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Temats: Lūgumraksts Nr. 0090/2006, ko Günther Schmidt vārdā iesniedza Vācijas 
valstspiederīgais Malte Magold, par aizliegumu izmantot kaitīgās keramikas 
šķiedras transportlīdzekļos, it īpaši katalītiskajos neitralizatoros

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas panākt, ka Eiropas Savienībā cik iespējams drīz aizliedz 
izmantot neorganiskās keramikas šķiedras transportlīdzekļu konstrukcijā, it īpaši 
transportlīdzekļu katalītisko neitralizatoru ražošanā. Piebilstot, ka minētās šķiedras var viegli 
aizstāt ar citiem materiāliem, viņš uzskata, ka Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, 
licencēšanas un ierobežošanas regulas (REACH) noteikumi ir attiecīgi jāīsteno. 
Transportlīdzekļu katalītiskajos neitralizatoros esošās keramikas šķiedras izdalās ne tikai tad, 
kad katalītiskos neitralizatorus demontē, bet arī transportlīdzekļa izmantošanas laikā 
(apmēram 20 tonnas gadā). Šīs šķiedras ir kancerogēnas pat mazos daudzumos. Lūgumraksta 
iesniedzējs argumentācijai min, ka keramikas šķiedras ir jāaizliedz saskaņā ar ES 
Pamattiesību hartu, kurā noteikta prasība Eiropas Savienībai aizsargāt savu pilsoņu fizisko 
neaizskaramību, uz kuru attiecināmos ES pasākumus iesniedzējs uzskata par būtiski 
nepilnīgiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 31. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī

„Lūgumrakstā pausta vēlme noteikt aizliegumu neorganiskās keramikas šķiedras izmantot 
transportlīdzekļu konstrukcijā, it īpaši katalītiskajos neitralizatoros, un piemērot to saistībā ar 
topošo Ķimikāliju regulu (REACH).
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Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka izdalījušos šķiedru daļiņu izmēra un to kancerogēnā 
potenciāla dēļ cilvēka veselībai bīstama ir minerālo keramikas šķiedru izdalīšanās no 
neitralizatoriem transportlīdzekļu darbošanās laikā un vēlāk, neitralizatorus demontējot.

Spēkā esošie ES tiesību akti par ķimikālijām

Uz ugunsizturīgajām keramikas šķiedrām jau attiecas spēkā esošie ES tiesību akti par 
ķimikālijām, kuros tās ir klasificētas kā 2. kategorijas kancerogēni, R49 (ieelpotas var izraisīt 
vēzi), Xi, R38 (kairina ādu)1. 

Uz ugunsizturīgajām keramikas šķiedrām saistībā ar to pārdošanu plašai sabiedrībai pašlaik 
attiecas arī ierobežojums, kas noteikts Direktīvā 76/769/EEK par dažu bīstamu vielu un 
preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem2 (vielas, kas klasificētas kā 
kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas — c/m/r), un tās nevar lietot 
atsevišķi vai preparātos, kuros koncentrācija pārsniedz noteiktu līmeni3. Tomēr nav aizliegts 
ugunsizturīgās keramikas šķiedras izmantot izstrādājumos, piemēram, transportlīdzekļu 
neitralizatoros.

REACH

REACH4 attieksies uz ugunsizturīgajām keramikas šķiedrām visos to izmantošanas veidos. 
Ugunsizturīgās keramikas šķiedras kā 2. kategorijas kancerogēns būs jāreģistrē triju gadu 
laikā pēc REACH stāšanās spēkā. 

Ja to ražošanas vai ievešanas apjoms gadā ir 10 tonnas vai vairāk, reģistrācijas dokumentācijā 
ir jāiekļauj ķīmiskās drošības pārskats. Šajā pārskatā esošajā ķīmiskās drošības izvērtējumā 
uzmanību pievērsīs ietekmei uz veselību un vidi visā šo vielu dzīves cikla laikā un pierādīs, 
ka vielu paredzamajos lietošanas veidos tās ir pienācīgi kontrolētas.

REACH attiecas arī uz izstrādājumos izmantotajām vielām, un šajā regulā ir noteikts, ka 
vielas, ko ar nodomu izvada no izstrādājumiem, ir jāreģistrē vai jāziņo par vielām, kuras rada 
īpaši lielas bažas, to skaitā 2. kategorijas kancerogēniem, un kuras izstrādājumos pārsniedz 
noteiktu koncentrāciju. Pēdējā gadījumā topošā Eiropas Ķimikāliju aģentūra var pieprasīt 
reģistrāciju un nepieciešamības gadījumā, ja risku pienācīgi nekontrolē, rīkoties.

REACH arī nosaka bīstamu ķīmisku vielu licencēšanas un ierobežošanas kārtību. Attiecībā uz 
pārdošanu plašai sabiedrībai tiks saglabāti visi spēkā esošie ierobežojumi keramikas šķiedru 
izmantošanai atsevišķi vai izstrādājumos tādā koncentrācijā, kas pārsniedz noteikto. Visus 
pārējos keramikas šķiedru lietošanas veidus kā, piemēram, tos, kas minēti šajā lūgumrakstā, 

                                               
1 Komisijas Direktīva 97/69/EK (1997. gada 5. decembris), ar ko divdesmit trešo reizi tehnikas attīstībai pielāgo 
Padomes Direktīvu 67/548/EEK. OV L 343, 13.12.1997., 19. lpp. 
2 OV L 262, 27.09.1976., 201. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/90/EK. 
Konsolidēto versiju skatīt: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm
3 Nav aizliegtas nejauši orientētas mākslīgās stikla (silikāta) šķiedras, kurās sārmaino un sārmzemju oksīdu 
(Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) saturs ir mazāks par 18 % no svara vai vienāds ar to.
4 Ja šī regula ir pieņemta, sīkāku informāciju par REACH skatīt: 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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var izvērtēt saskaņā ar licencēšanas un ierobežošanas procedūrām, vai nu aģentūrai tos 
izvēloties kā prioritāri licencējamus, vai kādai dalībvalstij ierosinot tās ierobežot.

Tāpēc Komisija uzskata, ka saskaņā ar tai patlaban pieejamo informāciju keramikas šķiedru 
ietekme uz veselību un vidi ir pietiekami ņemta vērā ES tiesību aktos. Ja kļūs pieejama jauna 
informācija, Komisija rūpīgi izvērtēs datus un izstrādās priekšlikumu par atbilstīgiem 
pasākumiem, lai nepieciešamības gadījumā aizsargātu cilvēku veselību.

Šajā sakarā Komisija ir pārbaudījusi informāciju rakstos, kas iesniegti kopā ar lūgumrakstu. 
Tā lielākoties attiecas uz katalītisko neitralizatoru demontāžu un otrreizējo pārstrādi to dzīves 
cikla beigās. Šķiet, ka dati par šķiedru izdalīšanos vidē no neitralizatoriem to darbības laikā ir 
vai nu novecojuši, vai attiecas uz neitralizatoriem, kas vairs netiek izmantoti. Turklāt 
Komisijai nav informācijas, vai tiešām ir pieejamas noderīgas alternatīvas, kā tas apgalvots 
lūgumrakstā. Lai pilnveidotu zināšanu bāzi, Komisija ir aicinājusi autorūpniecību sniegt 
zinātniskus datus par neorganisko keramikas šķiedru izdalīšanos vidē no katalītiskajiem 
neitralizatoriem to izmantošanas laikā. Komisija aicina arī lūgumraksta iesniedzēju, ja viņš to 
vēlas, sniegt jaunāku informāciju par šo vielu izdalīšanos un alternatīvām. Tādā gadījumā 
lūgumraksta iesniedzējs tiek laipni aicināts nosūtīt datus kā kopiju uz papīra, ja vienmēr nav 
iespējams piekļūt dokumentiem, uz kuriem izdarīta atsauce.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī

„Komisija ir izskatījusi papildu informāciju, ko lūgumraksta iesniedzējs nodrošināja 
2007. gada augustā. 
Faktiski dati attiecas uz pašu katalītisko neitralizatoru zudumiem un defektiem, jo īpaši to 
metāliskajās daļās. Dati nenodrošina nekādu informāciju par katalītiskajos neitralizatoros 
esošo keramikas šķiedru iespējamiem zudumiem. 

Turklāt, kā 2007. gada 30. marta vēstulē, ko tieši nosūtīja lūgumraksta iesniedzējam, 
paskaidroja Komisijas dienesti (Uzņēmējdarbības ĢD), pētījumi, kas saistīti ar keramisko 
šķiedru emisiju no neitralizatoriem, galvenokārt atsaucas uz 1999. gada dokumentu. Šis 
dokuments bija par pirmās paaudzes keramiskajiem neitralizatoriem un/vai neitralizatoriem, 
kurus nevada datorizēti. Dokumenta autore ir paziņojusi, ka viņa vairs neatbalsta dokumentā 
izdarītos secinājumus.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzējs 2009. gada 26. janvārī nosūtīja vēstuli Parlamentam un Komisijai. 
Komisija lūgumraksta iesniedzējam jau ir atbildējusi uz šādiem jautājumiem. 

Visi lūgumraksta iesniedzēja nosūtītie dokumenti drīzāk apskata pierādījumus saistībā ar 
keramikas šķiedru kancerogēno efektu vai prasībām strādnieku aizsardzībai, kuras var 
izklāstīt saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem attiecībā uz šīm šķiedrām, ja tās tiek 
izmantotas. 4., 5. un 6. pielikums ietver to pašu tekstu no dažādiem avotiem.

Attiecībā uz keramikas šķiedru kancerogēno efektu Eiropas Savienība jau 1997. gadā nāca pie 
atzinuma, ka šie materiāli ir klasificējami kā kancerogēni. To ievērojot, lūgumraksta 
iesniedzēja sniegtā informācija par šo tēmu nesniedz jaunus pierādījumus.
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Attiecībā uz prasībām strādnieku aizsardzībai, kā jau minēts iepriekšējās Komisijas atbildēs, 
nav stingru noteikumu, kas būtu jāpiemēro strādnieku veselības aizsardzībai ražošanas 
procesā, kā arī neitralizatoru demontēšanas laikā, un ir izdotas arī ļoti stingras regulas, kas 
paredzētas šķiedru emisiju novēršanai iepriekš minētajos procesos. Noteikumu ievērošanas un 
atbilstības uzraudzīšana ir saistoša valstu uzraudzības iestādēm.

Lai sāktu procedūru (saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja prasību), kuras laikā Eiropas līmenī 
tiktu iepazīstināts ar keramikas šķiedru izmantošanas aizliegumu transportlīdzekļu ražošanas 
nozarē (īpaši attiecībā uz neitralizatoriem), pierādījumi ir nepieciešami tādā gadījumā, ja 
neitralizatoru izmantošanas laikā šķiedru izmešu koncentrācija kļūst bīstama cilvēku 
veselībai. Līdz šim šādi pierādījumi nav iesniegti. 

Turpretim, kā jau tika minēts iepriekšējās Komisijas atbildēs, 1999. gada pētījuma rezultātus, 
kurus lūgumraksta iesniedzēja klients izmantoja kā atsauces materiālu emisiju novērtēšanai, 
pats autors Dr. Kahl-Mentschel 2004. gadā atcēla. Tādēļ tas nedod pamatu secināt, ka 
keramikas šķiedru izmantošana neitralizatoros noved līdz nevēlamam riskam.

Ņemot to vērā, ir jānorāda, ka keramiskie katalizatori kā tādi nav ražoti no minerālšķiedrām, 
bet gan no monolītiskā kordierīta keramikas, un ka minerālšķiedras tiek lietotas kā izolācijas 
materiāls apkārt kordierīta keramisko katalizatoru blokiem. Lūgumraksta iesniedzēja prasība 
šķiedras aizstāt ar citiem materiāliem var vienīgi attiekties uz izolācijas materiālu un nevis 
pašiem keramiskajiem katalizatoriem.”


