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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

 Peticijų komitetas

25.3.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1476/2009 dėl DMF, naudojamo įvairioms vartojimo prekėms 
gaminti, kenksmingumo, kurią pateikė Ispanijos pilietė Marga Santamaría 
asociacijos „ANDAFED“ (Nacionalinė nukentėjusiųjų dėl dimetilfumarato 
asociacija) vardu

1. Peticijos santrauka

 Peticijos pateikėja skundžiasi, kad kai kurie avalynės, sofų ir odinių drabužių gamintojai 
neleistinai naudoja cheminę medžiagą dimetilfumaratą (DMF). Ši medžiaga neigiamai veikia 
sveikatą – sukelia kontaktinį dermatitą ir astmą. Ši medžiaga uždrausta 2009 m. kovo 17 d. 
Komisijos sprendimu (OL L 32, 2009 3 2, 74 p.), tačiau asociacija ir toliau gauna asmenų, 
kurie vis dar nukenčia nuo jos, skundų. Peticijos pateikėja ragina, kad DMF būtų pašalintas iš 
gaminių, kuriais prekiaujama ES rinkoje, nes ši medžiaga yra kenksminga ir jos naudojimas 
nesuderinamas su Direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas , gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėja, Ispanijos Nacionalinės nukentėjusiųjų dėl dimetilfumarato asociacijos 
(ANDAFED) prezidentė, skundžiasi, kad sofų, avalynės, drabužių ir kitų daiktų sudėtyje yra 
dimetilfumarato (DMF), žalojančio daugelio vartotojų sveikatą. Ji teigia, kad keliose ES 
valstybėse buvo nustatyta daugybė DMF sukeltų kontaktinio dermatito ar astmos atvejų, ir 
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priduria, kad, nors galioja atitinkamu Komisijos sprendimu1 įtvirtintas draudimas plataus 
vartojimo prekėse naudoti dimetilfumaratą, ANDAFED vis dar gauna pranešimų iš žmonių, 
kurie neseniai nukentėjo nuo DMF, pavyzdžiui, įsigiję avalynę. Ji praneša, kad ANDAFED 
kreipėsi į Ispanijos teismus, prašydama išsamiai išnagrinėti šį klausimą.

Taigi ANDAFED teikia peticiją Europos Parlamentui, prašydama:
 visiškai uždrausti naudoti DMF bet kokiuose gaminiuose, galinčiuose liestis su oda, ir bet 

kokiose šių gaminių pakuotėse;
 reglamentuoti odos dirbiniams gaminti naudojamas medžiagas, pvz., klijus ir dažus;

 etiketėje pateikti tikslią gaminio sudėtį;
 sudaryti Europos nukentėjusių nuo DMF asmenų sąrašą.

Iš tiesų DMF randama plataus vartojimo gaminiuose (importuojamuose), kaip antai balduose, 
avalynėje, tekstilės gaminiuose ir t. t. Ši medžiaga saugo juos nuo pelėsių, kurių gali atsirasti, 
pvz., vežant gaminius drėgno klimato sąlygomis. DMF labai dirgina odą ir, kaip sudedamoji 
plataus vartojimo gaminių dalis, sukelia stiprių odos reakcijų šimtams, gal net tūkstančiams 
Europos Sąjungos vartotojų.

DMF yra gaminius nuo pelėsių saugantis biocidas, kurį naudoti Europos Sąjungoje nėra leista. 
Kadangi daugeliui vartotojų ši medžiaga stipriai pažeidė odą, Komisija, vadovaudamasi 
Bendros gaminių saugos direktyvos (BGSD) 13 straipsniu ir gavusi valstybių narių pritarimą, 
viso labo per 3 mėnesius priėmė anksčiau minėtą sprendimą. Šiuo sprendimu valstybėms 
narėms keliamas reikalavimas užtikrinti, kad nuo 2009 m. gegužės 1 d. rinkai nebūtų tiekiami 
ir vartotojams nebūtų parduodami gaminiai, kurių sudėtyje yra dimetilfumarato. Taip pat 
reikalaujama susigrąžinti tokius produktus (net ir tuos, kurie buvo išplatinti, kai Komisijos 
sprendimas dar negaliojo) iš vartotojų ir informuoti juos apie DMF keliamą pavojų. Taigi 
naudoti DMF plataus vartojimo prekėse visiškai draudžiama.

2009 m. valstybių narių valdžios institucijos Komisijai pranešė nustačiusios beveik 
120 atvejų, kai vartotojams buvo platinami gaminiai, kurių sudėtyje yra DMF ir kuriuos jos, 
vadovaudamosi Komisijos sprendimu, uždraudė platinti. Daugiausia tokių pranešimų gauta iš 
Ispanijos: čia nustatyti 69 atvejai, kai rinkoje buvo platinami uždrausti gaminiai, tarp jų 
sandalai, sportinė, moteriška ir vaikiška avalynė.

Informacija pagal konkrečius peticijos pateikėjos prašymus.

 Uždrausti dimetilfumaratą… 
Remiantis anksčiau minėtu sprendimu, DMF uždrausta naudoti visuose plačiajai 
visuomenei skirtuose gaminiuose, taip pat jų pakuotėse, nes pakuotė yra neatskiriama 
gaminio dalis.

 Reglamentuoti odos dirbiniams gaminti naudojamas medžiagas…
ES galioja draudimas gaminant odos dirbinius naudoti tokias chemines medžiagas 

                                               
1 2009 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas Nr. 2009/251/EB reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų, kad 
rinkai nebūtų patiekiami arba tiekiami gaminiai, kurių sudėtyje yra biocido dimetilfumarato. OL L 74, 
2009 3 20, p. 32.
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(įskaitant dažus) kaip:
 trumposios grandinės chlorintas parafinas odai tepti riebalais1;

 azodažikliai odos dirbiniuose, taip pat odiniuose žaisluose, kurie gali tiesiogiai ir ilgai 
liestis su žmogaus oda ar burnos ertme2;

 nonilfenolis ir nonilfenoletoksilatas odai apdoroti (išskyrus apdorojimą, kai šios 
medžiagos nepatenka į aplinką)3.

Taip pat yra keli standartai, taikomi odos sudėtyje esančių medžiagų tyrimams, siekiant 
užtikrinti susijusių odos dirbinių kokybę ir saugą. Šie standartai taikomi tiriant:

 chromo4, chromo oksido5, chromo VI6, formaldehido7, pentachlorfenolio8 kiekį;
 spalvos atsparumą prakaitui9.

Be to, Komisijos sprendimu Nr. 2002/231/EB dėl ekologinio ženklo suteikimo avalynei10

siekiama riboti toksinių likučių kiekį avalynėje ir iš jos sklindančias lakiųjų organinių 
junginių išlakas. Tarp medžiagų, kurioms taikomi apribojimai, yra ir chromas VI, arsenas, 
kadmis, švinas bei formaldehidas. Dokumente taip pat išvardytos cheminės medžiagos, 
nenaudotinos gaminant avalynei skirtas medžiagas ir pačią avalynę.

Draudžiamos ir kitos medžiagos, ypač tirpikliai, kurių gali būti klijuose ir apie kurias 
pranešama naudojantis skubaus keitimosi informacija apie pavojingus produktus 
(angl. RAPEX) sistema. Tarp tokių cheminių medžiagų – chloroformas ir kiti chlorinti 
tirpikliai11, toluenas12 ir benzenas13.

 Etiketėje pateikti tikslią gaminio sudėtį.
Nėra bendrojo reikalavimo ant plataus vartojimo gaminių pakuotės tiksliai nurodyti tam 
tikras chemines medžiagas ar net visą gaminio sudėtį. Toks reikalavimas taikomas tik 
kosmetikos gaminiams, nes jie nuolat – kartais daug valandų – liečiasi su oda. Vis dėlto 
plataus vartojimo gaminiai, kurie dėl savo cheminės sudėties yra degūs (pvz., purškalai) ar 
sukeliantys koroziją (pvz., nutekamųjų vamzdžių valikliai), turi būti ženklinami, kaip 

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas, 42 įrašas. Žr. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:LT:PDF.
2 REACH XVII priedas, 43 įrašas. Interneto adresas: žr. pirmiau.
3 REACH XVII priedas, 46 įrašas. Interneto adresas: žr. pirmiau.
4 EN ISO 4045:1998 Leather - Chemical test - Part 4 (LST EN ISO 4045:2001 Oda. Cheminiai tyrimai. 4 dalis).
5 prEN ISO 5398 (PrLST EN ISO 5398).
6 CEN/TS 14495:2003 (LST CEN/TS 14495:2007).
7 CEN ISO/TS 17226:2003 (LST CEN ISO/TS 17226:2004).
8 CEN/TS 14494:2003 (CEN/TS 14494:2003).
9 EN ISO 11641:2003 (LST EN ISO 11641:2003).
10 2002 m. 18 d. Komisijos sprendimas Nr. 2002/231/EB, nustatantis patikslintus ekologinius kriterijus, taikomus 
suteikiant avalynei ekologinius ženklus, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/179/EB. OL L 77, 2002 3 20, 
p. 50.

11 REACH XVII priedas, 32–38 įrašai. Interneto adresas: žr. pirmiau.
12 REACH XVII priedas, 48 įrašas. Interneto adresas: žr. pirmiau.
13 REACH XVII priedas, 5 įrašas. Interneto adresas: žr. pirmiau.
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nustatyta Europos Sąjungos teisės aktuose1.

 Sudaryti Europos nukentėjusių nuo DMF asmenų sąrašą.

Komisijai žinoma, kad šimtams, gal net tūkstančiams vartotojų plataus vartojimo 
gaminiuose esantis DMF sukėlė odos paraudimą, bėrimų, nudegimų ir kitų rimtų, kartais 
labai sunkiai išgydomų negalavimų. Vartotojai vienijosi ir kreipėsi į vietos teismus, 
prašydami kompensacijų. Didžiausio masto kolektyvinis ieškinys buvo pareikštas 
Jungtinėje Karalystėje. Pranešta, kad bendromis pastangomis į teismus kreipėsi ir 
Prancūzijos vartotojai.

Vis dėlto Komisija neturi žinių apie sąrašą, kuriame būtų nurodomi visi dimetilfumarato 
žalą sveikatai patyrę ES vartotojai. Nėra duomenų bazės, kurioje ES lygmeniu būtų 
kaupiamos žinios apie tokius atvejus.
Šiuo atžvilgiu vertėtų žinoti, kad 2008 m. Komisija surengė tyrimą „Alerginių odos ir 
kvėpavimo takų reakcijų, siejamų su ne maisto gaminiuose esančiomis cheminėmis 
medžiagomis, dažnumas ir stiprumas. Duomenų rinkimas ir įvertinimas“, siekdama 
surinkti daugiau žinių apie žmones jautrinančias medžiagas ir rasti tam tikrą būdą toliau 
rinkti ir skleisti tokius duomenis. Galutinė tyrimo ataskaita šiuo metu dar rengiama, bet 
jau galima pasakyti, kad kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis veikia įvairios duomenų bazės, kuriose sukaupta nemažai 
informacijos apie jautrinančias chemines medžiagas ir joms alergiškus asmenis. Tačiau 
Europos Sąjungos lygmeniu tokia duomenų bazė nėra sukurta.

Pagrindinis peticijos pateikėjos prašymas uždrausti DMF patenkintas, Europos Sąjungos 
lygmeniu įtvirtinus draudimą naudoti dimetilfumaratą visuose plataus vartojimo gaminiuose, 
kai tik buvo sukaupta pakankamai įrodymų, kad būtina imtis skubių veiksmų. Nuo 2009 m. 
gegužės 1 d. valstybės narės turi užtikrinti, kad šio draudimo būtų laikomasi, o 120 2009 m. ir 
13 2010 m. gautų pranešimų rodo, kad draudimo laikymąsi tikrai siekiama užtikrinti.

Peticijos pateikėjos prašymą reglamentuoti odos dirbinių gamybą galima laikyti patenkintu, 
nes ES teisės aktuose cheminėms medžiagoms taikomi apribojimai akivaizdžiai rodo tokių 
medžiagų keliamą pavojų. Taigi ES teisės aktų reikalavimus atitinkantys odos dirbiniai turėtų 
būti saugūs, todėl peticijos pateikėjos prašymas etiketėse nurodyti odos dirbinių sudėtį (toks 
reikalavimas keliamas kosmetikos gaminiams) neatrodo proporcingas.

Komisija neturi žinių apie nukentėjusių nuo plataus vartojimo gaminiuose esančio DMF 
asmenų sąrašą.“

                                               
1 Žr. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių 
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį 
direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. OL L 353, 
2008 12 31, p. 1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:LT:PDF


