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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 0090/2006 złożonej przez Malte Magolda (Niemcy), w imieniu Günthera 
Schmidta, w sprawie zakazu wykorzystywania szkodliwych włókien 
ceramicznych w pojazdach, zwłaszcza w konwertorach katalitycznych 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję dąży do jak najszybszego wprowadzenia obejmującego całą UE zakazu 
wykorzystywania nieorganicznych włókien ceramicznych w konstrukcji pojazdów, a 
zwłaszcza do produkcji konwertorów katalitycznych w samochodach. Jest on zdania, że 
przepisy rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) powinny zostać odpowiednio wdrożone, tym 
bardziej, że przedmiotowe włókna mogą być łatwo zastąpione innymi materiałami. Włókna 
ceramiczne znajdujące się w samochodowych konwertorach katalitycznych uwalniane są nie 
tylko w przypadku rozmontowania konwertorów katalitycznych, ale także w trakcie używania 
samochodów (około 20 ton rocznie). Nawet w małych ilościach są one rakotwórcze. 
Składający petycję twierdzi, że wprowadzenie zakazu wykorzystywania włókien 
ceramicznych jest również konieczne w świetle Karty Praw Podstawowych UE, która 
zobowiązuje Unię do ochrony integralności fizycznej swoich obywateli, a pod tym względem 
dotychczasowe środki przyjęte przez UE są, jego zdaniem, zdecydowanie nieodpowiednie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 maja 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Składający petycję wnioskuje o wprowadzenie zakazu wykorzystywania nieorganicznych 
włókien ceramicznych w konstrukcji pojazdów, a zwłaszcza w konwertorach katalitycznych, 
a także o jego wdrożenie w kontekście rozporządzenia w zakresie chemikaliów (REACH).
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Twierdzi on, że uwalnianie mineralnych włókien ceramicznych z konwertorów w trakcie 
pracy samochodu oraz przy późniejszym rozmontowywaniu konwertorów stwarza 
niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego ze względu na rozmiar cząsteczek uwalnianych 
włókien oraz ich właściwości rakotwórcze.

Obowiązujące przepisy UE w zakresie chemikaliów:

Ogniotrwałe włókna ceramiczne objęte są już istniejącymi przepisami UE w zakresie 
chemikaliów, gdzie zaklasyfikowane są do grupy substancji rakotwórczych kategorii 2, R49 
(może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową), Xi, R38 (działa 
drażniąco na skórę)1. 

Ogniotrwałe włókna ceramiczne podlegają również obecnie ograniczeniu na mocy dyrektywy 
76/769/EWG w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych 
substancji i preparatów niebezpiecznych2 (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, 
mutagenne i toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości) i nie mogą być sprzedawane 
konsumentom w formie samodzielnej, ani w preparatach powyżej pewnego stężenia3. 
Stosowanie ogniotrwałych włókien ceramicznych w takich produktach jak katalizatory 
samochodowe nie jest jednak ograniczone.

REACH:

Ogniotrwałe włókna ceramiczne zostaną objęte REACH4 dla wszystkich zastosowań. Jako 
czynnik rakotwórczy kategorii 2 ogniotrwałe włókna ceramiczne podlegać będą obowiązkowi 
rejestracji w ciągu 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia REACH. 

Jeżeli wytwarzane są one w ilości 10 ton lub więcej rocznie przez danego producenta lub 
importera, do dokumentów rejestracyjnych należy dołączyć raport bezpieczeństwa 
chemicznego. Zawarta w tym raporcie ocena bezpieczeństwa chemicznego ma na celu 
określenie skutków zdrowotnych i wpływu na środowisko danej substancji w trakcie jej 
istnienia oraz wykazanie, że substancja jest odpowiednio kontrolowana we wszystkich 
zastosowaniach.

REACH obejmuje również substancje zawarte w produktach i wymaga rejestracji substancji 
celowo z nich uwalnianych lub powiadomienia o substancjach stanowiących powód do 

                                               
1 Dyrektywa Komisji 97/69/WE z dnia 5 grudnia 1997 dostosowująca po raz dwudziesty trzeci do postępu 
technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG. Dz.U. L 343 z 13.12.1997, s. 19. 
2 Dz.U. L 262 z 29.9.1976 r., s. 201, zmieniona ostatnio dyrektywą 2005/90/WE 
Wersja skonsolidowana znajduje się pod adresem: 
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

3 syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe) bez określonej orientacji z zawartością tlenków 
alkalicznych i metali ziem alkalicznych (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) mniejszą lub równą 18% masy nie 
podlegają ograniczeniom

4 W celu uzyskania szerszych informacji na temat REACH patrz: 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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poważnego niepokoju, do których należą czynniki rakotwórcze kategorii 2 obecne 
w produktach w stężeniach wyższych niż określone. W tym ostatnim przypadku Europejska 
Agencja Chemikaliów może żądać rejestracji i w razie konieczności podjąć działania, jeżeli 
ryzyko nie jest kontrolowane w wystarczający sposób.

REACH określa również procedury udzielania zezwoleń oraz ograniczania stosowania 
niebezpiecznych substancji chemicznych. Utrzymane zostaną wszystkie istniejące 
ograniczenia wykorzystania włókien ceramicznych samodzielnie lub w preparatach powyżej 
określonego stężenia w sprzedaży publicznej. Wszystkie pozostałe zastosowania włókien 
ceramicznych, jak np. te, o których mowa w petycji, mogą podlegać procedurze udzielania 
zezwoleń lub wprowadzania ograniczeń, kiedy agencja uzna je za priorytet w zakresie 
udzielania zezwoleń lub państwo członkowskie wnioskować będzie o ograniczenie.

W związku z tym Komisja jest zdania, że w świetle aktualnie dostępnych jej informacji 
wpływ włókien ceramicznych na zdrowie i środowisko naturalne jest w wystarczający sposób 
uwzględniany w prawie UE. W przypadku pojawienia się nowych informacji Komisja dokona 
starannej oceny danych i, jeżeli to konieczne, zaproponuje odpowiednie środki ochrony 
zdrowia ludzkiego.

W tym kontekście Komisja przeanalizowała informacje zawarte w artykułach dołączonych do 
petycji. Większość z nich dotyczy kwestii rozmontowywania i recyklingu konwertorów 
katalitycznych pod koniec ich okresu funkcjonowania. Informacje dotyczące uwalniania 
włókien do środowiska z używanych konwertorów wydają się opierać na danych, które albo 
są nieaktualne, albo też odnoszą się do konwertorów niebędących już w użyciu. Ponadto 
Komisja nie posiada żadnych informacji na temat rzeczywistej praktycznej dostępności 
odpowiednich alternatyw wspomnianych w petycji. W celu uzyskania pełnej wiedzy Komisja 
zwróciła się do przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego o dostarczenie danych 
naukowych dotyczących uwalniania do środowiska nieorganicznych włókien ceramicznych 
z konwertorów katalitycznych w trakcie ich użytkowania. Komisja zachęca również 
składającego petycję do dostarczenia bardziej aktualnych informacji na temat uwalniania 
i alternatyw, jeżeli wyrazi on takie życzenie. W takim przypadku składający petycję proszony 
jest o przesłanie informacji z papierową kopią, ponieważ w przypadku podania jedynie źródła 
nie zawsze możliwe jest dotarcie do dokumentu.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Komisja przeanalizowała dodatkowe informacje przekazane przez składającego petycję 
w sierpniu 2007 r.

W rzeczywistości przedstawione dane dotyczą emisji i usterek samych konwertorów 
katalitycznych, szczególnie ich składników metalicznych. Dane nie dostarczają żadnych 
informacji na temat potencjalnego uwalniania włókien ceramicznych zawartych 
w konwertorach katalitycznych. 

Ponadto, jak wyjaśniły służby Komisji (DG ds. Przedsiębiorstw) w piśmie z dnia 30 marca 
2007 r. wysłanym bezpośrednio do składającego petycję, główną podstawą badań 
dotyczących emisji włókien ceramicznych z konwertorów jest praca naukowa z 1999 r. Praca 
ta dotyczyła konwertorów ceramicznych pierwszej generacji lub konwertorów 
niesterowanych komputerowo. Autorka tej pracy ogłosiła, że nie popiera już wniosków 
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przedstawionych w tej pracy.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Składający petycję skierował pismo z dnia 26 stycznia 2009 r. zarówno do Parlamentu 
Europejskiego, jak i do Komisji. Komisja odpowiedziała już na petycję w następujący sposób. 

Wszystkie dokumenty przesłane przez składającego petycję albo poruszają kwestię dowodu 
na rakotwórcze działanie włókien ceramicznych, albo wymogów ochrony pracowników, 
którzy w pewnych warunkach mogą być narażeni na te włókna podczas kontaktu z nimi. 
Załączniki 4, 5 i 6 zawierają tę samą treść pochodzącą z różnych źródeł.

Jeśli chodzi o rakotwórcze działanie włókien ceramicznych, Unia Europejska już w 1997 r. 
doszła do wniosku, że substancje te należy zaklasyfikować jako rakotwórcze. W tym zakresie 
informacje dostarczone przez składającego petycję w tej sprawie nie przedstawiają żadnych 
nowych dowodów.

W odniesieniu do wymogów związanych z ochroną pracowników – jak już wspomniano we 
wcześniejszych odpowiedziach – obowiązują rygorystyczne przepisy, które należy stosować 
dla ochrony zdrowia pracowników w procesie produkcji, jak również przy demontażu 
konwerterów, a także bardzo surowe przepisy dotyczące zapobiegania uwalnianiu tych 
włókien w wyżej wymienionych procesach. Monitorowanie przestrzegania tych przepisów 
i zgodności z nimi spoczywa na krajowych organach nadzoru.

W celu rozpoczęcia procedury (o jaką wnioskuje składający petycję) dotyczącej 
wprowadzenia na poziomie europejskim zakazu stosowania włókien ceramicznych 
w przemyśle motoryzacyjnym (w szczególności w konwerterach) potrzebne są dowody na to, 
że przy używaniu tych konwerterów włókna są uwalniane w stężeniu niebezpiecznym dla 
zdrowia ludzkiego. Takich dowodów jak dotąd nie dostarczono.

Wręcz przeciwnie, jak wyjaśniono już we wcześniejszych odpowiedziach, autorka dr Kahl-
Mentschel w 2004 r. odwołała wyniki przeprowadzonego w 1999 r. badania, które zostały 
wykorzystane przez klienta składającego petycję jako punkt odniesienia przy szacowaniu 
przezeń poziomów emisji. Nie może to zatem stanowić dowodu, że stosowanie włókien 
ceramicznych w konwertorach prowadzi do niedopuszczalnego narażenia.

Należy poza tym podkreślić, że same ceramiczne katalizatory nie są wytwarzane z włókien 
mineralnych, lecz zbudowane są z monolitycznej ceramiki kordierytowej, a włókna mineralne 
wykorzystywane są jako materiał izolacyjny wokół bloków katalizatorowych z ceramiki 
kordierytowej. Złożony przez składającego petycję wniosek w sprawie zastąpienie może 
zatem odnosić się jedynie do materiału izolacyjnego, a nie do samych katalizatorów 
ceramicznych.


