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Betreft: Verzoekschrift 0090/2006, ingediend door Malte Magold (Duitse nationaliteit), 
namens Günther Schmidt, over een verbod op het gebruik van schadelijke 
keramische vezels in voertuigen, met name in katalysatoren van personenauto's

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor een zo spoedig mogelijk verbod in de EU op het gebruik van anorganische 
keramische vezels in de voertuigbouw, met name bij de vervaardiging van katalysatoren voor 
personenauto's. Hij is van mening dat de bepalingen van de verordening inzake de registratie 
en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH-verordening) dienovereenkomstig dienen te worden aangepast. Volgens 
indiener zijn deze vezels eenvoudig te vervangen door andere materialen. Keramische vezels 
in katalysatoren van auto's komen niet alleen vrij bij de demontage van de katalysatoren, maar 
worden ook tijdens het gebruik van de auto uitgestoten (ca. 20 ton per jaar). Deze vezels zijn 
al in geringe hoeveelheid kankerverwekkend. Indiener is voorts van opvatting dat een verbod 
op keramische vezels ook voortvloeit uit het Handvest van de grondrechten van de EU, 
waarin is vastgelegd dat de Unie de plicht heeft het leven en de lichamelijke integriteit van 
haar burgers te beschermen. Indiener vindt dat de tot dusver door de organen van de EU 
getroffen maatregelen duidelijk tekortschieten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 mei 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

In het verzoekschrift wordt ervoor gepleit het gebruik van anorganische keramische vezels in 
de voertuigbouw en met name bij de vervaardiging van katalysatoren te verbieden en dit 
verbod van kracht te laten worden in het kader van de komende verordening betreffende 



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

NL

chemische stoffen (REACH).

Indiener beweert dat de keramische minerale vezels die tijdens het autorijden uit de 
katalysatoren en later bij de demontage van de katalysatoren vrijkomen, een gevaar vormen 
voor de volksgezondheid, vanwege de afmetingen van de deeltjes van de vrijgekomen vezels 
en het kankerverwekkende karakter ervan.

Huidige EU-wetgeving inzake chemische stoffen:

Keramische minerale vezels vallen reeds onder de huidige EU-wetgeving inzake chemische 
stoffen, waar zij zijn ingedeeld als kankerverwekkende stoffen van categorie 2, R49 (kan 
kanker veroorzaken bij inademing), Xi, R38 (irriterend voor de huid)1. 

Keramische minerale vezels vallen momenteel ook onder een beperking in Richtlijn 
76/769/EEG inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten2 (stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of 
vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld – c/m/r) en kunnen niet als zodanig of boven 
bepaalde concentraties in preparaten worden gebruikt voor verkoop aan het grote publiek3. 
Het gebruik van keramische minerale vezels in voorwerpen als voertuigkatalysatoren wordt 
evenwel niet beperkt.

REACH:

Voor alle toepassingen vallen keramische minerale vezels onder REACH4. Als 
kankerverwekkende stof van categorie 2 moeten keramische minerale vezels binnen drie jaar 
na de inwerkingtreding van REACH worden geregistreerd. 

Als van deze vezels ten minste tien ton per fabrikant of importeur per jaar wordt 
geproduceerd, dient een chemisch veiligheidsrapport in het registratiedossier te worden 
opgenomen. In dit rapport wordt gekeken naar de effecten die de vezels gedurende hun 
levenscyclus op de gezondheid en het milieu hebben en er wordt aangetoond dat er voldoende 
controle plaatsvindt op de bedoelde toepassingen van de stof.

REACH heeft eveneens betrekking op stoffen in voorwerpen en daarbij is de regel dat stoffen 
die welbewust uit voorwerpen worden uitgestoten, moeten worden geregistreerd. Verder geldt 
dat stoffen die aanleiding geven tot zeer veel zorg, zoals kankerverwekkende stoffen van 
categorie 2, dienen te worden aangemeld als zij boven een bepaalde concentratie in 
voorwerpen voorkomen. In het laatste geval kan het toekomstige Europees Agentschap voor 

                                               
1 Richtlijn 97/69/EG van de Commissie van 5 december 1997 tot drieëntwintigste aanpassing aan de vooruitgang 
van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG. PB L 343 van 13.12.1997, blz. 19. 
2 PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201, laatstelijk gewijzigd door Richtlijn 2005/90/EG.
Voor de geconsolideerde versie: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm
3 Er gelden geen beperkingen voor kunstmatige (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een 
gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) van ten hoogste 18 
gewichtspercenten.
4 Als de verordening wordt aangenomen; voor meer informatie over REACH: 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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chemische stoffen registratie verlangen en zo nodig actie ondernemen als het risico niet 
afdoende wordt beheerst.

REACH bevat tevens procedures voor de vergunningverlening en gebruiksbeperkingen ten 
aanzien van gevaarlijke chemische stoffen. Alle bestaande beperkingen op het gebruik van 
keramische vezels als zodanig of boven bepaalde concentraties in preparaten voor verkoop 
aan het grote publiek blijven gehandhaafd. Voor alle resterende toepassingen van keramische 
vezels, zoals bijvoorbeeld genoemd in het verzoekschrift, kunnen de vergunnings- en 
beperkingsprocedures worden gehanteerd wanneer het Agentschap met voorrang tot 
vergunningverlening wil overgaan of wanneer een lidstaat het gebruik van de vezels wil 
beperken.

Daarom is de Commissie van mening dat er in het licht van de huidige beschikbare informatie 
in de EU-wetgeving voldoende rekening wordt gehouden met de gezondheids- en 
milieueffecten van keramische vezels. Mocht er nieuwe informatie beschikbaar komen, dan 
zal de Commissie die gegevens zorgvuldig beoordelen en passende maatregelen voorstellen 
om waar nodig de volksgezondheid te beschermen.

In deze context heeft de Commissie de informatie bestudeerd die te vinden was in de artikelen 
die samen met het verzoekschrift werden overgelegd. De meeste artikelen gaan over de 
demontage en recycling van katalysatoren aan het eind van hun levenscyclus. De gegevens 
over de uitstoot van vezels in het milieu door katalysatoren blijken gebaseerd te zijn op 
gegevens die verouderd zijn of hebben betrekking op katalysatoren die niet meer worden 
gebruikt. Verder weet de Commissie niet of de geschikte alternatieven die in het 
verzoekschrift worden genoemd, in de praktijk reeds beschikbaar zijn. Om de kennisbank aan 
te vullen, heeft de Commissie de auto-industrie verzocht haar wetenschappelijke gegevens te 
verstrekken over de uitstoot van anorganische keramische vezels uit katalysatoren tijdens het 
gebruik ervan. Tevens nodigt de Commissie indiener uit om haar actuelere informatie over de 
uitstoot en alternatieven te verschaffen, als hij dat wenst. In dat geval wordt indiener 
vriendelijk verzocht de betreffende gegevens op papier toe te sturen, omdat het niet altijd 
mogelijk was toegang te krijgen tot documenten waarvan uitsluitend een referentie was 
vermeld.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007

De Commissie heeft de aanvullende informatie die in augustus 2007 door de indiener werd 
voorgelegd, onderzocht.

De gegevens hebben eigenlijk betrekking op de uitstoot en gebreken van de katalysatoren 
zelf, in het bijzonder de metalen onderdelen ervan. De gegevens omvatten geen informatie 
over de mogelijke uitstoot van keramische vezels die in de katalysatoren vervat zitten.

Zoals de diensten van de Commissie (DG Ondernemingen) bovendien hebben uitgelegd in 
een rechtstreekse brief aan de indiener van 30 maart 2007, zijn de studies naar de uitstoot van 
keramische vezels door katalysatoren voornamelijk gebaseerd op een thesis van 1999. Deze 
thesis betrof katalysatoren van de eerste generatie en/of katalysatoren die niet 
computergestuurd zijn. De opsteller van die thesis heeft laten weten dat ze niet langer de 
conclusies ervan onderschrijft.
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5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

De brief van 26 januari 2009 is door de indiener zowel toegezonden aan het Parlement als aan 
de Commissie. De Commissie heeft de indiener al geantwoord als hieronder uiteengezet. 

Alle documenten die door de indiener worden toegezonden, hebben ofwel betrekking op het 
bewijs van het kankerverwekkende karakter van keramische vezels ofwel op de vereiste 
werknemers te beschermen die in bepaalde omstandigheden aan deze vezels kunnen worden 
blootgesteld, wanneer zij die hanteren. De bijlagen 4, 5 en 6 bevatten dezelfde tekst van 
verschillende bronnen.

Wat het kankerverwekkende karakter van de keramische vezels betreft, is de Europese Unie al 
in 1997 tot de conclusie gekomen deze stoffen als kankerverwekkend in te delen. De door de 
indiener over dit punt verstrekte informatie bevat dus geen nieuwe bewijzen.

Wat de vereisten inzake de bescherming van werknemers betreft, gelden, als reeds aangestipt 
in de eerdere antwoorden, rigoureuze bepalingen die voor de bescherming van de gezondheid
van werknemers tijdens het productieproces en bij de demontage van katalysatoren moeten 
worden nageleefd en bestaan er ook uiterst strenge regels om te voorkomen dat de vezels 
tijdens bovengenoemde processen vrijkomen. Het toezicht op de naleving van deze 
bepalingen is ten laste van de nationale toezichtsautoriteiten.

Om een procedure te starten (zoals de indiener vraagt) om op Europees niveau een verbod op 
het gebruik van keramische vezels in de auto-industrie (met name in katalysatoren) in te 
voeren, is bewijs nodig dat de vezels bij gebruik van deze katalysatoren vrijkomen in 
concentraties die gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid. Dit bewijs is tot dusver niet 
geleverd. 

Integendeel, als reeds uitgelegd in de eerdere antwoorden: de resultaten van de studie uit 1999 
die de klant van de indiener als referentie voor zijn ramingen van emissies gebruikt, is door de 
auteur ervan, dr. Kahl-Mentschel zelf, in 2004 herroepen. Zij kan dus geen bewijs opleveren 
dat het gebruik van keramische vezels in katalysatoren tot onaanvaardbare blootstelling leidt.

Bovendien zij erop gewezen dat keramische katalysatoren op zich niet worden vervaardigd uit 
minerale vezels, maar zijn samengesteld uit monolithische keramische stukken van cordieriet
en dat minerale vezels worden gebruikt als isolatiemateriaal rond de keramische
katalysatorblokken van cordieriet. Het verzoek om vervanging van de indiener kan daarom 
alleen betrekking hebben op het isolatiemateriaal en niet op de keramische katalysatoren zelf.


