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Tárgy: Marga Santamaría, spanyol állampolgár által az ANDAFED (a Dimetil-
fumarát Áldozatainak Országos Szövetsége) nevében benyújtott, 1476/2009. 
számú petíció az egyes fogyasztási cikkek gyártása során felhasznált DMF 
káros hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy egyes gyártó cégek a dimetil-fumarát (DMF) 
elnevezésű anyagot helytelenül használják bőrből készült lábbelik, ülőbútorok, ruházati 
cikkek forgalomba hozatalakor. Ez egy olyan egészségre ártalmas összetevő, amely bőrrel 
való érintkezés esetén bőrgyulladást, illetve asztmát okozhat. A Bizottság 2009. március 17-i 
határozata (HL L 74., 2009.3.20., 32. o.) megtiltja az említett anyag alkalmazását, a 
szövetséghez azonban mind a mai napig érkeznek károsultak panaszai. A petíció benyújtója 
kéri, hogy a közösségi piacon forgalmazott termékekben ne használjanak DMF-et, mivel ez 
mérgező anyag, amelynek alkalmazása ellentétes az általános termékbiztonságról szóló 
2001/95/EK irányelvvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója a Dimetil-fumarát Áldozatainak Országos Szövetsége (ANDAFED) 
elnöki minőségében kifogásolja a dimetil-fumarát (DMF) kanapék, lábbelik, ruházati cikkek 
és egyéb termékek esetében történő használatát, valamint a számos fogyasztó által ennek 
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következtében elszenvedett egészségkárosodást. Azt állítja, hogy több uniós tagállamban a 
DMF által okozott, érintkezéssel kiváltott bőrgyulladás és asztma számos esetét azonosították, 
valamint hozzáteszi, hogy jóllehet a vonatkozó bizottsági határozat1 előírja a DMF 
fogyasztási cikkekben való tilalmát, az ANDAFED szervezethez továbbra is érkeznek 
panaszok a DMF újabb károsultjaitól, például lábbelik vásárlását követően. A petíció 
benyújtója elmondása szerint az ANDAFED felkérte a spanyol bíróságokat, hogy az ügyben 
végezzenek kiterjedt vizsgálatot.

Ezért az ANDAFED petíciót nyújt be az Európai Parlamenthez, amelyben az alábbi kéréseket 
közvetíti:
 érvényesítsék a DMF teljes körű tilalmát a bőrrel esetlegesen érintkező valamennyi 

árucikk és ezen árucikkek minden típusú csomagolása esetében;
 vezessenek be szabályozást a bőráruk előállítására használt anyagokra vonatkozóan, 

amilyenek például a ragasztóanyagok és a festékanyagok;
 a címkézés tartalmazza a termék pontos összetételét;

 készítsék el a károsult személyek európai jegyzékét.

A DMF csakugyan fellelhető bizonyos (import) fogyasztási cikkekben, amilyenek például a 
bútorok, lábbelik, textil- és egyéb termékek. A DMF a fogyasztási cikkek penésszel szembeni 
védelmét szolgálja, például azok párás éghajlatú területeken történő szállításakor. A DMF 
erős túlérzékenységet kiváltó anyag, amely a fogyasztási cikkekben történő előfordulása révén
az uniós fogyasztók százai, ha nem ezrei esetében okozott súlyos bőrirritációkat.

A DMF olyan penész elleni biocid termék, amelynek használata az EU-ban nem 
engedélyezett. A fogyasztók körében tapasztalt bőrpanaszok nagy számából és súlyosságából 
adódóan a Bizottság mindössze három hónap leforgása alatt elfogadta a fent említett 
határozatot az általános termékbiztonságról szóló irányelv 13. cikke értelmében, a tagállamok 
kedvező véleményét követően. A határozat 2009. május 1-jei hatállyal annak biztosítására 
kötelezi a tagállamokat, hogy a dimetil-fumarátot tartalmazó fogyasztási cikkek ne kerüljenek 
kereskedelmi forgalomba, illetve ne legyenek elérhetők a fogyasztók számára, továbbá hogy 
sor kerüljön e termékek fogyasztóktól való visszahívására (még abban az esetben is, ha azokra 
a határozat hatályba lépését megelőzően tettek szert), végezetül pedig a tagállamok kötelesek 
tájékoztatni a fogyasztókat a dimetil-fumarát jelentette kockázatokról. Tehát a dimetil-
fumarátra teljes körű tilalmat érvényesítenek a fogyasztási cikkekben.

2009-ben a tagállami hatóságok tájékoztatták a Bizottságot csaknem 120 olyan esetről, 
amikor a dimetil-fumarátot tartalmazó fogyasztási cikket a határozatban foglaltakkal 
összhangban kitiltották a piacról. Spanyolország 69 esettel élen járt az erre irányuló 
erőfeszítésekben, amely esetek szandálokra, papucsokra, sportlábbelikre, női cipőkre és 
csizmákra, sőt gyermeklábbelikre is kiterjedtek.

Ami a petíció benyújtójának kéréseit illeti:

                                               
1 A Bizottság 2009. március 17-i 2009/251/EK határozata a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek 
forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetővé tétele megtiltásának a tagállamok számára való előírásáról, HL L 
74., 2009.3.20., 32. o.
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 A dimetil-fumarát tilalma:
A dimetil-fumarát használata csakugyan valamennyi fogyasztási cikkben tiltott a fent 
említett határozattal összhangban, ideértve a csomagolást is, mivel az a termék szerves 
részét képezi;

 A bőráruk előállítására használt anyagokra vonatkozó szabályozás:
Többféle tilalom van érvényben vegyi anyagokra vonatkozóan – a festékanyagokat is 
ideértve –, amelyek többé nem használhatók fel bőráruk előállításánál, mint például
 a bőr zsírozására használt rövid láncú klórozott paraffin1;

 azoszínezékek és azofestékek bőripari árucikkekben, amelyek közvetlenül és tartósan 
érintkeznek az emberi bőrrel vagy szájüreggel, a bőrjátékokat is ideértve2;

 a bőrfeldolgozásban használt nonilfenol és nonilfenol-etoxilátok (kivéve, ha a 
környezetbe nem történik kibocsátás)3.

Továbbá létezik néhány előírás a bőrben fellelhető vegyi anyagokra irányuló vizsgálatokra 
vonatkozóan, amelyek célja, hogy biztosítsák a kapcsolódó bőripari termékek minőségét 
és biztonságosságát. Ide tartoznak az alábbiakra vonatkozó vizsgálatok:
 króm4, króm-oxid5, króm (VI)6, formaldehid7, pentaklórfenol8;

 izzadsággal szembeni színtartóság9.
Ezenfelül a lábbelikre vonatkozó ökocímkéről szóló 2002/231/EK bizottsági határozat10

célja, hogy korlátozza a mérgező maradványanyagok szintjét a lábbelikben, valamint a 
lábbelikből származó illékony szerves vegyületek kibocsátását, ideértve olyan anyagokat 
is, mint a króm (VI), arzén, kadmium, ólom és a formaldehid. Továbbá olyan vegyületeket 
is felsorol, amelyeket nem szabad felhasználni sem a termék anyaga, sem pedig maga a 
termék előállításánál.

Egyéb vegyi anyagok, különösképpen az oldószerek ragasztóanyagokban való 
felhasználására is tilalom van érvényben, és azokról a RAPEX rendszeren keresztül 
küldenek értesítést. Ezek közé tartozik a kloroform és egyéb klórozott oldószerek11, a 

                                               
1 REACH rendelet, XVII. melléklet 42. pontja. Lásd.: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:EN:PDF.
2 REACH rendelet, XVII. melléklet 43. pontja. Webhely: lásd fentebb.
3 REACH rendelet, XVII. melléklet 46. pontja. Webhely: lásd fentebb.
4 EN ISO 4045:1998 Bőr – kémiai vizsgálat – 4. rész
5 prEN ISO 5398.
6 CEN/TS 14495:2003.
7 CEN IDO/TS 17226:2003.
8 CEN/TS 14494:2003.
9 EN ISO 11641:2003.
10 A Bizottság 2002. március 18-i 2002/231/EK határozata a lábbelikre vonatkozó közösségi ökocímke 
odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról és az 1999/179/EK határozat 
módosításáról, HL L 77., 2002.3.20., 50. o.
11 REACH rendelet, XVII. melléklet 32–38. pontja. Webhely: lásd fentebb.
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toluol1 és a benzol2.
 A címkézés tartalmazza a termék pontos összetételét:

Nincs általános követelmény arra vonatkozóan, hogy a fogyasztási cikkek csomagolásán 
pontosan fel kell tüntetni bizonyos vegyi anyagokat vagy akár a termék teljes összetételét, 
a kozmetikai termékek kivételével, amelyek rendszeresen, akár hosszú órákig is 
érintkeznek a bőrrel. Ugyanakkor amennyiben a fogyasztási cikkek kémiai összetételük 
miatt gyúlékonyak (mint bizonyos spray-k) vagy maró hatásúak (mint a 
szennyvízvezetékek tisztítására szolgáló anyagok), azt a terméken fel kell tüntetni az 
uniós jogszabályoknak megfelelően3.

 Készítsék el a károsult személyek európai jegyzékét:

A Bizottság előtt ismert, hogy fogyasztók százai, ha nem ezrei tapasztaltak bőrpírt, 
kiütéseket, viszketést és egyéb súlyos egészségügyi problémákat a DMF fogyasztási 
cikkekben történő előfordulása miatt, amelyek néha rendkívül nehezen gyógyultak. A 
fogyasztók közösen igényelnek kártérítést a nemzeti bíróságokon, például az Egyesült 
Királyság eddigi legnagyobb csoportos perében. Franciaországból is érkeztek olyan hírek, 
miszerint a fogyasztók közösen nyújtanak be keresetet a bíróságokon.

Ugyanakkor a Bizottságnak nincs tudomása olyan jegyzékről, amely a DMF okozta 
egészségügyi problémákban szenvedő valamennyi uniós fogyasztó nevét tartalmazza. 
Uniós szinten nincs olyan adatbázis, amely az ilyen jellegű eseteket dokumentálja.
Ezzel összefüggésben talán említésre érdemes, hogy a Bizottság 2008-ban kezdeményezte 
egy tanulmány kidolgozását „A nem élelmiszerforrásokból származó vegyi anyagoknak 
való kitettséghez kapcsolódó bőr- és légzőszervi allergiák előfordulására és súlyossági 
fokára vonatkozó adatok gyűjtése és kiértékelése” címmel, annak érdekében, hogy több 
információt gyűjtsön az emberekben túlérzékenységet okozó anyagokról, és kijelölje az 
adatgyűjtés és -terjesztés tekintetében követendő utat. A tanulmányról szóló végleges 
jelentés épp kidolgozás alatt áll, de annyi már most is elmondható, hogy a betegekre 
vonatkozóan több uniós tagállamban nemzeti és regionális szinten is léteznek különféle 
adatbázisok, amelyek számos információt tartalmaznak a túlérzékenységet okozó vegyi 
anyagokról, valamint az azokra allergiás egyénekről. Ilyen adatbázis azonban európai 
uniós szinten nem áll rendelkezésre.

A petíció benyújtójának fő kérése, amely a DMF betiltására vonatkozik, a dimetil-fumarát 
Európai Unióban történő betiltásával teljesült, amely tilalmat a Bizottság valamennyi 
fogyasztási cikkre kiterjesztette, amint kellő bizonyíték állt rendelkezésre a gyors fellépéshez. 
A tagállamoknak 2009. május 1-jei hatállyal kellett bevezetniük a szóban forgó tilalmat, és a 
2009-ben beérkezett csaknem 120 értesítés, valamint a 2010-ben kézhez kapott 13 értesítés 
                                               
1 REACH rendelet, XVII. melléklet 48. pontja. Webhely: lásd fentebb.
2 REACH rendelet, XVII. melléklet 5. pontja. Webhely: lásd fentebb.
3 Lásd az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendeletét az 
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról, HL L 353., 2008.12.31., 1. o. Lásd.: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF.
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arról tanúskodik, hogy a tilalom érvényesítése csakugyan folyamatban van.

A petíció benyújtójának kérése a bőripari árucikkek előállításának szabályozására 
vonatkozóan oly módon teljesült, hogy az uniós jogszabályokban korlátozták a vegyi anyagok 
használatát olyan mértékben, ahogy az általuk jelentett kockázatokra fény derült. 
Következésképpen a bőripari termékek biztonságosak, amennyiben összhangban állnak az 
uniós jogszabályokkal, a petíció benyújtójának arra irányuló kérése pedig, hogy a bőripari 
termékek címkézése azok összetételét is tartalmazza – a kozmetikai termékek esetében 
előírtakhoz hasonlóan – aránytalannak tűnik.

A Bizottságnak nincs tudomása olyan személyek jegyzékéről, akik a fogyasztási cikkekben 
előforduló dimetil-fumarát következtében szenvedtek egészségkárosodást. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. december 16.

A petíció benyújtója a dimetil-fumarát által okozott öt, spanyol fogyasztók, köztük egy 
gyermek esetében 2011 júniusa és augusztusa között tapasztalt egészségügyi problémáról 
számol be.  Az egyik eset egy kanapéhoz, a többi négy pedig lábbelikhez kapcsolódik.  
Felsorol továbbá a nem élelmiszer jellegű termékek riasztási rendszere (RAPEX) által kiadott 
mintegy 60 értesítést, kiemelve, hogy a lábbelikben, ruházati termékekben és egyéb 
fogyasztási cikkekben nem csak DMF, hanem vegyi anyagok széles köre található meg, 
beleértve a krómot (VI), az azo-színezékeket, a ftalátokat vagy a nitrózaminokat.   Panaszt 
emel amiatt, hogy néhány üzletközpont a fent említett termékeket az élelmiszer részlegek 
közelében árusítja. 

A petíció benyújtója által felvetett új problémák nagyjából megismétlik a DMF-fel 
kapcsolatban korábban felvetett pontokat, ugyanakkor a petíció benyújtója kiterjeszti a 
kérdést fogyasztási cikkekben található egyéb vegyi anyagokra, illetve arra, hogy a 
gyakorlatban élelmiszeripari termékeket nem élelmiszeripari termékek közvetlen közelében 
értékesítenek.  

A petíció benyújtója több konkrét kérést fogalmaz meg, amelyeket a Bizottság az alábbiakban 
válaszol meg. 

A Bizottság észrevételei a petíció benyújtójának kéréseivel kapcsolatban  

- Az EU-ban ideiglenesen betiltott DMF betiltásának állandósítása: 

A REACH (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) 
keretében folyamatban van a DMF állandó betiltásának kidolgozása, amit a Bizottság 
várhatóan 2012. első felében fogad el.  Az említett állandó betiltás a jelenleg hatályos 
ideiglenes betiltást megszakítás nélkül követi majd.  Az állandó betiltás előkészítéséhez és 
elfogadásához szükséges idő a REACH által a korlátozási eljárás tekintetében 
meghatározott határidőket tükrözi.  Magában foglalja a korlátozási dokumentáció (ebben 
az esetben Franciaország általi) elkészítését és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 
kockázatértékelési és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottsága általi 
vizsgálatát .  
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- Azon jogszabályok áttekintése, amelyek engedélyezik vegyi anyagok cipőgyártáshoz és 
az egyéb fent említett fogyasztási cikkek gyártásához történő felhasználását, a veszélyes 
anyagok használatának betiltása érdekében. 

Az EU-ban a REACH a vegyi anyagok használatára vonatkozó általános jogszabály.  
Hosszú távon a REACH-nek garantálnia kellene, hogy a fogyasztási cikkek, beleértve a 
bőráruk előállításához használt semmilyen vegyi anyag se jelentsen elfogadhatatlan 
kockázatot a fogyasztók számára. 

Azonban még mindig akadhatnak olyan esetek, amelyekben vegyi agyagokkal kapcsolatos 
súlyos, eddig azonosítatlan kockázat merül fel, és amelyeknél gyors fellépés szükséges.   
Az ilyen vegyi anyagokat azonnal be lehet tiltani, ahogyan az az általános 
termékbiztonságról szóló irányelvnek (GPSD) megfelelően is történt, amikor megismerték 
és megértették a DMF-fel kapcsolatos kockázatokat.  Szükség esetén az ilyen sürgős 
betiltásokat a REACH állandóvá teheti.  Erre vonatkozó példákat a petícióval kapcsolatos 
első bizottsági közlemény tartalmaz. 

- Külön jogszabály az EU-ban nem engedélyezett anyagokat tartalmazó termékek 
importjának betiltásáról: 

A REACH-rendelet XVII. melléklete értelmében a veszélyes anyagokat tartalmazó 
termékek forgalmazására vonatkozó korlátozások az EU-ba importált termékekre is 
alkalmazandók.  

A DMF valóban egy biocid, amely nem engedélyezett az EU-ban, és a biocidokkal 
kapcsolatos jelenlegi uniós jogi rendelkezések szerint a DMF fogyasztási cikkeken 
keresztüli „importját” nem lehetett betiltani.  Mindazonáltal, amint a fentiekből kiderül, a 
REACH keretében a DMF-re vonatkozóan elfogadott korlátozások az EU-ban előállított és 
az EU-ba importált termékekre egyaránt alkalmazandók, állandósítva a  GPSD által 
meghatározott jelenlegi ideiglenes tilalmat.  

Ami a biocidokkal kapcsolatos szabályozást illeti, a Bizottság a  biocidokról szóló új –
jelenleg az együttdöntési eljárásnak megfelelően megvitatás alatt álló – rendeletre irányuló 
javaslatában kívánja pótolni a hiányt. 

A DMF-fel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi helyzet ugyanolyan hatással 
jár, mint a jövőbeni szabályozás, azaz az EU-ban előállított vagy az EU-ba importált 
termékek esetében betiltják a DMF-t mint biocidot vagy szennyező anyagot.  A nemzeti 
hatóságoknak a tilalom érvényesítésére tett erőfeszítései ellenére továbbra is találunk 
példákat DMF jogellenes előfordulására; az ilyen eseteket a felismerést követően gyorsan 
kezelik.   Ez abból ered, hogy a tagállamok számára fizikailag lehetetlen valamennyi tiltott 
anyag rendszeres vizsgálata az összes fogyasztási cikk tekintetében. 

- Jogszabály vagy szabvány annak előírására, hogy az élelmiszerértékesítő részlegeket 
elkülönítsék az egyéb fogyasztási cikkeket értékesítő részlegektől: 

A kérdéssel nem foglalkozik uniós jogszabály.  Ugyanakkor lehetséges, hogy léteznek 
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nemzeti szintű szabályok. 

- Kutatási projekt a DMF egészségre gyakorolt  hatásairól: 

A DMF egészségre gyakorolt azon hatásait, amelyek a REACH általi jövőbeni betiltása 
szempontjából fontosak belefoglalták a francia hatóságok által készített, a nyilvánosság 
számára is elérhető korlátozási dokumentációba.  A toxikológiai felügyelet 
összehangolásával foglalkozó francia bizottság (Comité de coordination de 
toxicovigilance) DMF-fel kapcsolatos kockázatokról szóló jelentése is tartalmaz 
toxikológiai adatokat.  A Bizottság nem tud arról, hogy a petícióban említett általános 
egészségügyi tünetek dokumentálhatóan DMF-specifikus toxicitást mutatnának. 

- A diagnózisok és kezelések értékelése: 

Nincsen olyan uniós rendszer, amely információt gyűjt diagnózisokról és kezelésekről.  A 
Bizottság ennélfogva nem tud hozzájárulni egy ilyen értékeléshez. 

- A környezetszennyezés és a termékekben, illetve létesítményekben talált DMF 
mennyiségének meghatározása:

A környezeti és munkahelyi egészségbiztonsággal foglalkozó francia ügynökség (AFSSET 
– Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) tanulmányt 
készített az otthonokban előforduló DMF-ről, és 2009 novemberében előzetes jelentésben 
tett közzé.  A Bizottságnak nincs tudomása egyéb erre vonatkozó jelentésről. 

- A szennyezési források beazonosítása és megszüntetése: 

Az uniós jog értelmében a vegyi anyagokkal szennyezett fogyasztási cikkek elleni fellépés 
a tagállami piacfelügyeleti hatóságok feladata. 

Mivel nagy mennyiségű fogyasztási cikk származik Kínából, a Bizottság különleges 
információs csatornákat épített ki a kínai Minőségfelügyeleti, - ellenőrzési és Karantén 
Hivatallal (AQSIQ), ami lehetővé tette a kínai felügyeleti hatóságoknak, hogy fellépjenek 
a RAPEX-ben jelzett kínai termékek gyártói ellen.  A Bizottság rendszeres kapcsolatot tart 
fenn az AQSIQ-val, hogy tovább javítsa az együttműködést. 

Következtetés

A petícióban említett elsődleges probléma – a DMF állandó betiltása – előre láthatóan 2012. 
első felében megoldódik.  A nem engedélyezett anyagokat tartalmazó fogyasztási cikkek 
importjának betiltására irányuló kérésnek a hatályban lévő jogi rendelkezések már szintén 
eleget tesznek.  A tiltást – különösen a biocidok esetén – tovább fogják szigorítani, ha a 
Bizottság biocidokról szóló új rendeletre irányuló javaslatában az erre vonatkozó szabály az 
együttdöntési eljárás során megmarad. 

A szennyezési források megszüntetésére vonatkozó kérésnek nemzeti szinten a tagállamok 
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piacfelügyeleti hatóságai tesznek eleget, nemzetközi szinten pedig a Bizottság.  Ezenkívül a 
REACH segítségével a fogyasztási cikkek gyártásánál használt egyre több veszélyes anyagot 
fognak beazonosítani és betiltani, ha azok elfogadhatatlan kockázattal járnak a fogyasztók 
számára. 

A DMF egészségre gyakorolt hatásaival, valamint a DMF által okozott 
környezetszennyezéssel kapcsolatos kutatásra irányuló kérelemnek valószínűleg eleget tettek 
a Franciaországban, nemzeti szinten elvégzett tevékenységek, és a Franciaország által a DMF 
állandó betiltásának tekintetében szolgáltatott információk. A diagnózisok és kezelések 
értékelésére irányuló kérésnek nemzeti szinten kell eleget tenni, mivel nincs olyan uniós 
rendszer, amely erre vonatkozóan információt gyűjtene. 


