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Ref.: Petiția nr. 0090/2006, adresată de Malte Magold, de cetățenie germană, în numele 
lui Günther Schmidt, privind interzicerea utilizării fibrelor ceramice nocive la 
vehicule, în special în cazul convertoarelor catalitice 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul cere introducerea, cât mai curând posibil, a unei interdicții UE cu privire la 
utilizarea fibrelor ceramice anorganice în construirea vehiculelor și, în special, în producția de 
convertoare catalitice pentru automobile. Acesta consideră că dispozițiile regulamentului 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) 
ar trebui puse în aplicare corespunzător, arătând că fibrele în cauză pot fi cu ușurință înlocuite 
cu alte materiale. Fibrele ceramice prezente în convertoarele catalitice pentru automobile sunt 
eliberate nu doar în momentul dezmembrării, ci și în timpul folosirii automobilului (în jur de 
20 de tone anual). Chiar și în cantități mici, acestea sunt cancerigene. Petiționarul susține că o 
interdicție cu privire la fibrele ceramice este necesară și în temeiul Cartei Drepturilor 
Fundamentale a UE care cere Uniunii să protejeze integritatea fizică a cetățenilor săi, 
considerând, în această privință, că măsurile UE luate până în prezent au fost fără îndoială 
neadecvate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 mai 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2007

Petiționarul cere introducerea unei interdicții cu privire la utilizarea fibrelor ceramice 
anorganice în construirea vehiculelor și, în special, a convertoarelor catalitice și 
implementarea acesteia în contextul reglementării viitoare referitoare la substanțele chimice 
(REACH).
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Petiționarul afirmă că emisia fibrelor minerale ceramice din convertoare în timpul funcționării 
mașinilor și, ulterior, în timpul dezmembrării convertoarelor reprezintă un pericol pentru 
sănătatea umană datorită mărimii particulelor fibrelor eliberate și potențialului acestora de a 
cauza cancer.

Legislația actuală a UE privind substanțele chimice:

Fibrele ceramice refractare intră deja sub incidența legislației actuale a UE privind substanțele 
chimice, fiind clasificate în categoria 2, R49 (pot cauza cancer prin inhalare), Xi, R38 (iritante 
pentru piele)1. 

Fibrele ceramice refractare se află și sub incidența unei limitări din Directiva 76/769/CEE 
privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării substanțelor și preparatelor chimice 
periculoase2 (substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere 
- c/m/r) și nu pot fi utilizate individual sau în amestec peste anumite concentrații, destinate 
vânzării publicului larg3. Totuși, nu este interzisă utilizarea fibrelor ceramice refractare în 
articolele de tipul catalizatoarelor pentru vehicule.

REACH:

Fibrele ceramice refractare intră sub incidența REACH4 pentru toate utilizările acestora. Ca 
parte din categoria de carcinogene 2, fibrele ceramice refractare vor trebui înregistrate în 
termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a REACH. 

Dacă acestea ating sau depășesc 10 tone pe producător sau importator pe an, dosarul de 
înregistrare trebuie să cuprindă un raport chimic de siguranță. Evaluarea siguranței chimice 
din acest raport trebuie să ia în considerare impactul asupra sănătății și mediului pe tot 
parcursul ciclului de viață și să demonstreze că utilizările avute în vedere ale substanței sunt 
controlate în mod corespunzător.

REACH se referă și la substanțele din articole și impune înregistrarea substanțelor emise în 
mod intenționat din articole sau informarea cu privire la substanțele foarte periculoase, care le 
includ pe cele din categoria de carcinogene 2, conținute în articole peste o anumită 
concentrație. În ultimul caz, viitoarea Agenție Europeană pentru Produse Chimice poate cere 
o înregistrare și, dacă este necesar, poate acționa în cazul în care riscul nu este controlat în 

                                               
1 Directiva 97/69/CE a Comisiei din 5 decembrie 1997 de efectuare a celei de-a douăzeci și treia adaptări la 
progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului. JO L 343, 13.12.1997, p. 19. 
2 JO L 262, 27.9.1976, p. 201 modificată ultima dată de Directiva 2005/90/CE.
Versiunea consolidată este disponibilă la:
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

3 Fibrele vitroase (silicați) artificiale, cu orientare aleatorie, care conțin oxid alcalin și oxizi alcalino-
pământoși (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) cu conținut egal sau mai mic de 18 % de greutate nu sunt 
restricționate.

4 Dacă va fi adoptat, informații suplimentare privind REACH: 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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mod corespunzător.

REACH conține și procedurile de autorizare și de restricționare a utilizării substanțelor 
chimice periculoase. Se vor păstra toate restricțiile existente privind utilizarea fibrelor 
ceramice, individual sau în amestec peste anumite concentrații, destinate vânzării publicului 
larg. Toate celelalte utilizări ale fibrelor ceramice, cum ar fi cele prevăzute în petiție, pot fi 
analizate prin procedurile de autorizare și restricționare în cazurile în care Agenția le 
selectează ca fiind o prioritate pentru autorizare sau în cazurile în care un stat membru le 
propune pentru restricționare.

În consecință, Comisia este de părere că, în lumina informațiilor disponibile în prezent, 
impactul fibrelor ceramice asupra sănătății și mediului este luat în considerare în mod 
corespunzător de către legislația UE. Dacă vor apărea informații noi, Comisia va evalua cu 
atenție aceste date și va propune măsurile corespunzătoare în vederea protejării sănătății 
omului acolo unde este necesar.

În acest context, Comisia a examinat informațiile cuprinse în articolele înaintate împreună cu 
petiția. Cele mai multe dintre acestea se referă la problema dezmembrării și reciclării 
convertoarelor catalitice la sfârșitul ciclului lor de viață. Datele referitoare la emisia fibrelor în 
mediu din convertoarele aflate în folosință par a fi bazate pe informații care sunt fie depășite, 
fie fac referire la convertoarele care nu mai sunt în uz. În plus, Comisia nu deține informații 
potrivit cărora alternativele viabile susținute în petiție ar fi într-adevăr disponibile în practică. 
Pentru a completa baza de cunoștințe, Comisia a solicitat industriei de automobile să 
furnizeze date științifice cu privire la emisia în mediu a fibrelor ceramice anorganice din 
convertoarele catalitice în timpul utilizării lor. De asemenea, Comisia invită petiționarul, dacă 
acesta dorește, să aducă mai multe informații actualizate cu privire la emisii și la alternative. 
În acest caz, petiționarul este rugat să trimită informațiile pe hârtie, dat fiind că nu este 
întotdeauna posibilă accesarea documentelor la care se face numai trimitere.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

Comisia a analizat informațiile suplimentare furnizate de petiționar în august 2007.

În fapt, datele au legătură cu pierderile și defectele convertoarelor catalitice, în special cu 
componentele metalice ale acestora. Datele nu oferă informații cu privire la posibilele pierderi 
de fibre ceramice conținute în convertoarele catalitice. 
În plus, astfel cum au explicat serviciile Comisiei (DG ÎNTREPRINDERI) într-o scrisoare din 
30 martie 2007, trimisă direct petiționarului, studiile referitoare la emisia de fibre ceramice 
din convertoare fac trimitere, ca bază a acestora, la o teză din 1999. Această teză se referă la 
convertoarele ceramice din prima generație și/sau convertoarele care nu sunt controlate prin 
calculator. Autorul tezei respective a făcut cunoscut faptul că nu mai sprijină concluziile tezei.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Scrisoarea din 26 ianuarie 2009 a fost trimisă de petiționar atât Parlamentului, cât și Comisiei.
Comisia a răspuns deja petiționarului, după cum se poate vedea mai jos.

Toate documentele trimise de petiționar se referă fie la dovada efectelor cancerigene ale 
fibrelor ceramice, fie la cerințele de a proteja lucrătorii care ar putea fi expuși, în anumite 
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condiții, la aceste fibre, în momentul manipulării lor. Anexele 4, 5 și 6 conțin același text din 
diferite surse.

În ceea ce privește efectul cancerigen al fibrelor ceramice, Uniunea Europeană a ajuns deja, în 
1997, la concluzia că aceste substanțe trebuie clasificate ca fiind cancerigene. Astfel, 
informațiile furnizate de petiționar în acest sens nu oferă nicio dovadă nouă.

Referitor la cerințele legate de protecția lucrătorilor, astfel cum a fost menționat deja în 
răspunsurile anterioare, există dispoziții riguroase care trebuie aplicate pentru protecția 
sănătății lucrătorilor în timpul procesului de producție și de dezmembrare a convertoarelor. 
Există, într-adevăr, și reglementări foarte stricte privind prevenirea emisiilor de fibre în 
procesele mai sus menționate. Este responsabilitatea autorităților naționale de supraveghere să 
controleze punerea în aplicare și respectarea acestor dispoziții.

Pentru a putea iniția o procedură (astfel cum este solicitat de petiționar) de introducere, la 
nivel european, a unei interdicții a fibrelor ceramice în industria constructoare de automobile 
(și, în special, în convertoare), este necesar să se poată demonstra că, la folosirea 
convertoarelor, fibrele emise prezintă concentrații periculoase pentru sănătatea umană. Acest 
lucru nu a fost dovedit până în prezent.

Din contră, astfel cum se explică în răspunsurile precedente, rezultatele studiului din 1999, 
care a fost utilizat de clientul petiționarului drept referință pentru estimările sale privind 
emisiile, au fost infirmate chiar de către autor, dr. Kahl-Mentschel, în 2004. Prin urmare, acest 
lucru nu poate constitui o dovadă a faptului că utilizarea fibrelor ceramice în convertoare duce 
la o expunere inacceptabilă.

În plus, ar trebui să se menționeze că catalizatorii ceramici nu sunt fabricați din fibre 
minerale, ci dintr-un monolit ceramic din cordierit, și că fibrele minerale sunt utilizate ca 
material izolant în jurul acestor blocuri de catalizatori. Solicitarea petiționarul de a le înlocui 
se poate referi doar la materialul izolant, și nu la catalizatorii ceramici înșiși.


