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Ref.: Petiția nr. 1476/2009, adresată de Marga Santamaría, de cetățenie spaniolă, în 
numele asociației ANDAFED, (Asociația națională a persoanelor afectate de 
dimetil fumarat), privind nocivitatea DMF-ului (dimetil fumarat) utilizat în 
fabricarea diverselor bunuri de consum

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă îngrijorarea privind utilizarea necorespunzătoare a agentului dimetil 
fumarat (DMF) de către o serie de producători de încălțăminte, canapele și confecții din piele, 
menționând că aceste produse au un efect nociv asupra sănătății, cauzând boli precum 
dermatita de contact și astmul. Deși substanța respectivă este interzisă în temeiul unei decizii 
a Comisiei din 17 martie 2009 (JO L 74, 20.3.2009, p. 32), această asociație primește în 
continuare plângeri din partea celor afectați de acest agent. Prin urmare, petiționara solicită 
eliminarea de pe piața comunitară a produselor care conțin această substanță periculoasă, 
întrucât utilizarea acesteia încalcă prevederile Directivei 2001/95/CE privind siguranța 
generală a produselor.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționara, în calitate de președintă a Asociației naționale a persoanelor afectate de dimetil 
fumarat (ANDAFED) acuză utilizarea dimetilului fumarat (DMF) în canapele, încălțăminte, 
îmbrăcăminte și alte articole și reclamă problemele de sănătate pe care le-a cauzat acest agent 
multor consumatori. Aceasta susține că în mai multe țări ale UE au fost identificate 
numeroase cazuri de dermatită de contact și astm cauzate de DMF și menționează că, în ciuda 
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interzicerii DMF-ului în produsele destinate consumatorilor, prevăzute de decizia Comisiei1 în 
acest domeniu, ANDAFED primește în continuare plângeri din partea persoanelor afectate 
recent de DMF, de exemplu după ce au cumpărat încălțăminte. Petiționara precizează că a 
solicitat instanțelor spaniole să efectueze o anchetă amănunțită a cazului.

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

și în toate tipurile de ambalaje ale acestor articole;

 reglementarea materialelor folosite la fabricarea articolelor din piele, cum ar fi adezivii și 
coloranții;

 includerea și specificarea pe etichetă a compoziției 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, încălțăminte, textile și altele. Acesta protejează produsele de consum împotriva 
mucegaiului, de exemplu în timpul transportului într-un climat umed. DMF-ul are puternice 
proprietăți de sensibilizare și a cauzat, prin prezența sa în produsele de consum, reacții 
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 și a gravității problemelor de piele ale consumatorilor, Comisia adoptat în numai 3 
luni decizia menționată anterior, în temeiul articolului 13 din Directiva privind siguranța 
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 conțin 
DMF nu sunt introduse pe piață sau puse la dispoziția consumatorilor și că astfel de produse 
sunt returnate de la consumatori (chiar dacă au fost furnizate înaintea intrării în vigoare a 
deciziei), și 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, autoritățile din statele membre au notificat Comisiei aproximativ 120 de cazuri de 
produse de consum cu conținut de DMF, pe care le-au interzis de pe piață, în conformitate cu 
decizia. Spania a sprijinit cel mai mult aceste eforturi, cu 69 de cazuri, între care sandale, 
papuci de casă, încălțăminte sport, pantofi de damă și cizme, precum și încălțăminte pentru 
copii.

În ceea ce privește solicitările petiționarei:

 Interzicerea dimetilului fumarat:
DMF-ul este, într-adevăr, interzis în toate produsele de consum, în conformitate cu decizia 
menționată 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.



CM\887581RO.doc 3/7 PE440.094v02-00

RO

Există mai multe măsuri de interzicere a unor substanțe chimice, inclusiv a unor coloranți, 
care nu mai pot fi utilizate la fabricarea produselor din piele, cum ar fi:

 Parafine clorurate cu catenă scurtă pentru gresarea pieilor1;
 Coloranți azoici și substanțe azoice în articole din piele, care pot veni în contact direct 

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

diseminează substanțe în mediul înconjurător)3;

În plus, există o serie de norme privind încercarea substanțelor chimice din piele, care 
vizează să asigure calitatea și siguranța produselor din piele derivate. Acestea includ 
încercări pentru:
 Crom4, oxid de crom5, crom (VI)6, formaldehidă7, pentaclorofenol8;

 Rezistența culorii la transpirație9.
În plus, Decizia 2002/231/CE a Comisiei privind eticheta ecologică pentru articole de 
încălțăminte10 vizează limitarea nivelurilor reziduurilor toxice și emisiile de compuși 
organici volatili proveniți în încălțăminte, inclusiv substanțe precum crom (VI), arsenic, 
cadmiu, plumb și formaldehidă. De asemenea, directiva enumeră substanțele care nu ar 
trebui să fie folosite în timpul producției materialului și a produsului însuși.

Alte substanțe chimice, în special solvenții, sunt interzise din adezivi și au fost notificate 
prin intermediul sistemului RAPEX. Acestea includ cloroformul și alți solvenți clorurați11, 
toluenul12 și benzenul13.

 Includerea și specificarea pe etichetă a compoziției produsului:

Nu există o cerință generală de a specifica anumite substanțe chimice sau chiar întreaga 
compoziție pe ambalajul produselor de consum, cu excepția 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 țevi) din cauza conținutului 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:RO: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 şi 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 menționat pe etichetă, în conformitate cu legislația europeană1.

 Crearea unei liste europene a persoanelor afectate:

Comisia este conștientă că sute, dacă nu mii de consumatori au suferit iritații, erupții, 
arsuri cutanate și alte probleme grave de sănătate din cauza prezenței DMF-ului în 
produsele de consum, probleme care uneori se vindecă foarte greu. Consumatorii se 
asociază pentru a solicita despăgubiri prin intermediul instanțelor naționale, de exemplu în 
cea mai mare acțiune colectivă din Regatul Unit. În Franța, de asemenea, există informații 
potrivit cărora consumatorii s-au alăturat într-o acțiune comună în fața instanțelor.
Cu toate acestea, Comisia nu are cunoștință de o listă care să includă toți 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 inițiat un studiu 
intitulat „Culegerea și evaluarea datelor privind incidența și gravitatea alergiilor cutanate 
și respiratorii cauzate de expunerea la substanțe chimice de origine nealimentară”, cu 
scopul de a culege mai multe informații despre sensibilizatorii umani și de a identifica o 
soluție în ceea ce privește culegerea și diseminarea datelor. Raportul final al studiului este 
încă în pregătire, dar se poate spune de pe acum că în mai multe țări europene, la nivel 
național și regional, există diferite baze de date ale pacienților care conțin numeroase 
informații cu privire la sensibilizatorii chimici și persoanele alergice la aceștia. Din 
păcate, o astfel de bază de date nu este disponibilă la nivelul Uniunii Europene.

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

Solicitarea petiționarei de a se reglementa fabricarea articolelor din piele a fost satisfăcută 
prin restricțiile din legislația UE impuse substanțelor chimice, având în vedere că riscurile pe 
care le prezintă aceste substanțe au devenit evidente. Prin urmare, în momentul în care vor fi 
în conformitate cu legislația UE, produsele din piele ar trebui să fie sigure, de aceea, 
solicitarea petiționarei cu privire la menționarea pe etichetă a compoziției produselor din 
piele, așa cum este prevăzut în cazul produselor cosmetice, pare disproporționată.

Comisia nu are cunoștință de o listă a persoanelor afectate de agentul DMF prezent în 
produsele de consum. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 16 decembrie 2011

                                               
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:RO:PDF.
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Petiționara raportează cinci cazuri de probleme de sănătate cauzate de dimetilul fumarat 
(DMF) cu care consumatorii spanioli, inclusiv copii, s-au confruntat în perioada iunie-
august 2011. Un caz avea legătură cu o canapea, iar celelalte patru cu articole de încălțăminte. 
Aceasta enumeră în continuare aproximativ 60 de notificări de la sistemul european de 
avertizare rapidă pentru produse nealimentare periculoase, RAPEX, subliniind prezența nu 
numai a DMF, ci și a unei game largi de produse chimice, printre care crom (VI), coloranți 
azotici, ftalați sau nitrozamine în încălțăminte, îmbrăcăminte și alte produse de consum. În 
continuare, aceasta reclamă faptul că unele centre de vânzare cu amănuntul comercializează 
produsele menționate mai sus în proximitatea zonei de vânzare a alimentelor.

Noile probleme menționate de petiționară reiterează, în general, punctele semnalate anterior 
cu privire la DMF, însă aceasta extinde plângerea la alte produse chimice aflate în produse de 
consum și la practica de a vinde produse alimentare și nealimentare de consum în imediata 
vecinătate.

Petiționara formulează o serie de solicitări specifice, la care Comisia răspunde mai jos.

Observațiile Comisiei cu privire la solicitările petiționarei

- Permanentizarea interzicerii temporare a DMF în UE:

O interzicere permanentă a DMF este instituită în temeiul REACH (înregistrarea,
evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și planificată pentru 
adoptarea de către Comisie în primul semestru al anului 2012. Interdicția permanentă va 
urma fără întrerupere interdicția temporară aflată în prezent în vigoare. Timpul necesar 
pentru pregătirea și adoptarea interdicției permanente reflectă termenele-limită stabilite de 
REACH pentru procesul de restricționare. Acesta include pregătirea (în cazul de față, de 
către Franța) a dosarului de restricționare și examinarea acestuia de către Comitetele pentru 
evaluarea riscurilor și pentru analiză socioeconomică ale Agenției Europene pentru 
Produse Chimice (ECHA).

- Revizuirea legislației de autorizare a utilizării de produse chimice pentru fabricarea 
încălțămintei și a celorlalte produse de consum menționate mai sus, pentru a interzice 
utilizarea substanțelor periculoase:

În UE, REACH este legislația cu caracter general care reglementează utilizarea produselor 
chimice. Pe termen lung, REACH ar trebui să asigure faptul că toate produsele chimice 
utilizate la fabricarea produselor de consum, inclusiv produsele din piele, nu prezintă 
riscuri inacceptabile pentru consumatori.

Cu toate acestea, în continuare pot apărea cazuri în care riscuri grave, dar încă 
neidentificate, asociate cu anumite produse chimice sunt identificate și necesită o acțiune 
rapidă. Astfel de produse chimice pot fi interzise fără întârziere, ca în cazul în care, în 
temeiul Directivei privind siguranța generală a produselor (DSGP), riscurile DMF au fost 
identificate și înțelese. În cazul în care este necesar, astfel de interdicții de urgență pot 
deveni permanente în conformitate cu REACH. În prima comunicare a Comisiei cu privire 
la prezenta petiție sunt furnizate exemple în acest sens.
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- Legislație specifică pentru a interzice importul de produse care conțin substanțe 
neautorizate în UE:

În conformitate cu anexa XVII la REACH, restricțiile privind introducerea pe piață a 
articolelor care conțin substanțe periculoase se aplică, de asemenea, produselor importate 
în UE.

DMF este într-adevăr un biocid neautorizat în UE, iar „importul” său prin produsele de 
consum nu ar putea fi interzis în temeiul dispozițiilor legale existente la nivelul UE cu 
privire la produsele biocide. Cu toate acestea, după cum se menționează mai sus, adoptarea 
unei restricții a DMF în temeiul REACH se va aplica, de asemenea, articolelor fabricate 
sau importate în UE, făcând permanentă interdicția temporară adoptată în temeiul DSGP.

În ceea ce privește legislația în materie de produse biocide, Comisia a propus eliminarea 
acestei discrepanțe în propunerea sa pentru un nou regulament privind produsele biocide, 
care este discutat în prezent în cadrul procedurii de codecizie.

Ar trebui remarcat faptul că, în ceea ce privește DMF, situația actuală are același efect ca 
legislația viitoare, și anume de a interzice DMF ca produs biocid sau contaminant pentru 
articolele fabricate sau importate în UE. În pofida eforturilor autorităților naționale de a 
pune în aplicare interdicția, cazuri reziduale de prezență ilegală a DMF pot să apară în 
continuare și sunt abordate rapid atunci când sunt identificate. Acest lucru rezultă din 
faptul că este practic imposibil ca statele membre să analizeze în mod sistematic toate 
substanțele interzise în totalitatea bunurilor de consum.

- Legislație sau norme care solicită ca zona de vânzare pentru produsele alimentare și 
cea pentru alte produse de consum să fie separate:

Nu există legislație UE în această privință. Cu toate acestea, pot exista norme la nivel 
național.

- Un proiect de cercetare cu privire la efectele DMF asupra sănătății:

Efectele DMF asupra sănătății, relevante pentru viitoarea interzicere a DMF în temeiul 
REACH, sunt incluse în dosarul de restricționare pregătit de autoritățile franceze, aflat la 
dispoziția publicului. De asemenea, raportul elaborat de Comitetul francez de coordonare a 
toxicovigilenței privind riscurile DMF conține informații toxicologice. Comisia nu are la 
cunoștință faptul că simptomele generale de sănătate menționate în petiție au fost descrise 
ca indicând toxicitatea specifică DMF.

- Evaluarea diagnosticelor și a tratamentelor:

Nu există un sistem al UE care să colecteze informații cu privire la diagnostice și 
tratamente. Prin urmare, Comisia nu ar putea contribui la o astfel de evaluare.

- Determinarea contaminării mediului și cuantificarea DMF în produse și unități:
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Agenția Franceză de Securitate Sanitară a Mediului și a Muncii (Agence française de 
sécurité sanitaire de l'environnement et du travail – AFSSET) a realizat un studiu cu 
privire la prezența DMF în case și a publicat un raport preliminar în noiembrie 2009. 
Comisia nu are la cunoștință un alt raport în acest sens.

- Identificarea și eliminarea surselor de contaminare:

În temeiul legislației UE, adoptarea de măsuri împotriva produselor de consum 
contaminate cu produse chimice este o sarcină care le revine autorităților de supraveghere 
a pieței din statele membre.

Întrucât un număr mare de produse de consum provin din China, Comisia a stabilit canale 
specifice de informare cu Administrația pentru Supravegherea Calității, Inspecție și 
Carantină (AQSIQ) din China, ceea ce a permis autorităților de supraveghere chineze să ia 
măsuri împotriva producătorilor chinezi de produse notificate în cadrul RAPEX. Comisia 
se află în contact permanent cu AQSIQ pentru a îmbunătăți în continuare această 
colaborare.

Concluzii

Principala solicitare a acestei petiții, și anume interzicerea permanentă a DMF, va fi 
satisfăcută în primul semestru al anului 2012. De asemenea, cererea de a interzice importurile 
de produse de consum care conțin substanțe ilegale este satisfăcută deja de dispozițiile legale 
aflate în vigoare. Această interdicție va fi consolidată în continuare, îndeosebi pentru 
produsele biocide, dacă normele respective din propunerea Comisiei pentru un nou 
regulament privind produsele biocide sunt menținute în cadrul procedurii de codecizie.

Cererea de a elimina sursele de contaminare va fi satisfăcută în continuare de activitatea 
derulată de autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre și de Comisie, la nivel 
național și internațional. De asemenea, prin intermediul REACH se vor identifica și elimina 
din ce în ce mai multe substanțe periculoase utilizate la fabricarea produselor de consum, dacă 
prezintă riscuri inacceptabile pentru consumatori.

Este posibil ca solicitările de cercetare cu privire la efectele DMF asupra sănătății și la 
contaminarea mediului de către DMF să fi fost satisfăcute prin activitățile derulate la nivel 
național în Franța, precum și prin intermediul informațiilor furnizate de Franța în vederea 
interzicerii permanente a DMF. Solicitarea de evaluare a diagnosticelor și tratamentelor ar 
trebui să fie satisfăcută la nivel național, deoarece nu există un sistem al UE care să colecteze 
astfel de informații.


