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Dotyczy: Petycji 1476/2009, którą złożyła Marga Santamaría (Hiszpania) w imieniu 
ANDAFED (krajowego stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych działaniem 
fumaranu dimetylu), w sprawie szkodliwych skutków DMF 
wykorzystywanego przy wytwarzaniu różnych artykułów konsumpcyjnych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z niedopuszczalnym stosowaniem 
fumaranu dimetylu (DMF) przez licznych wytwórców obuwia, kanap i odzieży skórzanej, 
informując, że ów produkt jest szkodliwy dla zdrowia, gdyż wywołuje kontaktowe zapalenie 
skóry i astmę. Choć substancja ta jest zakazana na mocy decyzji Komisji z dnia 17 marca 
2009 r. (Dz.U. L 74 z 20.3.2009, s. 32), stowarzyszenie nadal otrzymuje skargi od osób 
poszkodowanych w wyniku jej stosowania. Dlatego składająca petycję domaga się wycofania
z rynku wspólnotowego produktów zawierających tę niebezpieczną substancję, której 
stosowanie stanowi naruszenie dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składająca petycję, jako przewodnicząca hiszpańskiego krajowego stowarzyszenia na rzecz 
osób dotkniętych działaniem fumaranu dimetylu (ANDAFED), wyraża sprzeciw w związku 
ze stosowaniem fumaranu dimetylu (DMF) w kanapach, obuwiu, odzieży i innych 
przedmiotach oraz ze szkodliwymi skutkami jakie ma ono dla zdrowia wielu konsumentów. 
Utrzymuje ona, że kilka krajów unijnych stwierdziło liczne przypadki kontaktowego 
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zapalenia skóry i astmy spowodowane przez DMF i dodaje, że choć zgodnie z odnośną 
decyzją Komisji1 stosowanie DMF w produktach konsumenckich jest zakazane, ANDAFED 
wciąż otrzymuje relacje od osób niedawno dotkniętych działaniem DMF, na przykład po 
zakupie obuwia. Składająca petycję informuje, że ANDAFED zwróciło się do sądów 
hiszpańskich o przeprowadzenie gruntownego dochodzenia w tej sprawie.

Dlatego ANDAFED składa petycję do Parlamentu Europejskiego, aby:

 całkowicie zakazać wykorzystywania DMF we wszystkich przedmiotach, które mogą 
mieć kontakt ze skórą oraz we wszystkich rodzajach opakowań do tych przedmiotów;

 uregulować kwestię materiałów wykorzystywanych do produkcji wyrobów skórzanych, 
takich jak substancje klejące i barwniki;

 włączyć i sprecyzować skład wyrobu na etykiecie;
 stworzyć europejską listę osób dotkniętych.

Faktycznie DMF wykrywano w szeregu (przywożonych) produktów konsumenckich, takich 
jak meble, obuwie, wyroby włókiennicze i inne. Chroni on produkty konsumenckie przed 
pleśnią, na przykład w trakcie transportu w wilgotnym otoczeniu. DMF posiada silne 
właściwości uczulające i ze względu na obecność w produktach konsumenckich powodował 
poważne reakcje skórne u setek, jeśli nie tysięcy konsumentów w UE.

DMF to biocyd antypleśniowy, który nie jest dozwolony w UE. Ze względu na liczbę
i poważny charakter problemów skórnych u konsumentów Komisja, w ciągu zaledwie 
3 miesięcy, przyjęła wspomnianą decyzję na mocy art. 13 dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów (DOBP), po uzyskaniu przychylnej opinii państw członkowskich. 
Decyzja zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, że, od dnia 1 maja 2009 r., 
żadne produkty zawierające DMF nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane 
konsumentom, a produkty takie zostaną wycofane od konsumentów (nawet jeśli dostarczono 
je przed  wejściem w życie przedmiotowej decyzji). Państwa członkowskie muszą
poinformować konsumentów o zagrożeniu związanym z DMF. A zatem stosowanie DMF
w produktach konsumenckich jest całkowicie zakazane.

W 2009 roku władze państw członkowskich powiadomiły Komisję o niemal 120 przypadkach
produktów konsumenckich zawierających DMF, które zostały wycofane z obrotu zgodnie
z przedmiotową decyzją. Hiszpania przodowała w tych wysiłkach, zgłaszając 69 przypadków, 
które obejmowały sandały, kapcie, obuwie sportowe, obuwie damskie i botki, jak również
obuwie dziecięce.

W odniesieniu do wniosków składającej petycje o:

 zakaz stosowania fumaranu dimetylu…:

Zgodnie z powyższą decyzją stosowanie DMF jest rzeczywiście zakazane we wszystkich 
produktach konsumenckich, w tym w opakowaniach, ponieważ stanowią one integralną 
część produktu;

                                               
1 Decyzja Komisji 2009/251/WE z dnia 17 marca 2009 r. obowiązująca państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani 
udostępniane na rynku. Dz.U. L 74 z 20.3.2009, s. 32.
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 uregulowanie kwestii materiałów wykorzystywanych do produkcji wyrobów 
skórzanych…:

Istnieje kilka zakazów dotyczących substancji chemicznych, w tym barwników, których 
nie można już stosować przy wytwarzaniu produktów skórzanych, takich jak:

 krótkołańcuchowa chlorowana parafina do natłuszczania skór1;
 barwniki azowe w wyrobach skórzanych, które mogą wejść w bezpośredni

i przedłużony kontakt z ludzką skórą lub jamą ustną, w tym skórzane zabawki2;
 nonylofenol i oksyetylenowany nonylofenol w procesach przetwarzania skóry

(z wyjątkiem sytuacji, w których nie dochodzi do uwolnienia do środowiska)3;
Ponadto istnieją liczne normy dotyczące testów substancji chemicznych w skórze, 
mających na celu zapewnienie jakości i bezpieczeństwa odnośnych produktów 
skórzanych. Obejmują one testy na:

 chrom4, tlenek chromu5, chrom(VI)6, formaldehyd7, pentachlorofenol8;
 odporność kolorów na potliwość9.

Ponadto decyzja Komisji 2002/231/WE w sprawie oznakowań ekologicznych dla 
obuwia10 ma na celu ograniczenie poziomu pozostałości toksycznych oraz emisji lotnych 
związków organicznych z obuwia, w tym substancji takich, jak chrom (VI), arsen, kadm, 
ołów i formaldehyd. Wymienia się w niej również substancje, których nie należy 
wykorzystywać w trakcie wytwarzania materiału i samego produktu.

Stosowanie innych substancji chemicznych w substancjach klejących, w szczególności 
rozpuszczalników, jest zakazane i należy o nich powiadomić za pośrednictwem systemu
RAPEX. Dotyczy to chloroformu i innych rozpuszczalników chlorowanych11, toluenu12

i benzenu13.

 włączenie i sprecyzowanie składu wyrobu na etykiecie:
Nie istnieje wymóg ogólny wyszczególniania pewnych substancji chemicznych, czy 
nawet całego składu na opakowaniach produktów konsumenckich, z wyjątkiem 
produktów kosmetycznych, które regularnie mają kontakt ze skórą, możliwie przez wiele 
godzin. Jeżeli jednak produkty konsumenckie są palne (tak, jak niektóre aerozole) lub

                                               
1 REACH załącznik XVII, pozycja 42. Patrz
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:PL:PDF.
2 REACH załącznik XVII, pozycja 43. Adres internetowy: patrz wyżej.
3 REACH załącznik XVII, pozycja 46. Adres internetowy: patrz wyżej.
4 EN ISO 4045:1998 Skóra wyprawiona – Badania chemiczne – Część 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 Decyzja Komisji 2002/231/WE z dnia 18 marca 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne 
odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych dla obuwia i zmieniająca 
decyzję 1999/179/WE; Dz.U. L 77 z 20.3.2002, s. 50.
11 REACH załącznik XVII, pozycje 32–38. Adres internetowy: patrz wyżej.
12 REACH załącznik XVII, pozycja 48. Adres internetowy: patrz wyżej.
13 REACH załącznik XVII, pozycja 5. Adres internetowy: patrz wyżej.
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żrące (tak, jak środki do czyszczenia odpływów kanalizacyjnych) ze względu na swój 
skład chemiczny, muszą być oznakowane zgodnie z prawodawstwem europejskim1.

 stworzenie europejskiej listy osób dotkniętych:

Komisja zdaje sobie sprawę, że setki, jeśli nie tysiące konsumentów zostało dotkniętych 
zaczerwienieniem skóry, wysypkami, pokrzywkami i innymi poważnymi problemami 
zdrowotnymi wynikającymi z obecności DMF w produktach konsumenckich. Schorzenia 
te były nieraz bardzo trudne do wyleczenia. Konsumenci łączyli się, aby dochodzić 
odszkodowania za pośrednictwem sądów krajowych, jak na przykład w ramach 
największego pozwu zbiorowego w Wielkiej Brytanii. Istnieją doniesienia, że również we 
Francji konsumenci łączyli się, aby podejmować wspólne działania przed sądami.

Jednak Komisji nie wiadomo o istnieniu listy uwzględniającej wszystkich konsumentów
w UE z problemami zdrowotnymi związanymi z DMF. Na szczeblu UE nie istnieje baza 
danych, w której gromadzono by takie przypadki.
W tym kontekście może okazać się interesujące, że w 2008 roku Komisja zainicjowała
studium „Zbieranie i ocena danych dotyczących występowania i przebiegu alergii 
skórnych i oddechowych związanych z ekspozycją na oddziaływanie środków 
chemicznych ze źródeł pozażywieniowych”, tak aby zgromadzić więcej informacji 
dotyczących ludzkich alergenów i określić drogę na przyszłość w zakresie zbierania
i rozpowszechniania danych. Obecnie przygotowywane jest ostateczne sprawozdanie ze 
studium, ale już teraz można powiedzieć, że różne bazy danych pacjentów istnieją na 
szczeblu krajowym i regionalnym w kilku krajach Unii Europejskiej, i że zawierają one 
liczne informacje na temat chemicznych substancji uczulających oraz uczulonych na nie 
osób. Taka baza danych nie jest jednak dostępna na szczeblu Unii Europejskiej.

Główne żądanie składającej petycję, czyli zakaz stosowania DMF, zostało spełnione poprzez 
wprowadzenie zakazu DMF w Unii Europejskiej, który Komisja ustanowiła w odniesieniu do 
wszystkich produktów konsumenckich tak szybko, jak tylko dostępne były przesłanki dla 
podjęcia natychmiastowego działania. Państwa członkowskie wdrażają ów zakaz od dnia 
1 maja 2009 r., a niemal 120 powiadomień w 2009 roku oraz 13 powiadomień
w styczniu 2010 roku pokazuje, że wdrażanie rzeczywiście ma miejsce.

Żądanie składającej petycję dotyczące uregulowania kwestii produkcji wyrobów skórzanych 
zostało spełnione w oparciu o zapisane w prawodawstwie UE ograniczenia stosowania 
substancji chemicznych w zakresie, w jakim zagrożenia z nimi związane stały się ewidentne.
A zatem wyroby skórzane powinny być bezpieczne, jeśli są zgodne z prawodawstwem 
unijnym, a wniosek składającej petycje w sprawie etykiet wyszczególniających skład 
produktów skórzanych, tak jak jest to wymagane w przypadku kosmetyków, nie wydaje się 
proporcjonalny.

Komisji nic nie wiadomo o istnieniu listy osób dotkniętych oddziaływaniem DMF obecnego

                                               
1 Patrz rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Dz.U. L 353 z 31.12.2008,
s. 1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:PL:PDF
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w produktach konsumenckich.


