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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0090/2006 , внесена от Malte Magold, с немско гражданство, от 
името на Gunther Schmidt, относно забрана за използването на вредни 
керамични фибри в превозни средства, по конкретно в каталитичните 
преобразуватели 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изисква въвеждането възможно най-бързо на забрана на ЕС 
на ползването на неорганични, керамични фибри в производството на превозни 
средства и по-конкретно за направата на каталитични преобразуватели за автомобили. 
Той застъпва гледището, че Регламентът за регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH) следва да се прилага съответно, тъй като 
въпросните фибри могат лесно да се заменят с други материали. Съдържащите се в 
автомобилните катализатори керамични влакна се отделят не с а м о  при 
разкомплектоването на филтъра, но и по време на експлоатация на автомобила 
(годишно около 20 t). Те действат канцерогенно дори в малки количества. Той твърди, 
че такава забрана е наложителна, включително съгласно Хартата на основните права на 
Европейския съюз, която изисква ЕС да защитава физическата невредимост на своите 
граждани, в което отношение той застъпва възгледа, че мерките, предприети до сега от 
ЕС са изцяло недостатъчни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 май 2006 г. Информация, поискана от Комисията съгласно 
член 202, параграф 6 от Правилника за дейността.

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2007 г.
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С петицията се изисква въвеждането на забрана за използването на неорганични, 
керамични фибри в производството на превозни средства и по-конкретно за направата 
на каталитични преобразуватели и нейното въвеждане в контекста на новия регламент 
за химикалите (REACH).

Вносителят на петицията предполага, че изпускането на минерални керамични фибри 
от конверторите по време на експлоатация на автомобилите и по-късно при 
разкомплектоването на конверторите представлява опасност за човешкото здраве 
поради размера на частиците и техния потенциал да причиняват рак.

Действащото законодателство на ЕС относно химикалите:

Неразграждащите се керамични фибри попадат в обхвата на действащото 
законодателство на ЕС за химикалите, съгласно което са класифицирани като 
канцерогени от категория 2, R49 (причиняващи рак при вдишване), Xi, R38 (дразнещи 
кожата)1.

Неразграждащите се керамични фибри попадат също в ограниченията на Директива 
76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за 
пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати2 (вещества, 
класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за размножаването — к/м/р) 
и не могат да се използват самостоятелно или смесени над определени концентрации за 
продажба на граждани3. При все това, използването на неразграждащи се керамични 
фибри в изделия като автомобилни катализатори не е ограничено.

REACH:

Неразграждащите се керамични фибри попадат в обхвата на REACH4 по отношение на 
всички техни приложения. Като канцероген от категория 2, неразграждащите се 
керамични фибри трябва да бъдат регистрирани в срок от три години след влизането в 
сила на REACH. 

При годишен обем над 10t на един производител или вносител, се изисква доклад за 
химическа безопасност като част от регистрационното досие. Съдържащата се в това 
досие оценка на химическата безопасност се отнася за тяхното въздействие върху 
здравето и околната среда за целия срок на експлоатация на изделието и показва, че 
предвижданото използване на субстанцията ще бъде адекватно контролирано.

                                               
1 Директива 97/69/EО на Комисията от 5 декември 1997 г. относно двадесет и трето адаптиране към 
техническия прогрес на Директива 67/548/ЕИО. OВ L 343, 13.12.1997 г.,  стр. 19: 
2 OВ L 262, 27.09.1976 г. стр. 201 последно изменена с Директива 2005/90/EО 
Консолидирана версия: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm
3 Изкуствени стъклени (силикатни) нишки с произволна ориентация с алкален окис и алкален метален 
окис (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) със съдържание под или равно на 18 тегловни проценти не са 
ограничени
4 Ако бъде приет, за повече информация относно регламента REACH: 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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REACH също така обхваща веществата в изделията и изисква регистрация на 
субстанции, които се изпускат преднамерено от изделията или нотификация за 
субстанции, които будят особена загриженост, включващи канцерогените от категория 
2, съдържащи се в препарати над определена концентрация. В последния случай, 
бъдещата Европейска агенция за химикалите може да изисква регистрация и ако е 
необходимо да предприема действия, ако рискът не се контролира адекватно.

REACH съдържа също така процедури за разрешаване и за ограничаване използването 
на опасни химикали. Всички действащи ограничения върху самостоятелното 
използване на керамични фибри или в препарати над определени концентрации за 
продажба на граждани ще бъдат запазени. Всички други приложения на керамични 
фибри, като посочените в петицията, могат да бъдат третирани чрез процедурите на 
разрешаване и ограничаване, когато или агенцията ги избира за приоритет за 
разрешаване или държавата-членка ги предлага за ограничаване.

В резултат на това, Комисията е на мнение, че предвид наличната информация към 
момента, въздействието върху здравето и околната среда на керамичните фибри са в 
достатъчна степен взети под внимание в законодателството на ЕС. Ако постъпи нова 
информация, Комисията ще оцени внимателно данните и ще предложи подходящи 
мерки за защита на човешкото здраве, доколкото това е необходимо.

В този контекст, Комисията проучи информацията, която се съдържа в статиите, 
приложени към петицията. Повечето от тях разискват въпроса за разкомплектоването и 
рециклирането на каталитични преобразуватели в края на срока на тяхната 
експлоатация. Сведенията относно изпускането на фибри в околната среда от 
конвертори в експлоатация изглежда, че се основават на данни, които или са остарели 
или се отнасят за катализатори, каквито вече не се използват. В допълнение, Комисията 
не разполага с информация дали подходящите алтернативи, за които се говори в 
петицията действително съществуват на практика. С цел да попълни базата от знания, 
Комисията се обърна към автомобилната индустрия, за да набави научни данни за 
изпускането в околната среда на неорганични, керамични фибри от каталитични 
конвертори по време на тяхната експлоатация. Комисията ще прикани също така 
вносителя на петицията, ако желае да предостави актуална информация относно 
емисиите и алтернативите. В такъв случай, вносителят на петицията ще бъде учтиво 
поканен да изпрати данни на хартиен носител, тъй като не винаги е възможно да бъдат 
набавени документи, за които е налице само позоваване.

4. Допълнителен отговор на комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Комисията проучи допълнителната информация, предоставена от вносителя на 
петицията през август 2007 година.

В действителност, данните се отнасят до загуби и дефекти на самите катализатори и по-
конкретно на техни метални компоненти. Данните не дават информация за 
потенциалните загуби на керамични фибри, каквито се съдържат в катализаторите.
Също така, както пояснява Генерална дирекция "Предприятия и промишленост" (DG 
ENTREPRISE)  на Европейската Комисия в писмо от 30 март 2007 г., изпратено 
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директно до вносителя на петицията, изследванията върху емисиите на керамични 
фибри от катализатори са от една дисертация от 1999 г. Тази дисертация изследва 
керамични конвертори от първо поколение и/или конвертори, които не се контролират 
от компютър. Авторката на дисертацията уведомява, че тя вече не поддържа 
заключенията, направени в дисертацията.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Вносителят изпрати писмото, с дата 26 януари 2009 г., и до Парламента и до 
Комисията. Комисията вече отговори на вносителя в следния смисъл. 

Всички документи, изпратени от вносителя, се отнасят или до доказване на 
канцерогенния ефект на керамичните влакна или с изискванията за защита на 
работниците, които, при определени условия, могат да бъдат изложени, на контакт с 
тези влакна, при работа с тях. Приложения 4, 5 и 6 съдържат един и същ текст от 
различни източници.

Що се отнася до канцерогенния ефект на керамичните влакна, още през 1997 г. ЕС взе 
решение да класифицира тези вещества като канцерогенни. В това отношение, 
информацията по тази тема, предоставена от вносителя, не внася нови доказателства.

По отношение на изискванията, свързани със защитата на работниците, както вече беше 
изтъкнато в предишни отговори, съществуват строги разпоредби за опазване на 
здравето на работниците, които трябва да се прилагат по време на производствения 
процес, както и при разглобяването на преобразувателите, като съществуват също 
много строги разпоредби по отношение на предотвратяването на отделянето на тези 
влакна при гореспоменатите процеси. Наблюдението за прилагането и спазването на 
тези разпоредби е възложено на националния контролен орган.

За да се започне процедура (за което вносителят моли) за въвеждането на забрана на 
използването на керамични влакна в автомобилната индустрия (и по-конкретно в 
преобразувателите) на европейско ниво, са необходими доказателства, че при 
използването на тези преобразуватели, се отделят влакна в концентрации, опасни за 
човешкото здраве. Досега не е предоставено подобно доказателство. 

Напротив, както вече беше обяснено в предишните отговори, резултатите от 
изследването от 1999 г., използвано от клиента на вносителя като отправна точка за 
оценка на емисиите, през 2004 г .  беше преразгледано от самата авторка  на 
изследването д-р Kahl-Mentschel. Оттук следва, че то не представлява доказателство, че 
употребата на керамични влакна в преобразувателите води до неприемливо излагане на 
контакт.

Освен това, трябва да се отбележи,че керамичните преобразуватели не се произвеждат 
от минерални влакна, а от монолитна кордиеритна керамика, а минералните влакна се 
използват като изолационен материал около кордиеритните керамични 
преобразувателни блокове. Следователно молбата на вносителя за замяна може да бъде 
отнесена само към изолиращия материал, а не към самите керамични преобразуватели.


