
CM\887581LV.doc PE440.094v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

16.12.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1476/2009, ko ANDAFED (Valsts asociācija no 
dimetilfumerāta cietušajiem) vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā 
Marga Santamaría, par dažādu patēriņa preču ražošanai izmantotā DMF 
kaitīgo ietekmi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par to, ka apavu, mīksto mēbeļu un ādas izstrādājumu 
ražotāji izmanto dimetilfumerātu (DMF) nepieļaujamā veidā, un norāda, ka šī viela ir kaitīga 
veselībai, jo izraisa kontaktdermatītu un astmu. Lai gan šīs vielas izmantošana saskaņā ar 
Komisijas 2009. gada 17. marta lēmumu (OV L 74, 20.3.2009., 32. lpp.) ir aizliegta, 
asociācija joprojām saņem sūdzības no patērētājiem, kas cietuši no šīs vielas ietekmes. Tāpēc 
lūgumraksta iesniedzēja cenšas panākt, lai no Kopienas tirgus izņemtu preces, kas satur šo 
bīstamo vielu, kuru izmantojot tiek pārkāpta Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju 
drošību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

Lūgumraksta iesniedzēja kā Spānijas Valsts asociācijas no dimetilfumerāta cietušajiem 
(ANDAFED) prezidente sūdzas par dimetilfumerāta (DMF) izmantošanu mīksto mēbeļu, 
apavu, apģērbu un citu izstrādājumu ražošanā un par tā radīto kaitējumu daudzu patērētāju 
veselībai. Viņa apgalvo, ka vairākās ES valstīs ir konstatēti neskaitāmi DMF izraisīta 
kontaktdermatīta un astmas gadījumi, un piebilst, ka, neskatoties uz DMF izmantošanas 
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aizliegumu patēriņa preču sastāvā, ko paredz attiecīgais Komisijas Lēmums1, ANDAFED
joprojām saņem ziņojumus no cilvēkiem, kas cietuši no DMF, piemēram, iegādājoties apavus. 
Viņa ziņo, ka ANDAFED ir lūgusi Spānijas tiesas veikt šīs lietas detalizētu izmeklēšanu.

Tāpēc ANDAFED iesniedz lūgumrakstu Eiropas Parlamentam:

 pilnībā aizliegt DMF visos izstrādājumos, kas var nonākt saskarē ar ādu, un šo 
izstrādājumu visu veidu iepakojumā;

 regulēt ādas izstrādājumu ražošanā izmantotos materiālus, tādus kā līme un krāsas;
 marķējumā norādīt un konkretizēt preces sastāvu;

 izveidot Eiropā cietušo cilvēku sarakstu.

DMF patiešām ir konstatēts virknē (importētu) patēriņa preču, piemēram, mēbelēs, apavos, 
tekstilizstrādājumos un citās precēs. Tas aizsargā patēriņa preces no pelējuma, piemēram, 
transportēšanas laikā mitrā klimatā. DMF piemīt spēcīgas kairinošas īpašības, un, atrodoties 
patēriņa preču sastavā, tas ir izraisījis smagas ādas reakcijas simtiem vai pat tūkstošiem 
Eiropas Savienības patērētāju.

DMF ir pretpelējuma biocīds, kas Eiropas Savienībā nav atļauts. Patērētāju ādas problēmu 
gadījumu skaita un smaguma dēļ Komisija tikai 3 mēnešu laikā, ņemot vērā dalībvalstu 
labvēlīgo nostāju, pieņēma iepriekš minēto lēmumu atbilstīgi Direktīvas par produktu 
vispārēju drošību (DPVD) 13. pantam. Lēmumā ietverta prasība dalībvalstīm no 2009. gada 
1. maija nodrošināt, ka DMF saturošas patēriņa preces netiek laistas tirgū vai padarītas 
pieejamas patērētājiem, ka šādas preces tiek atsauktas no patērētājiem (pat, ja tās ir iegādātas 
pirms šī lēmuma stāšanās spēkā) un ka dalībvalstīm ir jāinformē patērētāji par DMF risku. 
Tādējādi DMF patēriņa precēs ir pilnībā aizliegts.

Dalībvalstu varas iestādes 2009. gadā Komisijai ziņojušas par gandrīz 120 gadījumiem, kad 
patēriņa precēs ir konstatēts DMF, kuru nonākšanu tirgū tās atbilstīgi Lēmumam ir 
aizliegušas. Spānijā ir konstatēts vislielākais šādu lietu skaits, proti, 69 gadījumi, kad šī viela 
ir atklāta sandaļu, čību, sporta apavu, dāmu kurpju un zābaku, kā arī bērnu kurpju sastāvā.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas prasībām:

 aizliegt dimetilfumerātu …:

saskaņā ar iepriekš minēto lēmumu DMF patiešām ir aizliegts visās patēriņa precēs, 
tostarp arī iepakojumā, jo iepakojums ir preces neatņemama sastāvdaļa;

 regulēt ādas izstrādājumu ražošanā izmantotos materiālus …:
ir spēkā vairāki ķīmisko vielu aizliegumi, tostarp attiecībā uz krāsām, kuras vairs nedrīkst 
izmantot ādas izstrādājumu ražošanā, piemēram,
 īsās ķēdes hlorētie parafīni ādas attaukošanai2,

                                               
1 Komisijas Lēmums 2009/251/EK (2009. gada 17. marts), ar ko dalībvalstīm pieprasa nodrošināt, ka tirgū netiek 
laisti vai nav pieejami biocīdu dimetilfumerātu saturoši produkti. OV L 74, 20.3.2009., 32. lpp.
2 REACH XVII pielikums, 42. punkts. Skatīt: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:EN:PDF
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 azokrāsvielas ādas izstrādājumos, kas var tieši un ilgi saskarties ar cilvēka ādu vai 
mutes dobumu, tajā skaitā ādas rotaļlietas1;

 nonilfenols un nonilfenola etoksilāts ādas apstrādē (ja vien tas nenokļūst vidē)2;
turklāt ir spēkā virkne standartu attiecībā uz ķīmisko vielu pārbaudēm ādā, kuru mērķis ir 
nodrošināt attiecīgo ādas izstrādājumu kvalitāti un drošumu. Tie attiecas uz šādu vielu 
pārbaudēm:

 hroms3, hroma oksīds4, hroms (VI)5, formaldehīds6, pentahlorfenols7;
 krāsu izturība pret sviedriem8.

Bez tam ir spēkā Komisijas Lēmums 2002/231/EK par ekomarķējuma piešķiršanu 
apaviem9, kura mērķis ir ierobežot toksisko atlieku līmeņus un gaistošo organisko 
savienojumu, tajā skaitā tādu vielu kā hroms (VI), arsēns, kadmijs, svins un formaldehīds, 
emisijas no apaviem. Tajā arī uzskaitītas vielas, kuras nevajadzētu izmantot materiāla un 
paša produkta ražošanā.

Citām ķīmiskajām vielām, un jo īpaši šķīdinātājiem, ir aizliegts izmantot līmi, un par tiem 
ir ziņots, izmantojot RAPEX sistēmu. To vidū ir hloroforms un citi hlorētie šķīdinātāji10, 
toluols11 un benzols12.

 Marķējumā ietvert un konkretizēt izstrādājuma sastāvu:

nepastāv vispārēja prasība uz patēriņa preču iepakojuma norādīt noteiktas ķīmiskas vielas 
vai pat visu sastāvu, izņemot kosmētikas produktus, kas regulāri, iespējams, uz vairākām 
stundām nonāk saskarē ar ādu. Tomēr, ja patēriņa preces ir ugunsnedrošas (piemēram, 
noteikti izsmidzināmie līdzekļi) vai kodīgas (piemēram, kanalizācijas cauruļu tīrāmais 
līdzeklis) to ķīmiskā sastāva dēļ, tas ir jāmarķē saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību 
aktiem13;

 izveidot Eiropā cietušo cilvēku sarakstu:

Komisijai ir zināms, ka simtiem vai pat tūkstošiem patērētāju ir saskārušies ar ādas 
apsārtuma, niezes, dedzināšanas un citām nopietnām veselības problēmām, kuras 

                                               
1 REACH XVII pielikums, 43. punkts. Tīmekļa vietne: sk. iepriekö .
2 REACH XVII pielikums, 46. punkts. Tīmekļa vietne: sk. iepriekö .
3 EN ISO 4045:1998. Āda — Ķīmisko īpašību tests — 4. daļa.
4 prEN ISO 5398.
5 CEN/TS 14495:2003.
6 CEN ISO/TS 17226:2003.
7 CEN/TS 14494:2003.
8 EN ISO 11641:2003.
9 Komisijas 2002. gada 18. marta Lēmums 2002/231/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus 
Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai apaviem un groza Lēmumu 1999/179/EK. OV L 77, 20.3.2002., 50. lpp.
10 REACH XVII pielikums, 32.–38. punkts. Tīmekļa vietne: sk. iepriekö .
11 REACH XVII pielikums, 48. punkts. Tīmekļa vietne: sk. iepriekö .
12 REACH XVII pielikums, 5. punkts. Tīmekļa vietne: sk. iepriekö .
13 Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ Direktīvu 67/548/EEK un 
Direktīvu 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006. OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF
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izraisījusi DMF klātbūtne patēriņa precēs un kuras nereti ir bijis ļoti sarežģīti ārstēt. 
Patērētāji apvienojas, lai pieprasītu kompensācijas, vēršoties valsts tiesās, piemēram, 
iesniedzot lielāko kolektīvo prasību Apvienotajā Karalistē. Ir ziņots, ka patērētāji ir 
iesnieguši kolektīvas prasības arī Francijas tiesās.

Tomēr Komisijai nav zināms, ka būtu izveidots visu to ES patērētāju saraksts, kuri ir 
cietuši DMF radītu veselības problēmu dēļ. ES līmenī nav tādas datu bāzes, kurā tiktu 
apkopoti šādi gadījumi.
Šajā sakarā interesants var būt fakts, ka 2008. gadā Komisija uzsāka pētījumu „Datu 
vākšana un izvērtēšana par ādas un respiratoru alerģiju, ko izraisījusi saskare ar ķīmiskām 
vielām nepārtikas avotu sastāvā, gadījumiem un to smagumu”, lai apkopotu vairāk 
informācijas par sensibilizāciju izraisošām vielām un noteiktu tālākās darbības datu 
apkopošanā un izplatīšanā. Pētījuma galīgais ziņojums šobrīd vēl tiek gatavots, taču jau 
tagad var sacīt, ka vairākās Eiropas Savienības valstīs nacionālā vai reģionālā līmenī 
pastāv dažādas datu bāzes un ka tajās ir daudz informācijas par sensibilizāciju izraisošām 
ķīmiskām vielām un personām, kurām tās izraisījušas alerģiju. Taču šāda datu bāze nav 
pieejama Eiropas Savienības līmenī.

Galvenā lūgumraksta iesniedzējas prasība, proti, aizliegt DMF, ir izpildīta līdz ar DMF 
aizlieguma noteikšanu Eiropas Savienībā, ko Komisija noteica visām patēriņa precēm, tiklīdz 
bija pieejami pietiekami pierādījumi steidzamai rīcībai. Aizliegums dalībvalstīm bija jāīsteno 
no 2009. gada 1. maija, un gandrīz 120 paziņojumi 2009. gadā un 13 paziņojumi 2010. gada 
janvārī liecina, ka tās šo aizliegumu patiešām īsteno.

Lūgumraksta iesniedzējas prasība reglamentēt ādas izstrādājumu ražošanu ir izpildīta līdz ar 
ierobežojumu piemērošanu ES tiesību aktos iekļautām ķīmiskām vielām tādā mērā, ka šādu 
ķīmisko vielu risks ir kļuvis nepārprotams. Saskaņā ar ES tiesību aktiem ražotajiem ādas 
izstrādājumiem tāpēc jābūt drošiem, un lūgumraksta iesniedzējas prasība marķējumā norādīt 
ādas izstrādājumu sastāvu, kā tas prasīts kosmētikas līdzekļiem, nešķiet atbilstoša.

Komisijai nav zināms par tādu cilvēku saraksta esamību, kas cietuši no patēriņa preču sastāvā 
lietota DMF.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011 gada 16. decembrī

Lūgumraksta iesniedzēja ziņo par pieciem dimetilfumerāta (DMF) izraisītu veselības 
problēmu gadījumiem, ar ko laikposmā no 2011. gada augusta ir saskārušies Spānijas 
patērētāji, tostarp viens bērns. Viens gadījums bija saistīts ar dīvānu, pārējie četri gadījumi —
ar apaviem. Bez tam viņa uzskaita aptuveni 60 paziņojumus no ES ātrās ziņošanas sistēmas 
bīstamu nepārtikas preču jomā RAPEX, uzsverot ne tikai DMF, bet arī virknes ķīmisku vielu, 
tostarp hroma (IV), azokrāsvielu, ftalātu vai nitrozamīnu klātbūtni apavos, apģērbos un citās 
patēriņa precēs. Viņa sūdzas par to, ka dažos mazumtirdzniecības centros minētās preces 
pārdod pārtikas produktu tirdzniecības vietu tuvumā.

Jaunie lūgumraksta iesniedzējas izvirzītie jautājumi kopumā ir iepriekš paustās informācijas 
par DMF atkārtojums, tomēr tie paplašina problēmas mērogu, ietverot tajā arī citas patēriņa 
preču sastāvā esošas ķīmiskās vielas, kā arī pārtikas produktu tirdzniecības praksi nepārtikas 
preču tirdzniecības vietu tuvumā.
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Lūgumraksta iesniedzēja ir sagatavojusi virkni konkrētu prasību, uz kurām turpmāk sniegtas 
Komisijas atbildes.

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzējas prasībām

- Aizstāt pagaidu DMF aizliegumu ES ar pastāvīgu šīs vielas aizliegumu

REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, apstiprināšana un ierobežošana) sistēmas 
ietvaros tiek izstrādāts pastāvīgs DMF aizliegums, un Komisija to plāno pieņemt 
2012. gada pirmajā pusē. Ar šo pastāvīgo aizliegumu tiks aizstāts spēkā esošais pagaidu 
aizliegums, neradot pārtraukumu aizlieguma darbībā. Aizlieguma sagatavošanai un 
pieņemšanai vajadzīgais laiks atbilst REACH noteiktajiem ierobežošanas procesa 
termiņiem. Tas ietver ierobežošanas dokumentu sagatavošanu (šajā gadījumā par to atbild 
Francija) un to izskatīšanu, ko veic Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) Riska 
novērtēšanas komiteja un Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja.

- Tiesību aktu, ar kuriem atļauj ķīmisku vielu izmantošanu apavu un citu iepriekš 
minētu patēriņa preču ražošanā, pārskatīšana nolūkā aizliegt bīstamu vielu izmantošanu

Eiropas Savienībā ķīmisko vielu izmantošanu regulē vispārējs noteikumu kopums —
REACH. Ilgtermiņā ar REACH būtu jānodrošina, lai visu patēriņa preču, tostarp ādas 
izstrādājumu, ražošanā izmantotās ķīmiskās vielas neradītu nepieņemamu apdraudējumu 
patērētājiem.

Tomēr arī turpmāk ir iespējami gadījumi, kad tiek atklāts nopietns, bet neidentificēts 
ķīmisku vielu radīts apdraudējums un ir vajadzīga ātra rīcība. Šādas ķīmiskas vielas var 
nekavējoties aizliegt, kā tas atbilstīgi Direktīvai par produktu vispārēju drošību notika 
gadījumā, kad tika noskaidrots un izprasts DMF radītais apdraudējums. Vajadzības 
gadījumā šādus ārkārtas aizliegumus atbilstīgi REACH var pārvērst par pastāvīgiem. 
Piemēri ir sniegti pirmajā Komisijas paziņojumā par šo lūgumrakstu.

- Īpašs tiesību akts, lai aizliegtu tādu preču importu, kuru sastāvā ir Eiropas Savienībā 
neatļautas vielas

Atbilstīgi REACH XVII pielikumam ierobežojumi tādu preču laišanai tirgū, kuru sastāvā ir 
bīstamas vielas, attiecas arī uz precēm, ko ieved Eiropas Savienībā.

DMF ir biocīds, kas Eiropas Savienībā nav atļauts, un tā „importu” patēriņa preču sastāvā 
nebija iespējams aizliegt atbilstīgi spēkā esošajiem ES noteikumiem par biocīdiem. Tomēr, 
kā minēts iepriekš, DMF aizlieguma pieņemšana REACH ietvaros vienādā mērā attieksies 
gan uz precēm, kas ražotas ES, gan uz ievestajām precēm, pārveidojot spēkā esošo pagaidu 
aizliegumu, ko pieņēma atbilstīgi Direktīvai par produktu vispārēju drošību, par pastāvīgu 
aizliegumu.

Attiecībā uz tiesību aktiem biocīdu jomā Komisija ir ierosinājusi novērst šo trūkumu tās 
priekšlikumā par jauno Biocīdu regulu, ko pašlaik apspriež koplēmuma procedūras 
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ietvaros.

Jānorāda, ka attiecība uz DMF pašreizējā situācija nodrošina tādu pašu ietekmi, kādu 
sniegs plānotie tiesību akti, proti, DMF kā biocīda vai piesārņotāja izmantošana Eiropas 
Savienībā ražotu vai ievestu preču sastāvā ir aizliegta. Neraugoties uz dalībvalstu iestāžu 
centieniem ieviest aizliegumu, vēl joprojām ir iespējami nelikumīgas DMF klātbūtnes 
gadījumi, un tie pēc atklāšanas tiek nekavējoties risināti. Tas izriet no fakta, ka dalībvalstis 
nespēj sistemātiski pārbaudīt visas patēriņa preces, lai noteiktu iespējamu aizliegto vielu 
klātbūtni to sastāvā.

- Tiesību akts vai standarti, ar ko nosaka prasību nošķirt pārtikas produktu 
tirdzniecības vietas no patēriņa preču tirdzniecības vietām

ES šis jautājums nav reglamentēts nevienā tiesību aktā. Tomēr, iespējams, valstu līmenī ir 
pieņemti attiecīgi noteikumi.

- Pētījuma projekts par DMF ietekmi uz veselību

REACH ietvaros izstrādātā turpmākā DMF aizlieguma kontekstā svarīga informācija par 
DMF ietekmi uz veselību ir iekļauta Francijas varas iestāžu sagatavotajos ierobežošanas 
dokumentos, kas ir publiski pieejami. Toksikoloģiskā informācija ir iekļauta arī Francijas 
Toksikoloģijas uzraudzības koordinēšanas komitejas ziņojumā par DMF radīto 
apdraudējumu. Komisijas rīcībā nav informācijas par to, ka lūgumrakstā minētie vispārējie 
veselības stāvokļa simptomi ir aprakstīti kā DMF toksiskajai ietekmei raksturīgas pazīmes.

- Diagnožu un ārstēšanas novērtējums

ES nav sistēmas, kurā tiktu apkopota informācija par diagnozēm un ārstēšanu. Tāpēc 
Komisija nevarēja sniegt ieguldījumu šādā novērtējumā.

- Vides piesārņojuma noteikšana un DMF daudzuma noteikšana precēs un ēkās

Francijas AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) 
veica pētījumu par DMF klātbūtni ēkās un 2009. gada novembrī publicēja sākotnējo 
ziņojumu. Komisija nav informēta par citiem šim jautājumam veltītiem ziņojumiem.

- Piesārņojuma avotu noteikšana un iznīcināšana

Atbilstīgi ES tiesību aktiem rīcība saistībā ar patēriņa precēm, kas ir piesārņotas ar 
ķīmiskām vielām, ir dalībvalstu tirgus uzraudzības iestāžu uzdevums.

Ta kā liela daļa patēriņa preču ir ražotas Ķīnā, Komisija ir izveidojusi īpašus informācijas 
kanālus saziņai ar Ķīnas Kvalitātes, pārraudzības, pārbaudes un karantīnas pārvaldi, 
sniedzot Ķīnas iestādēm iespēju vērsties pret tiem valsts ražotājiem, kas izgatavo preces, 
par kurām ziņots RAPEX ietvaros. Komisija regulāri sazinās ar AQSIQ, lai pilnveidotu 
sadarbību.
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Secinājums

Paredzams, ka jautājums, par kuru lūgumrakstā ir paustas vislielākās bažas, proti, vajadzība 
nodrošināt pastāvīgu DMF aizliegumu, tiks atrisināts 2012. gada pirmajā pusē. Arī prasība par 
tādu patēriņa preču importa aizliegumu, kuru sastāvā ir nelikumīgas vielas, ir jau izpildīta ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem. Šis aizliegums tiks īpaši nostiprināts attiecība uz biocīdiem, ja 
koplēmumu procedūras laikā apstiprinās attiecīgo noteikumu Komisijas priekšlikumā par 
jaunu Biocīdu regulu.

Prasības izpildi par piesārņojuma avotu iznīcināšanu pastāvīgi nodrošinās dalībvalstu tirgus 
uzraudzības iestādes valstu līmenī un Komisija starptautiskajā līmenī. Turklāt ar REACH 
starpniecību bīstamās vielas patēriņa produktu ražošanā, ja tās rada nepieņemamu patērētāju 
apdraudējumu, arvien vairāk tiks atklātas un iznīcinātas.

Prasības veikt pētījumus par DMF ietekmi uz veselību un DMF piesārņojumu vidē, iespējams, 
ir izpildītas ar Francijā veikto valsts līmeņa pasākumu palīdzību un ar Francijas sniegtās 
informācijas atbalstu saistībā ar DMF pastāvīgu aizliegumu. Prasība par diagnožu un 
ārstniecības novērtēšanu būtu jāizpilda valsts līmenī, jo nepastāv ES sistēma šādas 
informācijas apkopošanai.


