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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0090/2006 af Malte Magold, tysk statsborger, for Günther Schmidt, 
om et forbud mod anvendelse af skadelige keramiske fibre i køretøjer, navnlig i 
katalysatorer

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at der snarest muligt indføres et forbud i EU mod anvendelse af 
uorganiske keramiske fibre ved fremstilling af køretøjer og navnlig ved produktion af 
katalysatorer til biler. Han mener, at bestemmelserne i forordningen om registrering, 
vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach) burde gennemføres i 
overensstemmelse hermed, i betragtning af, at de pågældende fibre let kan erstattes med andre 
materialer. De keramiske fibre, der er indeholdt i katalysatorer til biler, frigives ikke kun, når 
katalysatorerne afmonteres, men ligeledes når bilen er i brug (årligt ca. 20 t). Selv i små 
mængder er fibrene kræftfremkaldende. Han mener, at det ligeledes er nødvendigt med et 
forbud mod keramiske fibre i henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, ifølge hvilken Unionen er forpligtet til at beskytte sine borgeres fysiske integritet, 
og mener i denne forbindelse, at EU's foranstaltninger hidtil har været helt utilstrækkelige.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. maj 2007).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2007

"Formålet med andragendet er at indføre et forbud mod anvendelse af uorganiske keramiske 
fibre ved fremstilling af køretøjer og navnlig ved produktion af katalysatorer samt at 
gennemføre dette forbud inden for rammerne af den kommende forordning om kemikalier 
(Reach).
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Andrageren gør gældende, at frigivelsen af mineralske keramiske fibre fra katalysatorer, når 
bilen er i brug og senere i forbindelse med afmontering af katalysatorer, udgør en fare for 
menneskers sundhed som følge af partikelstørrelsen af de fibre, der frigives, og deres 
potentielle kræftfremkaldende effekt.

EU's gældende kemikalielovgivning:

Ildfaste keramiske fibre er allerede omfattet af EU's gældende kemikalielovgivning, hvori de 
er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 2, R49 (kan fremkalde kræft ved 
indånding), Xi, R38 (irriterer huden)1.

På nuværende tidspunkt er ildfaste keramiske fibre ligeledes omfattet af en begrænsning i 
direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer 
og præparater2 (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske) og må ikke anvendes alene eller som bestanddele i præparater i visse 
koncentrationer, der markedsføres til privat brug3. Anvendelsen af ildfaste keramiske fibre i 
artikler, såsom katalysatorer til køretøjer, er imidlertid ikke begrænset.

Reach:

Ildfaste keramiske fibre til enhver brug vil være omfattet af Reach4. Som et 
kræftfremkaldende stof klassificeret i kategori 2 skal ildfaste keramiske fibre registreres inden 
tre år fra ikrafttrædelsen af Reach.

Hvis fibrene produceres i et omfang af 10 t eller derover pr. producent eller importør pr. år, 
skal der udarbejdes en kemisk sikkerhedsrapport som led i registreringsdossieret. Den 
kemiske sikkerhedsvurdering i denne rapport skal omfatte en analyse af fibrenes indvirkning 
på sundheden og miljøet i deres livscyklus samt indeholde dokumentation for, at stofferne er 
kontrolleret tilstrækkeligt til den tilsigtede anvendelse.

Reach omfatter ligeledes stoffer indeholdt i artikler og indeholder krav om registrering af 
stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra artikler, eller anmeldelse af særligt 
problematiske stoffer, der omfatter kræftfremkaldende stoffer i kategori 2, og som er 
indeholdt i artikler over en vis koncentrationsgrænse. I sidstnævnte tilfælde kan det 
kommende europæiske kemikalieagentur kræve, stoffet registreres, og om nødvendigt gribe 
ind, hvis risikoen ikke kontrolleres tilstrækkeligt.

Reach indeholder også procedurer for godkendelse og for begrænsning af anvendelsen af 

                                               
1 Kommissionens direktiv 97/69/EF af 5. december 1997 om 23. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets 
direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige 
stoffer, EFT L 343 af 13.12.1997, s. 19.
2 EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201, senest ændret ved direktiv 2005/90/EF. Den konsoliderede udgave findes på:
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm.
3 Der er ikke fastlagt begrænsninger for syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et 
indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) på 18 vægtprocent 
eller derunder.
4 Hvis Reach vedtages. Yderligere oplysninger om Reach findes på:
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm.
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farlige kemiske produkter. Alle de gældende begrænsninger af anvendelsen af keramiske fibre 
alene eller i præparater over visse koncentrationsgrænser til markedsføring til privat brug 
bibeholdes. Enhver anden anvendelse af keramiske fibre, såsom anvendelse til det i 
andragendet omhandlede formål, kan behandles i henhold til procedurerne for godkendelse og 
begrænsning, hvor agenturet enten udvælger dem og prioriterer godkendelsen heraf, eller en 
medlemsstat foreslår dem med henblik på at begrænse dem.

Kommissionen er således af den opfattelse, at der i lyset af de forhåndenværende oplysninger 
er taget behørigt højde for keramiske fibres indvirkning på sundheden og miljøet i EU's 
lovgivning. Såfremt der fremkommer nye oplysninger, vil Kommissionen foretage en grundig 
vurdering af disse og foreslå hensigtsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af menneskers 
sundhed, hvor dette er relevant.

I denne forbindelse har Kommissionen undersøgt oplysningerne i de artikler, som var vedlagt 
andragendet. Artiklerne omhandler hovedsagelig spørgsmålet om afmontering og 
genanvendelse af katalysatorer i slutningen af katalysatorernes livscyklus. De data, der 
vedrører frigivelsen af fibre i miljøet fra katalysatorer, der er i brug, er tilsyneladende baseret 
på data, der enten er forældede, eller som vedrører katalysatorer, der ikke længere anvendes.
Kommissionen har endvidere ingen oplysninger om, hvorvidt de passende alternativer, som 
hævdet i andragendet, faktisk er til rådighed i praksis. For at konsolidere videngrundlaget har 
Kommissionen opfordret bilindustrien til at fremsende videnskabelige data om frigivelse i 
miljøet af uorganiske keramiske fibre fra katalysatorer i brug. Kommissionen opfordrer 
ligeledes andrageren til at fremsende mere opdaterede oplysninger om frigivelse og 
alternativer, såfremt han måtte ønske dette. I denne forbindelse anmodes andrageren venligst 
om at fremsende data i papirkopi, da det ikke har været muligt i alle tilfælde at få adgang til 
de dokumenter, hvortil der blot var foretaget henvisning."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. oktober 2007.

Kommissionen har gennemgået de supplerende oplysninger, som andrageren gav i august 
2007.
Oplysningerne vedrører faktisk frigivelsen fra og defekten af selve katalysatorerne, navnlig de 
metalliske komponenter. Der er ingen oplysninger om den potentielle frigivelse af keramiske 
fibre, der er indeholdt i katalysatorerne.

Desuden vedrører undersøgelserne om frigørelsen af keramiske fibre fra katalysatorer, hvilket 
Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervs- og Virksomhedspolitik har forklaret i et brev 
af 20. marts 2007, der blev sendt direkte til andrageren, hovedsageligt på en afhandling fra 
1999. Denne afhandling omhandlede keramiske katalysatorer af første generation og/eller 
katalysatorer, der ikke er computerstyrede. Forfatteren til denne afhandling har udtalt, at hun 
ikke længere støtter konklusionerne i denne afhandling.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2009.

Andrageren har sendt sin skrivelse af 26. januar 2009 til både Parlamentet og Kommissionen.
Kommissionen har allerede besvaret andragendet i følgende retning:

Alle de dokumenter, som andrageren har sendt, omhandler enten bevis for keramiske fibres 
kræftfremkaldende effekt eller kravene om beskyttelse af de arbejdstagere, som under visse 
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omstændigheder udsættes for disse fibre, når de håndterer dem. Bilag 4, 5 og 6 indeholder den 
samme tekst fra forskellige kilder.

For så vidt angår keramiske fibres kræftfremkaldende effekt, besluttede EU allerede i 1997 at 
klassificere disse stoffer som kræftfremkaldende. I denne henseende udgør de oplysninger, 
som andrageren har fremlagt om disse emner, ikke noget nyt bevis.

Med hensyn til kravene vedrørende beskyttelse af arbejdstagere, er der, som allerede påpeget i 
de tidligere besvarelser, strenge bestemmelser, som skal opfyldes i forbindelse med 
beskyttelse af arbejdstageres sundhed under produktionsprocessen og i forbindelse med 
afmontering af katalysatorer, og der findes meget restriktive forordninger om frigørelsen af 
keramiske fibre i de ovennævnte processer. Det påhviler de nationale tilsynsmyndigheder at 
føre kontrol med overholdelsen af disse bestemmelser.

For at kunne indlede en procedure (som andrageren anmoder om) om på fællesskabsplan at 
indføre et forbud mod keramiske fibre ved fremstilling af køretøjer (og navnlig i 
katalysatorer), skal der forelægges bevis for, at der ved anvendelsen af sådanne katalysatorer 
frigøres fibre i en koncentration, som er skadelig for menneskers helbred. Der er hidtil ikke 
blevet fremlagt et sådant bevis.

Som allerede nævnt, har forfatteren Dr. Kahl-Mentschel tværtimod selv i 2004 trukket 
resultaterne af sin undersøgelse fra 1999 tilbage, som andrageren har henvist til som belæg for 
sin emissionsvurdering. Denne kan således ikke anvendes som bevis for, at brugen af 
keramiske fibre i katalysatorer indebærer en uacceptabel eksponering.

Det bør derudover pointeres, at keramiske katalysatorer som sådan ikke fremstilles af 
mineralfibre, men derimod af monolistisk cordierite-keramik, og at mineralfibre anvendes 
som isoleringsmateriale rundt om de cordirite-keramiske katalysatorblokke. Andragerens 
anmodning om at erstatte disse kan derfor udelukkende referere til isoleringsmaterialet og 
ikke til de keramiske katalysatorer i sig selv.


