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Aihe: Vetoomus nro 90/2006, Malte Magold, Saksan kansalainen, (Günther 
Schmidtin puolesta,) vahingollisten keraamisten kuitujen käyttökiellosta 
ajoneuvoissa, erityisesti katalysaattoreissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä haluaa, että Euroopan unionissa otetaan mahdollisimman nopeasti 
käyttöön epäorgaanisten keraamisten kuitujen käyttökielto ajoneuvoissa ja erityisesti autojen 
katalysaattoreiden valmistuksessa. Hän on sitä mieltä, että kemikaalien rekisteröinnistä, 
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun asetuksen (REACH) säädökset olisi
pantava täytäntöön sen mukaisesti, ja huomauttaa, että kyseiset kuidut on helppo korvata 
muilla materiaaleilla. Autojen katalysaattoreiden sisältämiä keraamisia kuituja vapautuu 
katalysaattoreita purettaessa, mutta myös autolla ajettaessa (noin 20 tonnia vuodessa). Kuidut 
aiheuttavat syöpää pieninäkin määrinä. Vetoomuksen esittäjä väittää, että keraamisten 
kuitujen kielto on välttämätön myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan nojalla, koska siinä 
vaaditaan unionia suojelemaan kansalaistensa ruumiillista koskemattomuutta. Tässä suhteessa 
Euroopan unionin toimet ovat tähän mennessä olleet hänen mielestään ilmeisen 
riittämättömiä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 31. toukokuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007

Vetoomuksen esittäjä haluaa kiellon epäorgaanisten keraamisten kuitujen käytölle 
ajoneuvojen valmistuksessa ja erityisesti katalysaattoreissa. Hän haluaa, että kielto pannaan 
täytäntöön tulevan kemikaaliasetuksen (REACH) yhteydessä.



PE386.439v03-00 2/4 CM\785670FI.doc

FI

Vetoomuksen esittäjä väittää, että mineraaliperäisten keraamisten kuitujen vapautuminen 
katalysaattoreista autolla ajettaessa ja myöhemmin katalysaattoreita purettaessa vaarantaa 
ihmisten terveyden, mikä johtuu vapautuvien kuitujen hiukkaskoosta ja mahdollisesta 
syöpävaarallisuudesta.

Euroopan unionin nykyinen kemikaalilainsäädäntö:

Keraamiset kuidut kuuluvat jo nyt Euroopan unionin voimassa olevan 
kemikaalilainsäädännön piiriin. Ne luokitellaan ryhmään 2 kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi 
aineiksi R49 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä), Xi, R38 (ärsyttää ihoa)1.

Tulenkestävät keraamiset kuidut sisältyvät nykyään myös vaarallisten aineiden markkinoille 
saattamisesta ja käytön rajoittamisesta yhteisön jäsenvaltioissa annetun 
direktiivin 76/769/ETY rajoitukseen2 (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai 
lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet – c/m/r), eikä niitä saa käyttää sellaisenaan 
eikä valmisteissa tietyistä pitoisuuksista alkaen kuluttajille myytäväksi tarkoitetuissa 
tuotteissa3. Keraamisten kuitujen käyttöä ajoneuvojen katalysaattoreiden kaltaisissa tuotteissa 
ei sen sijaan kielletä.

REACH:

Kaikki tulenkestävien keraamisten kuitujen käyttötavat kuuluvat REACH-asetuksen piirin4.
Koska keraamiset kuidut kuuluvat ryhmän 2 syöpää aiheuttaviin aineisiin, ne on rekisteröitävä 
kolmen vuoden kuluessa REACH-asetuksen voimaantulosta.

Jos vuosittainen tuotanto valmistajaa tai maahantuojaa kohti on 10 tonnia tai enemmän, 
rekisteröintiasiakirja-aineistoon on liitettävä kemikaaliturvallisuusraportti. Tähän raporttiin 
sisältyvässä kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on tarkasteltava aineen vaikutuksia terveyteen 
ja ympäristöön koko aineen elinkaaren ajan ja osoitettava, että aineen tarkoituksenmukainen 
käyttö on riittävän hyvin hallinnassa.

REACH-asetuksen piiriin kuuluu myös aineen käyttö esineissä. Siinä vaaditaan, että sellaiset 
aineet, jotka on tarkoitettu vapautumaan esineistä, on rekisteröitävä ja että erityistä huolta 
aiheuttavista aineista on tehtävä ilmoitus. Näihin kuuluvat ryhmän 2 syöpää aiheuttavat aineet 
tietyistä pitoisuuksista alkaen. Viimeksi mainitussa tapauksessa Euroopan kemikaalivirasto 
saattaa vaatia rekisteröintiä ja tarvittaessa ryhtyä toimiin, jos riski ei ole riittävän hyvin 
hallinnassa.

REACH-asetus sisältää myös vaarallisten kemikaalien käyttöä koskevia lupa- ja 

                                               
1 Komission direktiivi 97/69/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 1997, neuvoston direktiivin 67/548/ETY 

mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenkolmannen kerran. EYVL L 343, 13.12.1997, 
s. 19.

2 EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, muutettu viimeksi direktiivillä 2005/90/EY. Konsolidoitu versio:
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

3 Rajoitettuja eivät ole keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden 
alkalioksidi- ja maa-alkalioksidipitoisuus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on yli 18 painoprosenttia.

4 Jos REACH-direktiivi hyväksytään, lisätietoja on osoitteessa: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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rajoitusmenettelyjä. Kaikki nykyiset rajoitukset, jotka koskevat keraamisten kuitujen käyttöä 
sellaisenaan tai valmisteissa tietyistä pitoisuuksista alkaen kuluttajille myytäväksi 
tarkoitetuissa tuotteissa säilytetään. Kaikki muut keraamisten kuitujen käyttötavat, kuten 
vetoomuksessa mainittu tapa, voidaan lukea luvanvaraisiksi tai rajoitettaviksi, jos 
kemikaalivirasto pitää lupamenettelyä ensisijaisen tärkeänä tai jäsenvaltio ehdottaa niitä 
rajoitettaviksi.

Näin ollen komissio on sitä mieltä, että tämänhetkisen tiedon perusteella keraamisten kuitujen 
terveys- ja ympäristöhaitat on otettu riittävästi huomioon EU-lainsäädännössä. Jos asiasta 
saadaan uutta tietoa, komissio arvioi tiedot huolellisesti ja tekee ehdotukset tarvittavista 
toimista ihmisten terveyden suojelemiseksi.

Komissio on tutkinut tätä silmällä pitäen vetoomuksen mukana lähetetyissä artikkeleissa 
olevat tiedot. Ne käsittelevät pääasiassa katalysaattoreiden purkamista ja uudelleenkäyttöä 
niiden elinkaaren lopulla. Tiedot, jotka koskevat käytössä olevista katalysaattoreista 
ympäristöön vapautuvia kuituja, näyttävät joko perustuvan vanhentuneisiin tietoihin tai 
viittaavan katalysaattoreihin, jotka eivät ole enää käytössä. Komission tiedossa ei myöskään 
ole, onko vetoomuksessa vaadittuja sopivia vaihtoehtoja käytännössä todella saatavissa.
Tietojaan täydentääkseen komissio on pyytänyt autoteollisuudelta tieteellistä tietoa 
katalysaattoreista käytön aikana vapautuvista epäorgaanisista kuiduista. Lisäksi komissio 
kehottaa vetoomuksen esittäjää toimittamaan, jos hän niin haluaa, lisää ajantasaista tietoa 
päästöistä ja vaihtoehdoista. Vetoomuksen esittäjää pyydetään tällöin ystävällisesti 
lähettämään tiedot paperikopiona, koska asiakirjoihin, joista annettiin vain viitetiedot, ei aina 
päässyt tutustumaan.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. lokakuuta 2007

Komissio on tutustunut vetoomuksen esittäjän elokuussa 2007 toimittamiin lisätietoihin.
Kyseiset tiedot koskevat itse katalysaattorien ja erityisesti niiden metalliosien vikoja ja niistä 
vapautuvia kuituja. Niissä ei ole mainintaa katalysaattorien sisältämien keraamisten kuitujen 
mahdollisesta vapautumisesta.

Lisäksi kuten komission yksikön (yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston) 30. maaliskuuta 
2007 päivätyssä suoraan vetoomuksen esittäjälle lähetetyssä kirjeessä selitettiin, keraamisten 
kuitujen vapautumista katalysaattoreista koskevien tutkimusten pohjana on käytetty vuonna 
1999 julkaistua väitöskirjaa. Kyseisessä väitöskirjassa käsitellään ensimmäisen sukupolven 
keraamisia katalysaattoreita ja/tai muita kuin tietokoneohjattuja katalysaattoreita. Väitöskirjan 
kirjoittaja on ilmoittanut, että hän ei enää ole väitöskirjassaan tekemiensä päätelmien 
kannalla.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä on lähettänyt 26. tammikuuta 2009 päivätyn kirjeensä sekä 
parlamentille että komissiolle. Komissio on jo vastannut vetoomuksen esittäjälle seuraavaan 
tapaan:
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Kaikissa vetoomuksen esittäjän lähettämissä asiakirjoissa käsitellään joko todisteita 
keraamisten kuitujen syöpää aiheuttavista vaikutuksista tai sellaisten työntekijöiden 
suojelemiseen liittyviä vaatimuksia, jotka saattavat tietyissä olosuhteissa altistua kyseisille 
kuiduille niitä käsiteltäessä. Liitteet 4, 5 ja 6 sisältävät saman tekstin, joka on peräisin eri 
lähteistä.

Mitä tulee keraamisten kuitujen karsinogeenisiin vaikutuksiin, Euroopan unioni päätyi jo 
vuonna 1997 luokittelemaan kyseiset kuidut syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Vetoomuksen 
laatijan asiasta esittämät tiedot eivät siis siltä osin tarjoa mitään uutta näyttöä.

Kuten jo aiemmissa vastauksissa on todettu, työntekijöiden terveyden suojelusta on annettu 
tiukat määräykset, joita on sovellettava sekä tuotantoprosessin aikana että katalysaattoreita 
purettaessa. Myös keraamisten kuitujen vapautumisen estämisestä edellä mainituissa 
prosesseissa on annettu erittäin tiukat säännökset. Määräysten noudattamisen valvonta kuuluu 
kansallisille valvontaviranomaisille.

Jotta voitaisiin käynnistää (vetoomuksen esittäjän tarkoittama) menettely keraamisten 
kuitujen käytön kieltämiseksi autojen (ja etenkin katalysaattoreiden) valmistuksessa Euroopan 
tasolla, tarvitaan näyttöä siitä, että katalysaattoreita käytettäessä kuituja vapautuu ihmisten 
terveydelle vaarallisina pitoisuuksina. Tällainen näyttö puuttuu toistaiseksi.

Vetoomuksen esittäjän asiakas viittasi päästöarvioissaan tohtori Kahl-Mentschelin vuonna 
1999 tekemän tutkimuksen tuloksiin. Kuten aiemmissa vastauksissa jo selitettiin, tutkimuksen 
tekijä kuitenkin itse kumosi tulokset vuonna 2004. Siksi niitä ei voida käyttää todisteena 
katalysaattoreissa käytettävien keraamisten kuitujen aiheuttamasta kohtuuttomasta 
altistuksesta.

Lisäksi on syytä todeta, ettei itse keraamisia katalysaattoreita valmisteta mineraalikuiduista 
vaan ne muodostuvat monoliittisesta kordieriittikeraamista. Mineraalikuituja käytetään 
eristemateriaalina kordieriittikeraamisten katalysaattoriosien ympärillä. Vetoomuksen 
esittäjän korvaamisvaatimus ei siksi voi liittyä itse keraamisiin katalysaattoreihin vaan 
ainoastaan eristemateriaaliin. 


