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Tárgy: a Malte Magold, német állampolgár által Günther Schmidt nevében benyújtott 
0090/2006. sz. petíció a veszélyes kerámiaszálak járművekben, különösen 
katalitikus konverterekben történő felhasználásának tilalmáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a járműépítés és különösen az autókban használt katalitikus konverterek 
gyártása során a szervetlen kerámiaszálak használatára vonatkozó EU-s tilalom lehető 
leghamarabbi bevezetését kéri. Azon a véleményen van, hogy a vegyi anyagok 
nyilvántartásba vételéről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet 
(REACH) rendelkezéseit ennek megfelelően kellene végrehajtani, szem előtt tartva azt, hogy 
a kérdéses szálak más anyagokkal könnyedén helyettesíthetők. Az autók katalitikus 
konvertereiben lévő kerámiaszálakat nem csak akkor bocsátják ki, amikor azokat szétszerelik, 
hanem az autó használata közben is (évente kb. 20 tonna). Ezek még kis mennyiségben is 
rákkeltők. Azt állítja, hogy a kerámiaszálak tilalma az EU alapjogi chartája értelmében is 
szükséges, ami előírja az Unió számára, hogy védje polgárainak fizikai sértetlenségét, 
amelynek vonatkozásában megítélése szerint az EU eddigi intézkedései határozottan 
alkalmatlanok voltak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2006. május 31-én. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. február 28.

A petíció kéri, hogy vezessék be a járműépítés során és különösen a katalizátorokban 
felhasznált szervetlen kerámiaszálak tilalmát, és azt a vegyi anyagokról szóló közelgő 
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rendelet (REACH) keretében hajtsák végre.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az ásványi kerámiaszálaknak az autók használata során a 
katalizátorokból, illetve később a katalizátorok szétszerelésekor történő kibocsátása a 
kibocsátott szálak részecskemérete és rákkeltő potenciálja miatt veszélyt jelent az emberi 
egészségre

A vegyi anyagokra vonatkozó jelenlegi EU-jogszabályok:

A hőálló kerámiaszálakra már vonatkoznak a vegyi anyagokról szóló jelenlegi EU-
jogszabályok, amelyekben osztályozásuk a következő: 2. kategóriájú rákkeltő anyag, R49 
(belélegezve rákot okozhat), Xi, R38 (bőrirritáló)1. 

A hőálló kerámiaszálakra jelenleg az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba 
hozatalának és felhasználásának korlátozásairól szóló 76/769/EGK irányelv2 egyik 
korlátozása is vonatkozik (a rákkeltőként, mutagénként vagy a szaporodásra nézve 
toxikusként osztályozott anyagok – r/m/t), és azokat önmagukban vagy azokat meghatározott 
szintnél magasabb koncentrációban tartalmazó készítményekben nem lehet a lakosságnak 
értékesíteni3. A hőálló kerámiaszálak különböző termékekben, például járművek
katalizátoraiban történő felhasználását azonban nem korlátozták.

REACH:

A REACH4 a hőálló kerámiaszálak összes felhasználására vonatkozni fog. A hőálló 
kerámiaszálakat, mivel 2. kategóriájú rákkeltő anyagok, a REACH hatálybalépésétől 
számított 3 éven belül nyilvántartásba kell majd venni. 

Ha ezeket gyártónként vagy importőrönként évi 10 tonna vagy ezt meghaladó mennyiségben 
állítják elő, a nyilvántartási dokumentáció részeként kémiai biztonsági jelentésre van szükség. 
Az említett jelentésben szereplő kémiai biztonsági értékelés az életciklusa alatt az egészségre 
és a környezetre gyakorolt hatásait fogja vizsgálni, és igazolja az anyag rendeltetésszerű 
felhasználásának megfelelő ellenőrzését.

A REACH a termékekben levő anyagokra is kiterjed, és előírja a termékekből szándékosan 
kibocsátott anyagok nyilvántartásba vételét vagy a termékekben bizonyos koncentráció feletti 
mennyiségben megtalálható, kiemelten aggodalomra okot adó anyagok bejelentését, amelyek 
közé a 2. kategóriájú rákkeltő anyagok is tartoznak. Ez utóbbi esetben a jövőbeli, Vegyi 
                                               
1 A Bizottság 1997. december 5-i 97/69/EK irányelve a 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez 
történő huszonharmadik hozzáigazításáról. HL L 343., 1997.12.13., 19. o. 
2 HL L 262., 1976.9.27., 201. o., utoljára a 2005/90/EK irányelv módosította.
Egységes szerkezetbe foglalt változat: 
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

3 Nem vonatkozik korlátozás azokra a random orientációjú mesterséges üvegszálakra (szilikátszálak), 
amelyek alkálifém-oxid és alkáliföldfém-oxid (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) tartalma legfeljebb 18%.

4 Ha elfogadják, a REACH-ről bővebb információ itt érhető el: 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség előírhatja a nyilvántartásba vételt, és szükség 
szerint intézkedéseket tehet, ha a kockázatot nem szabályozzák megfelelően.

A REACH eljárásokat határoz meg a veszélyes vegyi anyagok engedélyezésére és 
használatuk korlátozására is. A lakossági értékesítésére szánt kerámiaszálak önmagukban 
vagy azokat meghatározott szintnél magasabb koncentrációban tartalmazó készítményekben 
való használatára vonatkozó összes meglevő korlátozás fennmarad. A kerámiaszálak minden 
egyéb felhasználását – mint például azokat, amelyek a petícióban szerepelnek – az 
engedélyezési és korlátozási eljárások keretében lehet kezelni, amennyiben ezeket vagy az 
Ügynökség választja ki prioritásként engedélyezés céljából, vagy egy tagállam a 
korlátozásukra tesz javaslatot.

A Bizottság véleménye következésképpen az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk 
alapján az EU-jogszabályok kellően figyelembe veszik a kerámiaszálak egészségre és 
környezetre gyakorolt hatásait. Amennyiben új információk válnak elérhetővé, a Bizottság 
körültekintően értékelni fogja az adatokat, és szükség szerint megfelelő intézkedéseket fog 
javasolni az emberi egészség védelmére.

A Bizottság ezzel összefüggésben megvizsgálta a petícióval együtt benyújtott cikkekben 
szereplő információkat. Ezek nagy része a katalizátorok életciklusuk végén végzett 
szétszerelésének és újrahasznosításának kérdésével foglalkozik. Úgy tűnik, hogy a szálaknak 
a használatban levő katalizátorokból származó környezeti kibocsátására vonatkozó adatok 
vagy elavult adatokon alapulnak, vagy olyan katalizátorokra utalnak, amelyeket már nem 
használnak. Mi több, a Bizottságnak nincsenek arra vonatkozó információi, hogy a petícióban 
említett megfelelő alternatívák valóban kivitelezhetők-e a gyakorlatban. A tudásalap teljessé 
tétele érdekében a Bizottság felkérte a személygépkocsi-ipart, hogy nyújtson be tudományos 
adatokat a katalizátorokból a használatuk során a környezetbe kibocsátott szervetlen 
kerámiaszálakról. A Bizottság szeretné felkérni továbbá a petíció benyújtóját arra, hogy –
amennyiben ezt szeretné – szolgáljon naprakészebb adatokkal a kibocsátásokról és az 
alternatív megoldásokról. Ebben az esetben felkérik a petíció benyújtóját, hogy az adatokat 
nyomtatott formában küldje el, mivel nem minden esetben lehetett hozzáférni azokhoz a 
dokumentumokhoz, amelyekre csupán hivatkozott.

4. A Bizottság további válasza, beérkezett 2007. október 19-én

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója által 2007. augusztusban rendelkezésre 
bocsátott további információt.
Ezek az adatok valójában maguknak a katalitikus konvertereknek, különösen fémes 
alkatrészeiknek a veszteségeire és hibáira vonatkoznak. Nem tartalmaznak információt a 
katalitikus konverterekben előforduló kerámiaszálak esetleges felszabadulására nézve. 

Ráadásul, miként azt a Bizottság illetékes egysége (Vállalkozási Főigazgatóság, DG 
ENTREPRISE) a közvetlenül a petíció benyújtójához küldött 2007. március 30-i levelükben 
kifejtette, a konverterekben előforduló kerámiaszálak felszabadulásával foglalkozó 
tanulmányok alapvetően egy 1999-es elméletre támaszkodnak. Ez az elmélet az első 
generációs és/vagy nem számítógépes vezérlésű konverterekkel foglalkozik. Az elmélet 
szerzője azóta tudatta, hogy az elméletében levont következtetéseket már nem támogatja.
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5. A Bizottság további válasza, beérkezett 2009. június 19-én

A petíció benyújtója 2009. január 26-i levelét a Parlament és a Bizottság is megkapta. A 
Bizottság már el is küldte válaszát a petíció benyújtójának, az alábbiak szerint: 

A petíció benyújtója által küldött valamennyi dokumentum a kerámiaszálak rákkeltő 
hatásának bizonyítékaira vagy az ilyen szálak kezelése során bizonyos körülmények között 
veszélynek kitett munkavállalók védelmét szolgáló követelményekre vonatkoznak. A 4., 5. és 
6. melléklet ugyanazt a különböző forrásokból származó szöveget tartalmazza. 

A kerámiaszálak rákkeltő hatását illetően az Európai Unió már 1997-ben arra a 
következtetésre jutott, hogy az ilyen anyagokat rákkeltőként osztályozza. Ebben a tekintetben 
a petíció benyújtója által e témában rendelkezésre bocsátott információk semmilyen új 
bizonyítékot nem jelentettek.

A munkavállalók védelmére vonatkozó követelmények tárgyában – mint ahogyan erre a 
korábbi válaszokban már rávilágítottak – a termelési folyamatok során és a katalitikus 
konverterek szétszerelésekor szigorú rendelkezéseket kell alkalmazni a munkavállalók 
egészsége védelmében, továbbá igen szigorú szabályozás van érvényben a fenti folyamatok 
során a kerámiaszálak felszabadulásának megelőzése érdekében is. A fenti rendelkezések 
betartása és az azoknak való megfelelés ellenőrzése a nemzeti felügyeleti hatóságok 
hatáskörébe tartozik.

A gépjárműiparban (és különösen a katalizátorokban) a kerámiaszálak európai szintű tilalmát 
célzó (a petíció benyújtója által szorgalmazott) eljárás megkezdéséhez szükség van olyan 
bizonyítékokra, amelyek igazolják, hogy a katalizátorok használata során nagy 
koncentrációban felszabaduló kerámiaszálak károsak az emberi egészségre. Ilyen bizonyítékot 
ezidáig nem szolgáltatott senki.

Ellenkezőleg, ahogyan a Bizottság a korábbi válaszokban is kifejtette, a petíció benyújtójának 
ügyfele által végzett kibocsátási becslésekhez hivatkozási alapként használt 1999-es 
tanulmányt maga a szerző, Dr. Kahl-Mentschel vonta vissza 2004-ben. Ennélfogva ez nem 
minősülhet bizonyítéknak amellett, hogy a kerámiaszálak katalizátorokban történő 
felhasználása elfogadhatatlan szennyezésnek való kitettséghez vezet. 

Ezen túlmenően arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a kerámiaszálas katalizátorokat nem 
ásványi szálakból, hanem monolitikus cordierit kerámiából állítják elő, továbbá az ásványi 
szálak a cordierit kerámiából készült katalizátor egységek körüli szigetelőanyaként kerülnek 
felhasználásra. A petíció benyújtójának helyettesítő anyagra irányuló kérése ezért csak a 
szigetelőanyagra és nem magukra a kerámiaszálas katalizátorokra vonatkozhat. 


