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16.12.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1476/2009, της Marga Santamaría, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ANDAFED (Εθνική Ένωση Πληγέντων από το Φουμαρικό 
Διμεθύλιο), σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις του DMF κατά τη χρήση του 
για την παρασκευή διαφόρων καταναλωτικών προϊόντων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της για την απαράδεκτη χρήση φουμαρικού 
διμεθυλίου (DMF) από διάφορους κατασκευαστές υποδημάτων, καναπέδων και δερμάτινων 
ειδών, υποστηρίζοντας ότι το προϊόν βλάπτει την υγεία προκαλώντας δερματίτιδα εξ επαφής 
και άσθμα. Παρότι η ουσία αυτή έχει απαγορευτεί βάσει απόφασης της Επιτροπής της 17ης 
Μαρτίου 2009 (ΕΕ L 74 της 20.3.2009, σ. 32), η Ένωση εξακολουθεί να λαμβάνει 
καταγγελίες από άτομα που έχουν υποστεί βλάβες εξαιτίας της. Η αναφέρουσα ζητεί, ως εκ 
τούτου, την απομάκρυνση από την κοινοτική αγορά των προϊόντων που περιέχουν αυτή την 
επικίνδυνη ουσία, η χρήση της οποίας συνιστά παραβίαση της οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η αναφέρουσα, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου της ισπανικής Εθνικής Ένωσης για τους 
Πληγέντες από το Φουμαρικό Διμεθύλιο (ANDAFED), καταγγέλλει τη χρήση του 
φουμαρικού διμεθυλίου (DMF) σε καναπέδες, υποδήματα, είδη ένδυσης και άλλα 
αντικείμενα και τη βλάβη στην υγεία που έχει προκαλέσει σε πολλούς καταναλωτές.
Ισχυρίζεται ότι αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν εντοπίσει πολλές περιπτώσεις δερματίτιδας εξ
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επαφής και άσθματος, προκληθείσες από το DMF, και προσθέτει ότι παρά την απαγόρευση 
χρήσης του DMF σε καταναλωτικά αγαθά, που προβλέπεται στη σχετική απόφαση της 
Επιτροπής, η ANDAFED εξακολουθεί να λαμβάνει αναφορές από ανθρώπους που 
επλήγησαν πρόσφατα από το DMF, όταν π.χ. αγόρασαν υποδήματα. Αναφέρει ότι η 
ANDAFED ζήτησε από τα ισπανικά δικαστήρια να διεξαγάγουν διεξοδική έρευνα για το 
θέμα.

Κατά συνέπεια, η ANDAFED υποβάλλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 
σκοπό:
 Να απαγορευθεί εντελώς το DMF σε όλα τα αντικείμενα που μπορεί να έλθουν σε 

επαφή με το δέρμα, και σε όλα τα είδη συσκευασίας για τα αντικείμενα αυτά·
 Να υπαχθούν σε ρύθμιση τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

δερμάτινων ειδών, όπως κόλλες και βαφές·
 Να συμπεριληφθεί και να διευκρινισθεί η σύνθεση του αντικειμένου στην ετικέτα·
 Να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός κατάλογος με τα άτομα που έχουν πληγεί.

Πράγματι το DMF εντοπίζεται σε σειρά (εισαγόμενων) καταναλωτικών προϊόντων όπως 
έπιπλα, υποδήματα, υφάσματα και άλλα. Προστατεύει τα καταναλωτικά προϊόντα από τη 
μούχλα, όπως π.χ. κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε υγρό κλίμα. Το DMF έχει ισχυρές 
ιδιότητες ευαισθητοποίησης και έχει προκαλέσει, μέσω της παρουσίας του σε καταναλωτικά 
προϊόντα, σοβαρές δερματικές αλλεργίες σε εκατοντάδες, ή και χιλιάδες, καταναλωτές στην 
ΕΕ.

Το DMF είναι ένα βιοκτόνο κατά της μούχλας το οποίο δεν επιτρέπεται στην ΕΕ. Λόγω του 
αριθμού και της σοβαρότητας των δερματικών προβλημάτων στους καταναλωτές, η Επιτροπή 
ενέκρινε, εντός μόνο τριών μηνών, την προαναφερθείσα απόφαση βάσει του άρθρου 13 της 
οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, μετά τη θετική γνωμοδότηση των κρατών 
μελών. Η απόφαση απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, από την 1η Μαΐου 2009, ότι 
τα καταναλωτικά προϊόντα που περιέχουν DMF δεν θα κυκλοφορούν στην αγορά ούτε θα 
διατίθενται στους καταναλωτές, ότι τέτοια προϊόντα θα ανακληθούν από τους καταναλωτές 
(ακόμη και αν έχουν παρασχεθεί πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης), και πρέπει να 
ενημερώσουν τους καταναλωτές για τον κίνδυνο που εγκυμονεί το DMF. Συνεπώς, το DMF 
απαγορεύεται εντελώς σε καταναλωτικά προϊόντα.

Το 2009, οι αρχές των κρατών μελών κοινοποίησαν στην Επιτροπή τουλάχιστον 120 
περιπτώσεις καταναλωτικών προϊόντων που περιείχαν DMF, τα οποία απαγόρευσαν από την 
αγορά σύμφωνα με την απόφαση. Η Ισπανία πρωτοστάτησε σε αυτές τις προσπάθειες με 69 
περιπτώσεις, που περιελάμβαναν σανδάλια, παντόφλες, αθλητικά υποδήματα, γυναικεία 
υποδήματα και μπότες καθώς και παιδικά υποδήματα.

Σχετικά με τα αιτήματα της αναφέρουσας:

 Απαγόρευση του φουμαρικού διμεθυλίου:
Το DMF έχει πράγματι απαγορευθεί σε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα σύμφωνα με 
την προαναφερθείσα απόφαση, περιλαμβανομένης της συσκευασίας, διότι η 
συσκευασία συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος·
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 Ρύθμιση των υλικών για την κατασκευή δερμάτινων ειδών:
Υπάρχουν αρκετές απαγορεύσεις για χημικές ουσίες, περιλαμβανομένων βαφών, οι 
οποίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον στην παρασκευή δερμάτινων προϊόντων, όπως
 Χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας για τη λίπανση δερμάτων1·
 Αζωχρωστικές και αζωχρώματα σε δερμάτινα είδη που μπορεί να έρθουν σε 

απευθείας και παρατεταμένη επαφή με το ανθρώπινο δέρμα ή τη στοματική 
κοιλότητα, περιλαμβανομένων των δερμάτινων παιχνιδιών2·

 Εννεϋλοφαινόλη και αιθοξυλιωμένη εννεϋλοφαινόλη στην επεξεργασία δερμάτων 
(εκτός αν δεν υπάρχει απελευθέρωση στο περιβάλλον) 3·

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα πρότυπα όσον αφορά δοκιμές για χημικές ουσίες στο 
δέρμα, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των σχετικών 
δερμάτινων προϊόντων. Αυτά περιλαμβάνουν τις δοκιμές σε:
 Χρώμιο4, οξείδιο του χρωμίου5, χρώμιο (VI) 6, φορμαλδεΰδη7, 

πενταχλωροφαινόλη8 ·
 Σταθερότητα του χρώματος στον ιδρώτα9.
Επιπλέον, η απόφαση της Επιτροπής 2002/231/EΚ για το οικολογικό σήμα σε είδη 
υπόδησης10 έχει ως στόχο να περιορίσει τα επίπεδα τοξικών κατάλοιπων στα υποδήματα 
καθώς και τις εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) από τα υποδήματα, 
περιλαμβανομένων ουσιών όπως το χρώμιο (VI), το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβδος και 
η φορμαλδεΰδη. Επίσης απαριθμεί ουσίες που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την 
παραγωγή των υλικών και του ίδιου του προϊόντος.

Άλλες χημικές ουσίες, συγκεκριμένα διαλύτες, δεν επιτρέπονται σε κόλλες και έχουν 
ήδη κοινοποιηθεί μέσω του συστήματος RAPEX. Αυτές συμπεριλαμβάνουν το 
χλωροφόρμιο και άλλους χλωριωμένους διαλύτες11 , το τολουόλιο12 και το βενζόλιο13.

 Να συμπεριληφθεί και να διευκρινιστεί η σύνθεση του αντικειμένου στην ετικέτα:
Δεν υπάρχει γενική απαίτηση να διευκρινίζονται ορισμένες χημικές ουσίες ή ακόμη 

                                               
1 Παράρτημα REACH XVII, καταχώριση 42. Βλέπε http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:EN:PDF.
2 Παράρτημα REACH XVII, καταχώριση 43. Διεύθυνση ιστού: βλέπε ανωτέρω.
3 Παράρτημα REACH XVII, καταχώριση 46. Διεύθυνση ιστού: βλέπε ανωτέρω.
4 EN ISO 4045:1998 Δέρμα – Δοκιμή χημικής ουσίας - Τμήμα 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 Απόφαση 2002/231/EK της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2002 για καθορισμό οικολογικών κριτηρίων για 
την απονομή του οικολογικού σήματος της Κοινότητας σε είδη υπόδησης και τροποποίησης της απόφασης 
1999/179/ΕΚ  ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 50.
11 Παράρτημα REACH XVII, καταχωρίσεις 32-38. Διεύθυνση ιστού: βλέπε ανωτέρω.
12 Παράρτημα REACH XVII, καταχώριση 48. Διεύθυνση ιστού: βλέπε ανωτέρω.
13 Παράρτημα REACH XVII, καταχώριση 5. Διεύθυνση ιστού: βλέπε ανωτέρω.
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και ολόκληρη η σύνθεση στη συσκευασία των καταναλωτικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα καλλυντικά προϊόντα τα οποία έρχονται συχνά σε επαφή με το δέρμα, 
πιθανόν για πολλές ώρες. Ωστόσο, αν τα καταναλωτικά προϊόντα ενδέχεται να είναι 
εύφλεκτα (όπως ορισμένα σπρέι) ή διαβρωτικά (όπως ορισμένα καθαριστικά 
σωλήνων λυμάτων αποχετεύσεων) λόγω του χημικού τους περιεχομένου, αυτό πρέπει 
να επισημαίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία1.

 Να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός κατάλογος με τα άτομα που έχουν πληγεί:

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι εκατοντάδες, αν όχι και χιλιάδες, καταναλωτές 
αντιμετώπισαν προβλήματα με ερύθημα στο δέρμα, εξανθήματα, εγκαύματα και 
άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας από την παρουσία DMF σε καταναλωτικά 
προϊόντα, τα οποία μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να θεραπευθούν. Οι 
καταναλωτές έχουν συνενωθεί για να ζητήσουν αποζημίωση μέσω εθνικών 
δικαστηρίων, για παράδειγμα στη μεγαλύτερη μαζική αγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Επίσης, στη Γαλλία, οι καταναλωτές λέγεται ότι θα συνενωθούν για μια κοινή 
προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων.
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν γνωρίζει κάποιο κατάλογο που να περιλαμβάνει όλους τους 
καταναλωτές στην ΕΕ με προβλήματα υγείας λόγω του DMF. Σε επίπεδο ΕΕ, δεν 
υπάρχει βάση δεδομένων που να συγκεντρώνει αυτές τις περιπτώσεις.
Μπορεί να ενδιαφέρει σε αυτό το πλαίσιο ότι η Επιτροπή το 2008 δρομολόγησε μελέτη 
με τίτλο «Η συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τον επιπολασμό και τη 
σοβαρότητα δερματικών και αναπνευστικών αλλεργιών που σχετίζονται με την έκθεση σε 
χημικές ουσίες που δεν προέρχονται από τρόφιμα» (The collection and evaluation of data 
on incidence and severity of skin and respiratory allergy related to exposure of chemicals 
from non-food sources), προκειμένου να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για ουσίες 
ευαισθητοποίησης του ανθρώπου και να εξεύρουν τρόπο ώστε να προχωρήσει η συλλογή 
δεδομένων και η κυκλοφορία τους. Η τελική έκθεση της μελέτης είναι ακόμη υπό 
εκπόνηση, αλλά ήδη μπορεί να αναφερθεί ότι υπάρχουν αρκετές βάσεις δεδομένων σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι αυτές 
περιέχουν αρκετές πληροφορίες για χημικές ουσίες ευαισθητοποίησης και τα άτομα που 
είναι αλλεργικά σε αυτές. Ωστόσο, δεν υπάρχει διαθέσιμη τέτοια βάση δεδομένων σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το βασικό αίτημα της αναφέρουσας, δηλαδή η απαγόρευση του DMF, έχει ήδη ικανοποιηθεί
με την απαγόρευση του DMF στην ΕΕ, το οποίο η Επιτροπή θέσπισε για όλα τα 
καταναλωτικά προϊόντα μόλις κατέστησαν διαθέσιμες επαρκείς ενδείξεις για την ταχεία 
ανάληψη δράσης. Η απαγόρευση πρέπει να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη από την 1η 
Μαΐου 2009, και σχεδόν 120 κοινοποιήσεις το 2009 και 13 κοινοποιήσεις τον Ιανουάριο του 
2010 δείχνουν ότι η εφαρμογή έχει όντως ξεκινήσει.

                                               
1 βλ. Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την 
τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF.
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Το αίτημα της αναφέρουσας να ρυθμιστεί η κατασκευή δερμάτινων ειδών ικανοποιήθηκε με 
τους περιορισμούς όσον αφορά χημικές ουσίες στη νομοθεσία της ΕΕ στον βαθμό που οι 
κίνδυνοι από αυτές τις χημικές ουσίες έχουν καταστεί προφανείς. Τα δερμάτινα προϊόντα 
πρέπει συνεπώς να είναι ασφαλή όταν είναι σύμμορφα με τη νομοθεσία της ΕΕ και το αίτημα 
της αναφέρουσας για την αναγραφή στην ετικέτα της σύνθεσης των δερμάτινων προϊόντων, 
όπως απαιτείται για τα καλλυντικά, δεν φαίνεται αναλογικό.

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει να υπάρχει κατάλογος με τα άτομα που έχουν πληγεί από το DMF 
σε καταναλωτικά προϊόντα. 

4. (ΑΝΑΘ.) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Η αναφέρουσα δηλώνει πέντε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας λόγω φουμαρικού 
διμεθυλίου (DMF) που Ισπανοί καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, 
αντιμετώπισαν από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο του 2011. Η μία περίπτωση αφορούσε 
έναν καναπέ, οι άλλες τέσσερις παπούτσια. Απαριθμεί επίσης κάπου 60 κοινοποιήσεις του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ειδοποίησης, για επικίνδυνα μη διατροφικά προϊόντα 
RAPEX, τονίζοντας την παρουσία όχι μόνο DMF, αλλά και μιας σειράς από χημικά, 
συμπεριλαμβανομένων του χλωρίου (VI), αζωχρωμάτων, φθαλικών ή νιτροσαμινών στα 
υποδήματα, τα ενδύματα και άλλα καταναλωτικά προϊόντα. Καταγγέλλει ότι κάποια κέντρα 
λιανικής εκθέτουν προς πώληση τα ανωτέρω προϊόντα πολύ κοντά στον τομέα των τροφίμων.

Τα νέα ζητήματα που εν γένει θίγει η αναφέρουσα επαναλαμβάνουν τις προηγούμενες 
επισημάνσεις για το DMF, αλλά και επεκτείνουν το πεδίο και σε άλλα χημικά που 
ανευρίσκονται σε καταναλωτικά προϊόντα καθώς και στην πρακτική της έκθεσης τροφίμων 
και μη διατροφικών προϊόντων προς πώληση σε πολύ κοντινή απόσταση.

Η αναφέρουσα διατυπώνει μια σειρά από συγκεκριμένα αιτήματα, στα οποία η Επιτροπή 
απαντά κατωτέρω.

Σχολιασμός των αιτημάτων της αναφέρουσας από την Επιτροπή  

- Να γίνει μόνιμη η προσωρινή απαγόρευση του DMF στην ΕΕ:

Μια μόνιμη απαγόρευση του DMF είναι καθ'οδόν στο πλαίσιο του REACH  (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) και προγραμματίζεται να εγκριθεί 
από την Επιτροπή το α΄ εξάμηνο του 2012. Η μόνιμη αυτή απαγόρευση θα ακολουθήσει 
χωρίς διακοπή την σήμερα ισχύουσα προσωρινή απαγόρευση. Ο χρόνος που απαιτείται για 
την ετοιμασία και έγκριση της μόνιμης απαγόρευσης αντανακλά τις προθεσμίες που όρισε 
το REACH για τη διαδικασία περιορισμού χρήσης. Συμπεριλαμβάνει (στην περίπτωση της 
Γαλλίας) την ετοιμασία του φακέλου του περιορισμού χρήσης και την εξέτασή του από τις 
Επιτροπές Αξιολόγησης Κινδύνων και Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Ουσιών (ECHA).

- Επανεξέταση του νόμου που επιτρέπει τη χρήση χημικών ουσιών για την κατασκευή 
υποδημάτων και των άλλων προαναφερθέντων καταναλωτικών προϊόντων, με σκοπό 
την απαγόρευση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών:
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Στην ΕΕ, το REACH είναι ο γενικός νόμος που καλύπτει τη χρήση χημικών ουσιών.
Μακροπρόθεσμα, το REACH προώρισται να διασφαλίσει ότι όλες οι χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή καταναλωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των δερμάτινων, δεν θα εγκυμονούν απαράδεκτους κινδύνους για τον καταναλωτή.

Όμως, ίσως παραμείνουν πολλές περιπτώσεις όπου θα εντοπιστούν σοβαροί, μη ακόμη 
γνωστοί κίνδυνοι που θα απαιτήσουν ταχεία ενέργεια. Τέτοιες χημικές ουσίες μπορούν να 
απαγορευθούν χωρίς καθυστέρηση, όπως συνέβη δυνάμει της Οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (GPSD) όταν οι κίνδυνοι από το DMF έγιναν γνωστοί και 
κατανοητοί. Όπου χρειαστεί, τέτοιες επείγουσες απαγορεύσεις μπορούν να γίνουν μόνιμες 
στο πλαίσιο του REACH. Η πρώτη κοινοποίηση της Επιτροπής για την παρούσα αναφορά 
δίνει τέτοια παραδείγματα.

- Ειδικός νόμος που να απαγορεύει την εισαγωγή προϊόντων που περιέχουν ουσίες μη 
επιτρεπόμενες εντός της ΕΕ:

Δυνάμει του Παραρτήματος XVII του REACH, οι περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά 
προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ισχύουν και για τα εισαγόμενα στην ΕΕ 
προϊόντα.

Το DMF είναι όντως ένα βιοκτόνο που δεν επιτρέπεται εντός της ΕΕ και η "εισαγωγή" του 
επί καταναλωτικών προϊόντων δεν μπορούσε να απαγορευθεί δυνάμει των ισχυουσών 
νομικών διατάξεων της ΕΕ περί βιοκτόνων. Εντούτοις, όπως αναφέραμε πιο πάνω, η 
έγκριση των περιορισμών χρήσης του DMF στο πλαίσιο του REACH θα καλύπτει επίσης 
τα κατασκευαζόμενα ή εισαγόμενα στην ΕΕ προϊόντα, καθιστώντας μόνιμη τη σημερινή 
προσωρινή απαγόρευση που επιβλήθηκε δυνάμει της Οδηγίας GPSD.

Όσον αφορά τη νομοθεσία για τα βιοκτόνα, η Επιτροπή πρότεινε το κλείσιμο αυτού του 
κενού με την πρότασή της για έναν νέο Κανονισμό περί βιοκτόνων ο οποίος είναι υπό 
εξέταση στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης.

Να σημειωθεί ότι, ως προς το DMF, η τρέχουσα κατάσταση έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη 
μελλοντική νομοθεσία, δηλ. την απαγόρευση του DMF ως βιοκτόνου ουσίας ή ως 
επιμολυντού προϊόντων κατασκευαζομένων ή εισαγομένων στην ΕΕ. Παρά τις 
προσπάθειες των εθνικών αρχών να εφαρμόσουν την απαγόρευση, πιθανόν να υπάρχουν 
ακόμη κάποια υπόλοιπα περιπτώσεων παράνομης παρουσίας του DMF, που 
αντιμετωπίζονται αμέσως μόλις εντοπισθούν. Τούτο οφείλεται στο ότι είναι υλικώς 
αδύνατον για τα κράτη μέλη να αναλύουν συστηματικώς όλα τα καταναλωτικά προϊόντα 
για να βρουν όλες τις απαγορευμένες ουσίες.

- Νόμος ή τυπική απαίτηση χωρισμού της ζώνης πώλησης τροφίμων από τα άλλα 
καταναλωτικά προϊόντα:

Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία σε αυτό το θέμα. Όμως, μπορούν να υπάρξουν κανόνες 
σε εθνικό επίπεδο.

- Ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τις επιπτώσεις του DMF στην υγεία:
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Οι ανθυγιεινές ιδιότητες του DMF που έχουν σημασία για τη μελλοντική απαγόρευσή του 
στο πλαίσιο του REACH περιλαμβάνονται στον φάκελο περιορισμού χρήσης που 
ετοίμασαν οι γαλλικές αρχές και που είναι διαθέσιμος στο κοινό. Η έκθεση επίσης της 
γαλλικής επιτροπής συντονισμού της τοξικοεπαγρύπνησης σχετικά με τους κινδύνους από 
το DMF περιέχει τοξικολογικά στοιχεία. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει, τα γενικά συμπτώματα 
της υγείας που παραθέτει η αναφορά να έχουν περιγραφεί ως ενδεικτικά χαρακτηριστικής 
για το DMF τοξικότητας.

- Η αξιολόγηση διαγνώσεων και θεραπευτικών αγωγών:

Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό σύστημα συλλογής πληροφοριών για διαγνώσεις και θεραπευτικές 
αγωγές. Συνεπώς η Επιτροπής δεν μπορεί να βοηθήσει σε μια τέτοια αξιολόγηση.

- Προσδιορισμός της περιβαλλοντικής μόλυνσης και ποσοτικός προσδιορισμός του DMF 
που περιέχεται σε προϊόντα και κτίρια:

Ο γαλλικός AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du 
travail) έκανε μια μελέτη για την παρουσία DMF σε κατοικίες και δημοσίευσε μια 
προκαταρκτική έκθεση τον Νοέμβριο 2009. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει για καμία άλλη 
έκθεση πάνω σε αυτό το θέμα.

- Εντοπισμός και εξάλειψη πηγών μόλυνσης:

Βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι ενέργειες κατά καταναλωτικών προϊόντων 
μολυσμένων με χημικές ουσίες είναι ευθύνη των εθνικών αρχών επιτήρησης των αγορών.

Επειδή μεγάλο ποσοστό καταναλωτικών προϊόντων προέρχεται από την Κίνα, η Επιτροπή 
δημιούργησε ιδιαίτερους διαύλους ενημέρωσης με την Κινεζική Αρχή Επίβλεψης της 
Ποιότητας (Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine, AQSIQ), 
πράγμα που έδωσε στις κινεζικές εποπτικές αρχές τη δυνατότητα να λάβουν μέτρα κατά 
των κινέζων κατασκευαστών προϊόντων ταξινομημένων ως RAPEX. Η Επιτροπή έχει 
τακτική επικοινωνία με την AQSIQ, για την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας αυτής.

Συμπέρασμα

Το πρώτο και βασικότερο μέλημα της αναφοράς, η μόνιμη απαγόρευση του DMF, πιθανόν να 
ικανοποιηθεί εντός του α΄ εξαμήνου του 2012. Το αίτημα επίσης της απαγόρευσης των 
εισαγωγών καταναλωτικών προϊόντων που περιέχουν παράνομες ουσίες έχει ήδη 
ικανοποιηθεί με τις τρέχουσες νομικές διατάξεις. Η απαγόρευση θα γίνει πιο αυστηρή, ειδικά 
ως προς τα βιοκτόνα, εάν η διαδικασία της συναπόφασης διατηρήσει τη σχετική διάταξη στην 
πρόταση της Επιτροπής για έναν νέο Κανονισμό περί βιοκτόνων.

Το αίτημα της εξάλειψης των πηγών μόλυνσης θα εκπληρώνεται διαρκώς χάρη στο έργο των 
εθνικών αρχών εποπτείας των αγορών και της Επιτροπής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Επίσης, μέσω του REACH, οι επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
καταναλωτικών προϊόντων θα εντοπίζονται όλο και περισσότερο και θα εξαλείφονται εάν 
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εγκυμονούν απαράδεκτο κίνδυνο για τους καταναλωτές.

Τα αιτήματα για έρευνες ως προς τις ανθυγιεινές ιδιότητες του DMF και την περιβαλλοντική 
μόλυνση από DMF μπορεί να ικανοποιηθούν με τις εθνικές ενέργειες στη Γαλλία και μέσω 
των πληροφοριών που παρέχει η Γαλλία εν όψει της μόνιμης απαγόρευσης του DMF. Το 
αίτημα για την αξιολόγηση των διαγνώσεων και θεραπευτικών αγωγών θα πρέπει να 
ικανοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο, διότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό σύστημα συλλογής αυτών των 
στοιχείων.


