte regler for de materialer, som bruges til at fremstille lædervarer, såsom 

klæbemidler og farvestoffer,
 inkludere og specificere varernes sammensætning på etiketten,

 oprette en europæisk liste over ramte personer.

Der er ganske rigtigt blevet fundet DMF i en række (importerede) forbrugerprodukter, såsom 
møbler, fodtøj, tekstiler m.m. Det beskytter forbrugerprodukter mod mug, f.eks. under 
transport i fugtigt klima. DMF har stærke sensibiliserende egenskaber og har gennem sin 
tilstedeværelse i forbrugerprodukter forårsaget alvorlige hudreaktioner for hundredvis, om 
ikke tusindvis, af forbrugere i EU.

DMF er et antimugbiocid, som ikke er godkendt i EU. På grund af antallet og alvoren af 
forbrugeres hudproblemer vedtog Kommissionen på blot tre måneder ovennævnte beslutning i 
henhold til artikel 13 i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (GPSD) efter positive 
tilkendegivelser fra medlemsstaterne. Beslutningen kræver, at medlemsstaterne fra 1. maj 
2009 sikrer, at forbrugerprodukter indeholdende DMF ikke markedsføres eller gøres 
tilgængelige for forbrugere, at sådanne produkter kaldes tilbage fra forbrugere (selv hvis de er 
solgt før beslutningens ikrafttræden), og at de skal oplyse forbrugere om risikoen ved DMF. 
DMF er således fuldstændig forbudt i forbrugerprodukter.

I 2009 anmeldte medlemsstater næsten 120 sager til Kommissionen om forbrugerprodukter 
indeholdende DMF, som de udelukkede fra markedet i overensstemmelse med 
kommissionsbeslutningen. Spanien stod i spidsen for disse bestræbelser med 69 sager, som 
omfattede sandaler, slippers, sportssko, damesko og -støvler samt børnesko.

Med hensyn til andragerens anmodninger om at:

 forbyde dimethylfumarat … :

DMF er forbudt i alle forbrugerprodukter i henhold til ovennævnte beslutning, herunder 
også i emballage, fordi emballage er en integreret del af produktet

 fastsætte regler for de materialer, der bruges til at fremstille lædervarer … :
Der er adskillige forbud mod kemikalier, herunder farvestoffer, som ikke længere må 
bruges i fremstilling af læderprodukter, såsom

                                               
1 Kommissionens beslutning af 17. marts 2009 om et krav til medlemsstaterne om at sørge for, at produkter 
indeholdende biocidet dimethylfumarat ikke bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet. EUT L 
74, 20.3.2009, s. 32.
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 kortkædet kloreret paraffin til oliegarvning af læder1

 azofarver og azofarvestoffer i læderartikler, som kan komme i direkte og vedvarende 
kontakt med menneskers hud eller mundhule, herunder legetøj af læder2

 nonylphenol og nonylphenoletoxylater i læderforarbejdning (medmindre der ikke sker 
noget udslip til miljøet)3.

Desuden er der en række standarder vedrørende kemikalier i læder, der sigter mod at sikre 
kvalitet og sikkerhed med hensyn til de pågældende læderprodukter. Disse standarder 
omfatter test for:

 krom4, kromoxid5, krom(VI)6, formaldehyd7, pentachlorphenol8,
 farvefasthed over for sved9.

Endvidere sigter Kommissionens beslutning 2002/231/EF om miljømærke til fodtøj10 mod 
at begrænse niveauerne af toksiske rester i og afgivelse af flygtige organiske forbindelser 
fra fodtøj, herunder stoffer som krom (VI), arsenik, kadmium, bly og formaldehyd. Den 
indeholder også en liste over stoffer, der ikke bør bruges under produktion af materialet og 
af selve produktet.

Andre kemikalier, specielt opløsningsmidler, er forbudt i klæbemidler og er blevet 
anmeldt i RAPEX-systemet. Det gælder f.eks. kloroform og andre klorerede 
opløsningsmidler11, toluol12 og benzen13.

 inkludere og specificere varernes sammensætning på etiketten:

Der er ikke noget generelt krav om at specificere visse kemikalier eller endog hele 
sammensætningen på emballagen til forbrugerprodukter med undtagelse af kosmetiske 
produkter, som regelmæssige kommer i kontakt med huden, måske i mange timer. Hvis 
forbrugerprodukterne imidlertid er brændbare (som f.eks. visse spraydåser) eller ætsende 
(som f.eks. afløbsrens) på grund af deres kemiske indhold, skal dette mærkes i 
overensstemmelse med europæiske lovgivning14.

                                               
1 REACH bilag XVII, indgang 42. Se http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:DA:PDF.
2 REACH bilag XVII, indgang 43. Webadresse: se ovenfor.
3 REACH bilag XVII, indgang 46. Webadresse: se ovenfor.
4 EN ISO 4045:1998 læder - kemisk test - del 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 Kommissionens beslutning 2002/231/EF af 18. marts 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for 
tildeling af Fællesskabets miljømærke til fodtøj og om ændring af beslutning 1999/179/EF, EFT L 77 af 
20.3.2002, s. 5.

11 REACH bilag XVII, indgang 32-38. Webadresse: se ovenfor.
12 REACH bilag XVII, indgang 48. Webadresse: se ovenfor.
13 REACH bilag XVII, indgang 5. Webadresse: se ovenfor.
14 Se Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, 
mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 



PE440.094v01-00 4/4 CM\811006DA.doc

DA

 oprette en europæisk liste over ramte personer:

Kommissionen er klar over, at hundredvis, om ikke tusindvis, af forbrugere har oplevet 
hudrødme, udslet, forbrændinger og andre alvorlige sundhedsproblemer på grund af 
tilstedeværelsen af DMF i forbrugerprodukter, som nogle gange har været svære at 
komme over. Forbrugere har sluttet sig sammen for at søge erstatning ved de nationale 
domstole, f.eks. i det største kollektive søgsmål i Det Forenede Kongerige. Også i 
Frankrig forlyder det, at forbrugere har sluttet sig sammen til fælles søgsmål.
Kommissionen kender imidlertid ikke til en liste over forbrugere med sundhedsproblemer 
på grund af DMF. På EU-niveau findes der ingen database, der kan samle den slags sager.
Det kan i denne sammenhæng være af interesse, at Kommissionen i 2008 iværksatte 
undersøgelsen "The collection and evaluation of data on incidence and severity of skin 
and respiratory allergy related to exposure of chemicals from non-food sources" for at 
indsamle flere oplysninger om menneskepåvirkende sensibilisatorer og for at finde en vej 
frem med hensyn til dataindsamling og udbredelse af data. Den endelige rapport om 
undersøgelse er på nuværende tidspunkt stadig under forberedelse, men det kan allerede 
nu fastslås, at der eksisterer forskellige patientdatabaser på nationalt eller regionalt niveau 
i adskillige EU-lande, og at de indeholder mange oplysninger om kemiske sensibilisatorer 
og personer, der er allergiske over for dem. En sådan database er imidlertid ikke til 
rådighed på EU-niveau.

Andragerens hovedanmodning, nemlig et forbud mod DMF, er blevet imødekommet med det 
forbud mod DMF i EU, som Kommissionen udstedte for alle forbrugerprodukter, så snart der 
var tilstrækkelige vidnesbyrd til hurtig handling til rådighed. Forbuddet er blevet håndhævet 
af medlemsstaterne siden 1. maj 2009, og næsten 120 anmeldelser i 2009 og 13 anmeldelser i 
januar 2010 viser, at håndhævelsen virkelig finder sted.

Andragerens anmodning om at fastsætte regler for fremstilling af læderværer er blevet 
imødekommet med restriktioner for kemikalier i EU-lovgivning i det omfang, risiciene i 
forbindelse med den slags kemikalier er blevet tydelige. Læderprodukter burde derfor være 
sikre, når de er i overensstemmelse med EU-lovgivning, og andragerens anmodning om 
etiketter, der angiver læderprodukternes sammensætning, som krævet for kosmetik, virker ude 
af proportion.

Kommissionen kender ikke til en liste over personer, der er blevet påvirket af DMF i 
forbrugerprodukter."

                                                                                                                                                  
1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006. EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:DA:PDF


