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Angående: Framställning 0090/2006, ingiven av Malte Magold (tysk medborgare), för 
Günther Schmidt, om ett förbud mot användningen av skadliga keramiska fibrer i 
fordon, särskilt i katalysatorer

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren begär att EU så fort som möjligt ska införa ett förbud mot användningen av 
oorganiska keramiska fibrer inom fordonskonstruktion, särskilt tillverkning av katalysatorer 
till bilar. Han anser att förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) bör genomföras i detta syfte så att dessa fibrer på ett 
enkelt sätt kan ersättas av andra material. Utsläpp av keramiska fibrer från bilkatalysatorer 
sker inte bara när katalysatorerna monteras ned, utan även när bilen är i bruk (runt 20 ton per 
år). De är cancerframkallande även i små mängder. Han hävdar att ett förbud mot keramiska 
fibrer även är nödvändigt enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, där man kräver att EU skyddar sina medborgares fysiska integritet, och anser i 
detta hänseende att de EU-åtgärder som hittills vidtagits har varit helt otillräckliga.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 31 maj 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2007

”Framställaren efterlyser ett förbud mot användningen av oorganiska keramiska fibrer inom 
fordonskonstruktion, särskilt tillverkning av katalysatorer, och kräver att detta ska ingå i den 
kommande kemikalieförordningen (Reach).

Enligt framställaren utgör utsläpp av mineraliska keramiska fibrer från katalysatorer under 
körning och senare vid nedmontering av katalysatorerna en fara för människors hälsa på 
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grund av fibrernas partikelstorlek och deras cancerframkallande egenskaper.

EU:s befintliga kemikalielagstiftning:

Keramiska fibrer omfattas redan av EU:s kemikalielagstiftning, där de klassificeras som 
cancerframkallande i kategori 2, R49 (kan orsaka cancer vid inhalation), Xi, R38 (orsakar 
hudirritation)1. 

Eldfasta keramiska fibrer omfattas för närvarande även av direktiv 76/769/EEG om 
begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och 
preparat (beredningar)2 (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska — CMR) och får inte användas som de är, eller i beredningar över vissa 
koncentrationer, för försäljning till allmänheten3. Användningen av eldfasta keramiska fibrer i 
föremål som fordonskatalysatorer omfattas dock inte av begränsningen.

Reach:

Alla användningar av eldfasta keramiska fibrer kommer att omfattas av Reach4. Som 
cancerframkallande ämne i kategori 2 måste eldfasta keramiska fibrer registreras senast tre år 
efter det att Reach trätt i kraft. 

Vid framställning av 10 ton eller mer per år och tillverkare eller importör krävs att en 
kemikaliesäkerhetsrapport ingår i registreringsunderlaget. Kemikaliesäkerhetsbedömningen i 
denna rapport kommer att behandla ämnets inverkan på hälsa och miljö genom hela 
livscykeln och visa att de avsedda användningsområdena är tillbörligt kontrollerade.

Reach omfattar även ämnen i varor. Det är registreringsplikt för ämnen som är avsedda att 
avges från varor. När det gäller ämnen som inger mycket stora betänkligheter, däribland 
cancerframkallande ämnen i kategori 2, som ingår i varor över en viss koncentration bör 
Europeiska kemikaliemyndigheten underrättas. I det senare fallet kan kemikaliemyndigheten 
kräva registrering och vid behov vidta åtgärder om risken inte kontrolleras tillräckligt.

Reach innehåller även förfaranden för godkännande och begränsning av användningen av 
farliga kemikalier. Alla befintliga begränsningar av användningen av keramiska fibrer som de 
är, eller i beredningar över vissa koncentrationer, för försäljning till allmänheten kommer att 
behållas. Alla övriga användningsområden för keramiska fibrer, som dem som anges i 
framställningen, kan tas upp enligt förfarandena för godkännande och begränsning när 
antingen myndigheten gör dem till en prioritering för godkännande eller en medlemsstat 
föreslår en begränsning av dem.

Följaktligen anser kommissionen, mot bakgrund av de uppgifter som hittills lämnats, att man i 

                                               
1 Kommissionens direktiv 97/69/EG av den 5 december 1997 om anpassning till tekniska framsteg för 
tjugotredje gången av rådets direktiv 67/548/EEG, EGT L 343, 13.12.1997, s. 19. 
2 EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/90/EG. 
Konsoliderad version: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm
3 Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och 
alkaliska jordartsmetaller [Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO], understiger eller är lika med 18 viktprocent 
omfattas inte av begränsningen.
4 Om Reach antas finns mer information här: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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EU:s lagstiftning tillbörligen tagit hänsyn till de keramiska fibrernas inverkan på hälsa och 
miljö. Om ny information skulle framkomma kommer kommissionen att göra en noggrann 
bedömning av uppgifterna och föreslå lämpliga åtgärder för att skydda människors hälsa där 
detta krävs.

I detta sammanhang har kommissionen undersökt uppgifterna på de varor som skickades in 
tillsammans med framställningen. De flesta rör nedmontering och återvinning av katalysatorer 
i slutet av deras livscykel. Uppgifterna om utsläpp av fibrer i miljön från katalysatorer som 
fortfarande är i bruk verkar bygga på uppgifter som antingen är föråldrade eller hänför sig till 
katalysatorer som inte längre används. Kommissionen har dessutom ingen information om 
huruvida de lämpliga alternativen enligt framställningen verkligen är tillgängliga i praktiken. 
För att få tillräckligt med kunskaper i frågan har kommissionen vänt sig till bilindustrin för att 
få vetenskapliga uppgifter om utsläpp i miljön av oorganiska keramiska fibrer från 
katalysatorer som fortfarande är i bruk. Kommissionen uppmanar även framställaren att 
tillhandahålla mer uppdaterad information om utsläpp och alternativ om han så önskar. I så 
fall ombes framställaren skicka in alla uppgifter i pappersform eftersom det inte alltid har gått 
att få tag i de dokument för vilka endast hänvisningar getts.”

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 oktober 2007

”Kommissionen har granskat de kompletterande upplysningar som framställaren lämnade i 
augusti 2007.

Uppgifterna rör utsläpp från och defekter på själva katalysatorerna, framför allt deras 
metallkomponenter. Uppgifterna innehåller ingen information om potentiella utsläpp av de 
keramiska fibrerna i katalysatorerna. 

Som kommissionen GD Näringsliv förklarade i en skrivelse av den 30 mars 2007, som 
skickades direkt till framställaren, bygger studierna om utsläppen av keramiska fibrer från 
katalysatorer framför allt på en avhandling från 1999. Denna avhandling handlade om första 
generationens keramiska katalysatorer och/eller katalysatorer som inte är datorstyrda. 
Författaren till avhandlingen har tillkännagivit att hon inte längre stöder slutsatserna i sin 
avhandling.”

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 juni 2009

”Framställaren skickade en skrivelse av den 26 januari 2009 till både parlamentet och 
kommissionen. Kommissionen har redan svarat framställaren enligt följande. 

Alla handlingar som framställaren har skickat handlar antingen om bevis på keramiska fibrers 
cancerframkallande egenskaper eller krav på att skydda arbetstagare som under vissa 
förhållanden kan exponeras för dessa fibrer när de hanterar dem. Bilagorna 4, 5 och 6 
innehåller samma text från olika källor.

När det gäller de keramiska fibrernas cancerframkallande egenskaper beslutade EU redan 
1997 att klassificera dessa ämnen som cancerframkallande. I detta hänseende medför de 
uppgifter som framställaren lämnat i denna fråga inga nya bevis.

När det gäller kraven på skydd av arbetstagare finns det, vilket redan påpekats i de tidigare 
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svaren, stränga bestämmelser som måste tillämpas för skydd av arbetstagares hälsa vid såväl 
tillverkning som nedmontering av katalysatorer. Det finns även stränga bestämmelser för att 
förhindra utsläpp av dessa fibrer vid ovannämnda processer. Det är de nationella 
tillsynsmyndigheternas ansvar att kontrollera att dessa bestämmelser efterlevs.

För att man ska kunna inleda ett förfarande (som framställaren begär) för att införa ett 
EU-förbud mot keramiska fibrer inom biltillverkningsindustrin (särskilt i katalysatorer) 
behövs bevis på att det vid användning av sådana katalysatorer släpps ut fibrer i 
koncentrationer som är farliga för människors hälsa. Hittills har inga sådana bevis 
tillhandahållits. 

Tvärtom drog Kahl-Mentschel 2004 själv tillbaka de resultat från studien från 1999 som 
framställarens klient hänvisar till i sina utsläppsberäkningar. Därför kan dessa inte utgöra 
bevis för att användningen av keramiska fibrer i katalysatorer leder till en oacceptabel 
exponering.

För övrigt bör det påpekas att keramiska katalysatorer i sig inte tillverkas av mineralfibrer 
utan görs av monolitisk kordierit och att mineralfibrer används som isoleringsmaterial runt 
katalysatorns keramiska bärare i kordierit. Framställarens begäran om att man ska ersätta 
dessa kan därför bara hänföra sig till isoleringsmaterialet och inte själva katalysatorerna.”


