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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0090/2006, του Malte Magold, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
Günther Schmidt, σχετικά με απαγόρευση της χρήσης επιβλαβών κεραμικών ινών 
σε οχήματα, ιδίως σε καταλυτικούς μετατροπείς

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να ισχύσει το συντομότερο δυνατόν στην ΕΕ απαγόρευση της χρήσης 
ανόργανων κεραμικών ινών στην κατασκευή οχημάτων και συγκεκριμένα στην παραγωγή 
καταλυτικών μετατροπέων για αυτοκίνητα. Υποστηρίζει ότι οι διατάξεις του κανονισμού για 
την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους 
περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH) πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα, 
παρατηρώντας ότι οι εν λόγω ίνες μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν με άλλα υλικά. Οι 
κεραμικές ίνες που χρησιμοποιούνται στους καταλυτικούς μετατροπείς αυτοκινήτων 
απελευθερώνονται όχι μόνον κατά την αποσυναρμολόγηση των καταλυτικών μετατροπέων 
αλλά και κατά τη χρήση των αυτοκινήτων (περίπου 20 τόνοι ετησίως). Ακόμη και μικρές 
ποσότητες είναι καρκινογόνες. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση των κεραμικών ινών είναι 
επίσης αναγκαία βάσει του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που απαιτεί από την 
Ένωση να προστατεύει τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών της και από την άποψη αυτή 
κρίνει σαφώς ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει έως σήμερα η ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.
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Η αναφορά ζητεί να θεσπιστεί απαγόρευση της χρήσης ανόργανων κεραμικών ινών στην 
κατασκευή οχημάτων και συγκεκριμένα καταλυτικών μετατροπέων και να εφαρμοσθεί στο 
πλαίσιο του επικείμενου κανονισμού για τα χημικά προϊόντα (REACH).
Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η απελευθέρωση ορυκτών κεραμικών ινών από μετατροπείς 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των αυτοκινήτων και αργότερα κατά την 
αποσυναρμολόγηση των μετατροπέων συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, λόγω του 
μεγέθους του σωματιδίου των ινών που απελευθερώνονται και των καρκινογόνων ιδιοτήτων 
τους.

Ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα:

Οι πυρίμαχες κεραμικές ίνες καλύπτονται ήδη από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για τα 
χημικά προϊόντα, όπου ταξινομούνται ως καρκινογόνες της κατηγορίας 2, R49 (δύνανται να 
προκαλέσουν καρκίνο διά της εισπνοής), Xi, R38 (προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα)1. 

Οι πυρίμαχες κεραμικές ίνες καλύπτονται επίσης επί του παρόντος από έναν περιορισμό στην 
οδηγία 76/769/ΕΟΚ σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών 
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων2 (ουσίες καταχωρημένες ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή — κ/μ/τ) και δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αυτούσιες, ή σε παρασκευάσματα σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των 
προβλεπόμενων, για πώληση στο ευρύ κοινό3. Εντούτοις, η χρήση πυρίμαχων κεραμικών 
ινών σε είδη όπως οι καταλύτες οχημάτων δεν υπόκειται σε περιορισμούς.

REACH:

Όλες οι χρήσεις των πυρίμαχων κεραμικών ινών θα καλύπτονται από τον REACH4. Ως 
καρκινογόνες ουσίες της κατηγορίας 2, οι πυρίμαχες κεραμικές ίνες θα πρέπει να 
καταχωρισθούν εντός 3 ετών μετά την έναρξη ισχύος του REACH. 

Εάν παράγονται σε ποσότητες 10 ή περισσότερων τόνων ανά βιομηχανία ή ανά εισαγωγέα 
ετησίως, απαιτείται έκθεση χημικής ασφάλειας ως μέρος του φακέλου καταχώρισης. Η 
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας που περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση θα εξετάσει τις 
επιπτώσεις της στην υγεία και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της και 
θα καταδείξει τον επαρκή έλεγχο των προοριζόμενων χρήσεων της ουσίας.

Ο REACH καλύπτει επίσης ουσίες σε προϊόντα και απαιτεί την καταχώριση των ουσιών που
απελευθερώνονται εσκεμμένα από προϊόντα ή τη γνωστοποίηση των ουσιών πολύ υψηλής 
ανησυχίας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι καρκινογόνες ουσίες της κατηγορίας 2, που 

                                               
1 Οδηγία 97/69/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 1997 για την εικοστή τρίτη προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ, ΕΕ L 343 της 13.12.1997, σελ. 19. 
2 ΕΕ L 262 της 27.09.1976, σελ. 201, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/90/ΕΚ. 
Για την ενοποιημένη έκδοση: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm
3 Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισμού με περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και 
οξείδια αλκαλικών γαιών (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) μικρότερη ή ίση του 18 % κατά βάρος δεν 
υπόκεινται σε περιορισμό.
4 Εφόσον εγκριθεί, για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον REACH: 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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περιέχονται σε προϊόντα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη. Στην 
προκειμένη περίπτωση ο μελλοντικός Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων μπορεί 
να ζητήσει καταχώριση και, εάν κριθεί απαραίτητο, να αναλάβει δράση εάν δεν ελέγχεται 
επαρκώς ο κίνδυνος.

Ο REACH περιλαμβάνει επίσης διαδικασίες χορήγησης έγκρισης και περιορισμού της 
χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών. Θα διατηρηθούν όλοι οι ισχύοντες περιορισμοί για τη 
χρήση αυτούσιων των κεραμικών ινών, ή σε παρασκευάσματα σε συγκεντρώσεις 
μεγαλύτερες των προβλεπόμενων, για πώληση στο ευρύ κοινό. Όλες οι άλλες χρήσεις των 
κεραμικών ινών, όπως αυτές για τις οποίες γίνεται λόγος στην αναφορά, μπορούν να 
αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των διαδικασιών χορήγησης έγκρισης και περιορισμού είτε 
όταν ο Οργανισμός τις επιλέγει προς έγκριση κατά προτεραιότητα ή όταν ένα κράτος μέλος 
τις προτείνει για περιορισμό.

Συνεπώς, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι, υπό το πρίσμα των διαθέσιμων έως τώρα 
πληροφοριών, οι επιπτώσεις των κεραμικών ινών στην υγεία και στο περιβάλλον 
λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στην κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση που καταστούν 
διαθέσιμες νέες πληροφορίες, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα δεδομένα και θα 
προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που περιέχονται στα άρθρα που 
συνυποβλήθηκαν με την αναφορά. Οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν το ζήτημα της 
αποσυναρμολόγησης και της ανακύκλωσης των καταλυτικών μετατροπέων στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους. Τα δεδομένα που αφορούν την απελευθέρωση ινών στο περιβάλλον από 
μετατροπείς που τελούν σε λειτουργία φαίνεται ότι βασίζονται σε δεδομένα που είναι είτε 
παρωχημένα ή αναφέρονται σε μετατροπείς που έχουν παύσει πλέον να χρησιμοποιούνται. 
Επίσης, η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το εάν οι κατάλληλες εναλλακτικές 
λύσεις όπως διατυπώνονται στην αναφορά είναι πράγματι διαθέσιμες στην πράξη. 
Προκειμένου να συμπληρωθεί το γνωστικό υπόβαθρο, η Επιτροπή ζήτησε από τον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας να προσκομίσει επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την 
απελευθέρωση στο περιβάλλον ανόργανων κεραμικών ινών από καταλυτικούς μετατροπείς 
κατά τη διάρκεια της χρήσης τους. Η Επιτροπή θα καλέσει επίσης τον αναφέροντα να 
προσκομίσει νεότερες πληροφορίες σχετικά με τις απελευθερώσεις και τις εναλλακτικές 
λύσεις, εφόσον το επιθυμεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αναφέρων παρακαλείται να 
αποστείλει τα στοιχεία σε έντυπη μορφή, καθώς δεν ήταν εφικτή η πρόσβαση σε έγγραφα για 
τα οποία είχε γίνει μόνον μνεία.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Η Επιτροπή έχει εξετάσει τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων τον 
Αύγουστο του 2007.

Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία αφορούν τις απώλειες και τα ελαττώματα των ίδιων των 
καταλυτικών μετατροπέων, ειδικότερα των μεταλλικών εξαρτημάτων τους. Τα στοιχεία δεν 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πιθανή απελευθέρωση κεραμικών ινών που 
περιέχονται στους καταλυτικούς μετατροπείς. 
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Επιπλέον, όπως εξήγησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής (ΓΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) σε επιστολή που 
απέστειλαν απευθείας στον αναφέροντα στις 30 Μαρτίου 2007, οι μελέτες σχετικά με την 
απελευθέρωση κεραμικών ινών από μετατροπείς αναφέρουν, ως κύρια επιστημονική βάση, 
μια διατριβή του 1999. Αυτή η διατριβή αφορούσε τους κεραμικούς μετατροπείς πρώτης 
γενιάς ή/και μετατροπείς που δεν ελέγχονται από υπολογιστή. Η συντάκτρια της εν λόγω 
διατριβής γνωστοποίησε ότι δεν υποστηρίζει πλέον τα συμπεράσματα που εξήχθησαν στη 
συγκεκριμένη διατριβή.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009

Η επιστολή, με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2009 διαβιβάσθηκε από τον αναφέροντα στο 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει ήδη απευθύνει στον αναφέροντα την 
ακόλουθη απάντηση.

Όλα τα έγγραφα  που διαβίβασε ο αναφέρων είτε ασχολούνται με την απόδειξη για την 
καρκινογόνο δράση των κεραμικών ινών είτε με τις απαιτήσεις για την προστασία των 
εργαζομένων που ενδέχεται να εκτεθούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στις ίνες αυτές κατά 
το χειρισμό τους. Τα παραρτήματα 4, 5 και 6 περιέχουν το ίδιο κείμενο από διάφορες πηγές.

Όσον αφορά την καρκινογόνο δράση των κεραμικών ινών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη από 
το 1997 καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ουσίες αυτές θα πρέπει να ταξινομηθούν ως 
καρκινογόνες. Κατόπιν τούτου, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αναφέροντα σχετικά 
με το θέμα αυτό δεν παρέχει κανένα νέο στοιχείο. 

Όσον αφορά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την προστασία των εργαζομένων, όπως έχει 
ήδη επισημανθεί σε προηγούμενες απαντήσεις, υπάρχουν αυστηρές διατάξεις που πρέπει να 
εφαρμόζονται για την προστασία της υγείας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και για τη διάλυση των μετατροπέων, ενώ ισχύουν επίσης 
πολύ αυστηροί κανονισμοί όσον αφορά την πρόληψη των εκπομπών αυτών των ινών στις 
προαναφερόμενες διαδικασίες. Η παρακολούθηση της τήρησης και της συμμόρφωσης με τις 
παρούσες διατάξεις επιβαρύνει τις εθνικές αρχές εποπτείας. 

Προκειμένου να κινηθεί (όπως ζητήθηκε από τον αναφέροντα) μια διαδικασία απαγόρευσης, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των κεραμικών ινών στην αυτοκινητοβιομηχανία (και ιδίως στους 
μετατροπείς), θα πρέπει να αποδειχθεί ότι, κατά τη χρήση αυτών των μετατροπέων, οι ίνες 
απελευθερώνονται σε συγκεντρώσεις επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Τέτοια 
αποδεικτικά στοιχεία δεν έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα. 

Απεναντίας, όπως έχει ήδη διευκρινισθεί σε προηγούμενες απαντήσεις, τα αποτελέσματα της 
μελέτης του 1999 που χρησιμοποιήθηκε από τον πελάτη του αναφέροντα ως σημείο 
αναφοράς για τις εκτιμήσεις των εκπομπών, είχε ανακληθεί από τον ίδιο το συγγραφέα του 
Δρ Kahl-Mentschel το 2004. Ως εκ τούτου, αυτό δεν συνιστά απόδειξη ότι η χρήση των 
κεραμικών ινών σε μετατροπείς οδηγεί σε απαράδεκτη έκθεση. 

Πέρα από αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι κεραμικοί καταλύτες δεν παράγονται από 
ορυκτές ίνες, αλλά αποτελούνται από το μονολιθικό κεραμικό υλικό κορδιερίτη, καθώς και 
ότι οι ορυκτές ίνες χρησιμοποιούνται ως μονωτικό υλικό γύρω από κεραμικά τεμάχια
κορδιερίτη. Το αίτημα του αναφέροντα για υποκατάσταση μπορεί, ως εκ τούτου, να αφορά 
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αποκλειστικά και μόνο στο μονωτικό υλικό και όχι στους ίδιους τους κεραμικούς καταλύτες.


