
CM\811006RO.doc PE440.094v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

25.3.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1476/2009, adresată de Marga Santamaría, de cetăţenie spaniolă, 
în numele asociaţiei ANDAFED, (Asociaţia naţională a persoanelor afectate 
de dimetil fumarat), privind nocivitatea DMF-ului (dimetil fumarat) utilizat 
în fabricarea diverselor bunuri de consum

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara îşi exprimă îngrijorarea privind utilizarea necorespunzătoare a agentului dimetil 
fumarat (DMF) de către o serie de producători de încălţăminte, canapele şi confecţii din piele, 
menţionând că aceste produse au un efect nociv asupra sănătăţii, cauzând boli precum 
dermatita de contact şi astmul. Deşi substanţa respectivă este interzisă în temeiul unei decizii 
a Comisiei din 17 martie 2009 (JO L 74, 20.3.2009, p. 32), această asociaţie primeşte în 
continuare plângeri din partea celor afectaţi de acest agent. Prin urmare, petiţionara solicită 
eliminarea de pe piaţa comunitară a produselor care conţin această substanţă periculoasă, 
întrucât utilizarea acesteia încalcă prevederile Directivei 2001/95/CE privind siguranţa 
generală a produselor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

„Petiţionara, în calitate de preşedintă a Asociaţiei naţionale a persoanelor afectate de dimetil 
fumarat (ANDAFED) acuză utilizarea dimetilului fumarat (DMF) în canapele, încălţăminte, 
îmbrăcăminte şi alte articole şi reclamă problemele de sănătate pe care le-a cauzat acest agent 
multor consumatori. Aceasta susţine că în mai multe ţări ale UE au fost identificate 
numeroase cazuri de dermatită de contact şi astm cauzate de DMF şi menţionează că, în ciuda 
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interzicerii DMF-ului în produsele destinate consumatorilor, prevăzute de decizia Comisiei1 în 
acest domeniu, ANDAFED primeşte în continuare plângeri din partea persoanelor afectate 
recent de DMF, de exemplu după ce au cumpărat încălţăminte. Petiţionara precizează că a 
solicitat instanţelor spaniole să efectueze o anchetă amănunţită a cazului.

Prin urmare, ANDAFED a înaintat Parlamentului European o petiţie prin care solicită:
 interzicerea totală a utilizării DMF-ului în orice articol care poate veni în contact cu pielea 

şi în toate tipurile de ambalaje ale acestor articole;
 reglementarea materialelor folosite la fabricarea articolelor din piele, cum ar fi adezivii şi 

coloranţii;
 includerea şi specificarea pe etichetă a compoziţiei produsului;

 crearea unei liste europene a persoanelor afectate.

Într-adevăr, DMF-ul a fost găsit într-o serie de produse de consum (importate) precum 
mobilă, încălţăminte, textile şi altele. Acesta protejează produsele de consum împotriva 
mucegaiului, de exemplu în timpul transportului într-un climat umed. DMF-ul are puternice 
proprietăţi de sensibilizare şi a cauzat, prin prezenţa sa în produsele de consum, reacţii 
cutanate severe la sute, dacă nu chiar mii de consumatori din Uniunea Europeană.

DMF-ul este un biocid folosit împotriva mucegaiului care nu este autorizat în UE. Din cauza 
numărului şi a gravităţii problemelor de piele ale consumatorilor, Comisia adoptat în numai 3 
luni decizia menţionată anterior, în temeiul articolului 13 din Directiva privind siguranţa 
generală a produselor, ca urmare a avizului favorabil al statelor membre. Decizia impune 
statelor membre să se asigure, începând cu 1 mai 2009, că produsele de consum care conţin 
DMF nu sunt introduse pe piaţă sau puse la dispoziţia consumatorilor şi că astfel de produse 
sunt returnate de la consumatori (chiar dacă au fost furnizate înaintea intrării în vigoare a 
deciziei), şi să informeze consumatorii asupra riscurilor pe care le prezintă DMF-ul. Prin 
urmare, este interzisă în totalitate utilizarea DMF-ului în produsele de consum.

În 2009, autorităţile din statele membre au notificat Comisiei aproximativ 120 de cazuri de 
produse de consum cu conţinut de DMF, pe care le-au interzis de pe piaţă, în conformitate cu 
decizia. Spania a sprijinit cel mai mult aceste eforturi, cu 69 de cazuri, între care sandale, 
papuci de casă, încălţăminte sport, pantofi de damă şi cizme, precum şi încălţăminte pentru 
copii.

În ceea ce priveşte solicitările petiţionarei:

 Interzicerea dimetilului fumarat … :

DMF-ul este, într-adevăr, interzis în toate produsele de consum, în conformitate cu decizia 
menţionată anterior, inclusiv din ambalaje, întrucât acestea sunt parte integrantă a 
produsului;

 Reglementarea materialelor folosite la fabricarea articolelor din piele … :

                                               
1 Decizia 2009/251/CE a Comisiei din 17 martie 2009 prin care se solicită statelor membre să se asigure că 
produsele care conţin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă. JO L 74, 
20.3.2009, p. 32.
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Există mai multe măsuri de interzicere a unor substanţe chimice, inclusiv a unor coloranţi, 
care nu mai pot fi utilizate la fabricarea produselor din piele, cum ar fi:

 Parafine clorurate cu catenă scurtă pentru gresarea pieilor1;
 Coloranţi azoici şi substanţe azoice în articole din piele, care pot veni în contact direct 

şi prelungit cu pielea umană sau cu cavitatea bucală, inclusiv jucării din piele2;
 Nonilfenol şi nonilfenoli etoxilaţi în sectorul prelucrării pielii (doar dacă nu se 

diseminează substanţe în mediul înconjurător)3;
În plus, există o serie de norme privind încercarea substanţelor chimice din piele, care 
vizează să asigure calitatea şi siguranţa produselor din piele derivate. Acestea includ 
încercări pentru:

 Crom4, oxid de crom5, crom (VI)6, formaldehidă7, pentaclorofenol8;
 Rezistenţa culorii la transpiraţie9.

În plus, Decizia 2002/231/CE a Comisiei privind eticheta ecologică pentru articole de 
încălţăminte10 vizează limitarea nivelurilor reziduurilor toxice şi emisiile de compuşi 
organici volatili proveniţi în încălţăminte, inclusiv substanţe precum crom (VI), arsenic, 
cadmiu, plumb şi formaldehidă. De asemenea, directiva enumeră substanţele care nu ar 
trebui să fie folosite în timpul producţiei materialului şi a produsului însuşi.

Alte substanţe chimice, în special solvenţii, sunt interzise din adezivi şi au fost notificate 
prin intermediul sistemului RAPEX. Acestea includ cloroformul şi alţi solvenţi cloruraţi11, 
toluenul12 şi benzenul13.

 Includerea şi specificarea pe etichetă a compoziţiei produsului:

Nu există o cerinţă generală de a specifica anumite substanţe chimice sau chiar întreaga 
compoziţie pe ambalajul produselor de consum, cu excepţia produselor cosmetice care, în 
mod normal, intră în contact cu pielea, eventual timp de mai multe ore. Cu toate acestea, 
în cazul în care produsele de consum pot fi inflamabile (cum ar fi anumite spray-uri) sau 
corozive (de exemplu, produse pentru desfundat ţevi) din cauza conţinutului lor chimic, 

                                               
1 REACH, Anexa XVII, intrarea 42. A se vedea http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:EN:PDF.
2 REACH, Anexa XVII, intrarea 43. Adresa web: a se vedea mai sus.
3 REACH, Anexa XVII, intrarea 46. Adresa web: a se vedea mai sus.
4 EN ISO 4045:1998 Piele - Încercare chimică - Partea a 4-a.
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 Decizia 2002/231/CE a Comisiei din 18 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru 
acordarea etichetei ecologice comunitare pentru articole de încălţăminte ş i  de modificare a Deciziei 
1999/179/CE; JO L 77, 20.3.2002, p. 50.
11 REACH, Anexa XVII, intrările 32 - 38. Adresa web: a se vedea mai sus.
12 REACH, Anexa XVII, intrarea 48. Adresa web: a se vedea mai sus.
13 REACH, Anexa XVII, intrarea 5. Adresa web: a se vedea mai sus.
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acest lucru trebuie menţionat pe etichetă, în conformitate cu legislaţia europeană1.

 Crearea unei liste europene a persoanelor afectate:

Comisia este conştientă că sute, dacă nu mii de consumatori au suferit iritaţii, erupţii, 
arsuri cutanate şi alte probleme grave de sănătate din cauza prezenţei DMF-ului în 
produsele de consum, probleme care uneori se vindecă foarte greu. Consumatorii se 
asociază pentru a solicita despăgubiri prin intermediul instanţelor naţionale, de exemplu în 
cea mai mare acţiune colectivă din Regatul Unit. În Franţa, de asemenea, există informaţii 
potrivit cărora consumatorii s-au alăturat într-o acţiune comună în faţa instanţelor.

Cu toate acestea, Comisia nu are cunoştinţă de o listă care să includă toţi consumatorii din 
UE cu probleme de sănătate cauzate de DMF. La nivel european, nu există o bază de date 
care să reunească astfel de cazuri.
În acest context, poate prezenta interes faptul că, în 2008, Comisia a iniţiat un studiu
intitulat „Culegerea şi evaluarea datelor privind incidenţa şi gravitatea alergiilor cutanate 
şi respiratorii cauzate de expunerea la substanţe chimice de origine nealimentară”, cu 
scopul de a culege mai multe informaţii despre sensibilizatorii umani şi de a identifica o 
soluţie în ceea ce priveşte culegerea şi diseminarea datelor. Raportul final al studiului este 
încă în pregătire, dar se poate spune de pe acum că în mai multe ţări europene, la nivel 
naţional şi regional, există diferite baze de date ale pacienţilor care conţin numeroase 
informaţii cu privire la sensibilizatorii chimici şi persoanele alergice la aceştia. Din 
păcate, o astfel de bază de date nu este disponibilă la nivelul Uniunii Europene.

La principala solicitare a petiţionarei, şi anume interzicerea DMF-ului, s-a răspuns prin 
interdicţia acestuia în UE, interdicţie pe care Comisia a introdus-o pentru toate produsele de 
consum, de îndată ce au fost disponibile suficiente dovezi în favoarea unei acţiuni rapide.
Interdicţia trebuie să fie aplicată de statele membre începând cu 1 mai 2009, iar cele 
aproximativ 120 de notificări din 2009 şi 13 notificări din ianuarie 2010 demonstrează că 
aplicarea se află, într-adevăr, în desfăşurare.

Solicitarea petiţionarei de a se reglementa fabricarea articolelor din piele a fost satisfăcută 
prin restricţiile din legislaţia UE impuse substanţelor chimice, având în vedere că riscurile pe 
care le prezintă aceste substanţe au devenit evidente. Prin urmare, în momentul în care vor fi 
în conformitate cu legislaţia UE, produsele din piele ar trebui să fie sigure, de aceea,
solicitarea petiţionarei cu privire la menţionarea pe etichetă a compoziţiei produselor din 
piele, aşa cum este prevăzut în cazul produselor cosmetice, pare disproporţionată.

Comisia nu are cunoştinţă de o listă a peroanelor afectate de agentul DMF prezent în 
produsele de consum.

                                               
1 A se vedea Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE 
şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. JO L 353, 31.12.2008, p. 1. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF


