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Průzkum EU o mikroplastech 2022
Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod
Základní informace
Mikroplasty jsou drobné plastové kousky o rozměru menším než 5 mm vyrobené ze syntetických polymerů,
které se stávají nejrozšířenější a nejvíce perzistentní znečišťující látkou v životním prostředí.
Mikroplasty jsou všudypřítomné a vyvolávají stále větší obavy. Lze je nalézt v půdě, ovzduší, ve vodě a v
živých organismech. Může docházet k jejich hromadění v potravním řetězci, adsorbují a přenášejí jiné
organické znečišťující látky a díky jejich malému rozměru je snadno mohou požít organismy. Mohou
obsahovat složitou směs chemických látek, které se mohou následně uvolňovat do životního prostředí a
představovat pro organismy nové cesty expozice. Jejich všudypřítomnost zesiluje obavy z jejich negativních
účinků na zranitelné ekosystémy (např. korálové útesy, hlubinná moře, polární oblasti) a na biologickou
rozmanitost (veškerý mořský život od planktonu po velké mořské savce) a lidské zdraví. Kromě toho je zde
značný hospodářský dopad na suchozemské a mořské ekosystémy způsobený uvolňováním plastů do
životního prostředí.
WHO a hlavní vědečtí poradci Komise doporučují přistupovat ke znečištění mikroplasty uplatněním zásady
předběžné opatrnosti. Opatření, která mají bojovat proti znečištění mikroplasty, jsou oznámena v Zelené
dohodě pro Evropu, v akčním plánu pro oběhové hospodářství, v právních předpisech týkajících se
mořského prostředí a ve strategii EU pro plasty. EU požaduje, aby mikroplasty neškodily mořskému nebo
pobřežnímu prostředí. Akční plán pro nulové znečištění si klade za cíl snížit do roku 2030 množství
mikroplastů uvolněných do životního prostředí o 30 %. Je třeba zajistit koordinaci s touto a dalšími
relevantními iniciativami.
Oblast působnosti a cíl
Cílem této veřejné konzultace je podpořit iniciativu Evropské komise Opatření ke snížení dopadu znečištění
mikroplasty na životní prostředí. Tato iniciativa se zaměřuje na mikroplasty, které se nezáměrně uvolňují do
životního prostředí, například jako důsledek používání výrobku, například fragmentací nebo oděrem.
Zaměřuje se na zdroje s nejvyšším známým uvolňováním:
1. plastové pelety (meziprodukty používané pro výrobu plastových předmětů);
2. syntetické textilie;
3. oděr pneumatik;
4. barvy, včetně architektonických a námořních barev a silničního značení;
5. geotextilie (používané pro inženýrské stavby jako např. výstavba silnic, předcházení pobřežní erozi,
odvodňování atd.);
6. kapsle s detergentem pro praní a do myček nádobí.
Ačkoli původně do oblasti působnosti spadaly pouze pelety, textilie a oděr z pneumatik, podpůrná studie
posouzení dopadu týkající se „analýzy nákladů a přínosů opatření pro snížení nezáměrného uvolňování
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mikroplastů do životního prostředí“ a konzultace se zúčastněnými stranami upozornily na tři další zdroje:
barvy, geotextilie a kapsle s detergentem.
Tato iniciativa se nezabývá:
mikroplasty, které jsou záměrně přidávány do výrobků (např. kosmetiky, detergentů, hnojiv, nátěrů):
ty jsou předmětem samostatné iniciativy v rámci nařízení REACH,
mikroplasty, které jsou výsledkem fragmentace makroplastů: ty jsou řešeny v rámci stávajících
právních předpisů, jako je např. směrnice o plastech na jedno použití.
Tato veřejná konzultace pomůže shromáždit údaje a informace, které pomohou zaplnit mezery ve
znalostech týkajících se:
zdrojů, cest a dopadů mikroplastů na životní prostředí a lidské zdraví,
identifikace opatření ke snížení uvolňování mikroplastů do životního prostředí, např. označování,
normalizace, dobrovolná a regulačních opatření, změny chování,
názorů týkajících se případných opatření ke snížení uvolňování.
Pokyny k dotazníku
Tato veřejná konzultace má tři části:
Část I: zahrnuje některé úvodní otázky týkající se vašeho profilu
Část II: odpovědi v této části nevyžadují odborné znalosti
Část III (A až F): odpovědi v této části vyžadují odborné znalosti
Část IV: všechny řešené zdroje
Upozorňujeme, že nemusíte zodpovědět všechny otázky v dotazníku.
Na konci dotazníku můžete připojit další komentáře a nahrát doplňující informace, písemná stanoviska
nebo informativní přehledy k určitým politikám, jež vyjadřují váš názor či stanovisko, případně názor či
stanovisko vaší organizace.
Odpovědi na dotazník i přiložená stanoviska a informativní přehledy k politikám budou zveřejněny na
internetu. Pokud vás zajímá, jakým způsobem bude Evropská komise nakládat s osobními údaji
a příspěvky, přečtěte si přiložené prohlášení o ochraně osobních údajů.

Část I.
Informace o vás
* Jazyk,

v němž budete na otázky odpovídat:

angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
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francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština
* Konzultace

se účastníte:

jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost
* Jméno
Renee

* Příjmení

3

Smyckova

* E-mailová

adresa (nebude zveřejněna):

smyckova@komora.cz

* Zvolte,

pro který z níže uvedených zdrojů (jeden či více) chcete zodpovědět

konkrétní otázky
Pelety
Pneumatiky
Textilie
Barvy
Geotextilie
Kapsle s detergentem
Žádné
* Pokud

se konzultace účastníte jako zástupce podniku, uveďte odvětví

Výrobce plastů
Zpracovatel plastů
Logistika plastů, přepravce, distributor, stanice pro čištění nádrží
Výrobce konečného plastového výrobku
Subjekt provádějící recyklaci plastů
Není relevantní
* Pokud

se konzultace účastníte jako zástupce podniku, uveďte odvětví

Výrobce textilií
Prodejce textilií
Pračky (výroba a používání)
Sušičky (výroba a používání)
Není relevantní
* Pokud

se konzultace účastníte jako zástupce podniku, uveďte odvětví

Výrobce pneumatik
Výrobce automobilů/vozů
Odvětví dopravy
Není relevantní
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* Pokud

se konzultace účastníte jako zástupce podniku, uveďte odvětví

Výrobce barev
Prodejce barev
Podnik používající barvy
Podniky zabývající se aplikací a čištěním
Není relevantní
* Pokud

se konzultace účastníte jako zástupce podniku, uveďte odvětví

Výrobci obalů kapslí
Výrobce kapslí
Výrobce detergentů
Pračky (výroba a používání)
Není relevantní
* Pokud

se konzultace účastníte jako zástupce podniku, uveďte odvětví

Výrobce geotextilií
Uživatel
Není relevantní
* Země

původu

Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.

Afghánistán

Francouzská

Litva

Guyana
Alandy

Francouzská jižní

Šalomounovy
ostrovy

Lotyšsko

Salvador

Lucembursko

Samoa

a antarktická
území
Albánie

Francouzská
Polynésie

Alžírsko

Gabon

Macao

San Marino

Americká Samoa

Gambie

Madagaskar

Saúdská Arábie

Americké

Ghana

Maďarsko

Senegal

Andorra

Gibraltar

Malajsie

Severní Korea

Angola

Grenada

Malawi

Severní

Panenské ostrovy

Makedonie
Anguilla

Grónsko

Maledivy

Seychely
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Antarktida

Gruzie

Mali

Sierra Leone

Antigua a

Guadeloupe

Malta

Singapur

Argentina

Guam

Maroko

Sint Maarten

Arménie

Guatemala

Marshallovy

Slovensko

Barbuda

ostrovy
Aruba

Guernsey

Martinik

Slovinsko

Austrálie

Guinea

Mauricius

Somálsko

Ázerbájdžán

Guinea-Bissau

Mauritánie

Španělsko

Bahamy

Guyana

Mayotte

Spojené
arabské emiráty

Bahrajn
Bangladéš

Haiti
Heardův ostrov a

Menší odlehlé

Spojené

ostrovy USA

království

Mexiko

Spojené státy

McDonaldovy
ostrovy
Barbados

Honduras

Mikronésie

Srbsko

Belgie

Hongkong

Moldavsko

Šrí Lanka

Belize

Indie

Monako

Středoafrická
republika

Bělorusko

Indonésie

Mongolsko

Súdán

Benin

Irák

Montserrat

Surinam

Bermudy

Írán

Mosambik

Svalbard a Jan
Mayen

Bhútán

Irsko

Myanmar/Barma

Svatá Helena,
Ascension a
Tristan da Cunha

Bolívie

Island

Namibie

Svatá Lucie

Bonaire, Svatý

Itálie

Nauru

Svatý Bartoloměj

Izrael

Německo

Svatý Kryštof a

Eustach a Saba
Bosna a
Hercegovina

Nevis

Botswana

Jamajka

Nepál

Svatý Martin

Bouvetův ostrov

Japonsko

Niger

Svatý Tomáš a
Princův ostrov
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Brazílie

Jemen

Nigérie

Svatý Vincenc a
Grenadiny

Britské

Jersey

Nikaragua

Svazijsko

Jižní Afrika

Niue

Švédsko

Jižní Georgie a

Nizozemsko

Švýcarsko

indickooceánské
území
Britské Panenské
ostrovy
Brunej

Jižní
Sandwichovy
ostrovy
Bulharsko

Jižní Korea

Norsko

Sýrie

Burkina Faso

Jižní Súdán

Nová Kaledonie

Tádžikistán

Burundi

Jordánsko

Nový Zéland

Tanzanie

Čad

Kajmanské

Omán

Tchaj-wan

ostrovy
Černá Hora

Kambodža

Ostrov Man

Thajsko

Česko

Kamerun

Ostrov Norfolk

Togo

Chile

Kanada

Ostrovy Severní

Tokelau

Mariany
Chorvatsko

Kapverdy

Ostrovy Turks a

Tonga

Caicos
Čína

Katar

Pákistán

Trinidad a
Tobago

Clipperton

Kazachstán

Palau

Tunisko

Cookovy ostrovy

Keňa

Palestina

Turecko

Curaçao

Kiribati

Panama

Turkmenistán

Dánsko

Kokosové

Papua-Nová

Tuvalu

(Keelingovy)

Guinea

ostrovy
Demokratická

Kolumbie

Paraguay

Uganda

Dominika

Komory

Peru

Ukrajina

Dominikánská

Kongo

Pitcairnovy

Uruguay

republika Kongo

republika

ostrovy
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Džibutsko

Kosovo

Pobřeží slonoviny

Uzbekistán

Egypt

Kostarika

Polsko

Vánoční ostrov

Ekvádor

Kuba

Portoriko

Vanuatu

Eritrea

Kuvajt

Portugalsko

Vatikán

Estonsko

Kypr

Rakousko

Venezuela

Etiopie

Kyrgyzstán

Řecko

Vietnam

Faerské ostrovy

Laos

Réunion

Východní Timor

Falklandy

Lesotho

Rovníková

Wallis a Futuna

Guinea
Fidži

Libanon

Rumunsko

Zambie

Filipíny

Libérie

Rusko

Západní Sahara

Finsko

Libye

Rwanda

Zimbabwe

Francie

Lichtenštejnsko

Saint-Pierre a
Miquelon

* Odpovídáte-li

na otázky z pohledu jiné země, než je země vašeho původu, uveďte

tuto informaci zde:
Maximálně 100 znaků

* Účastníte-li

se konzultace jako organizace občanské společnosti nebo orgán

veřejné správy, uveďte hlavní zaměření své činnosti nebo svou oblast působnosti:
Maximálně 100 znaků

Všechny příspěvky do této veřejné konzultace Komise zveřejní. Můžete si zvolit, zda chcete, aby
s příspěvkem byly zveřejněny i údaje o vaší osobě, nebo zda chcete zůstat v anonymitě. Pro účely
transparentnosti se vždy zveřejní kategorie respondenta (například „sdružení podniků“,
„spotřebitelské sdružení“, „občan EU“), země původu, název a velikost organizace a její číslo v
rejstříku transparentnosti. V žádném případě nebude zveřejněna vaše e-mailová adresa. Zvolte
takovou ochranu soukromí, která vám nejlépe vyhovuje. Výchozí nastavení ochrany soukromí je dáno tím,
jakou jste zvolili kategorii respondenta.

Souhlasím s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Část II. Široká veřejnost
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1) Uveďte, do jaké míry souhlasíte s níže uvedenými obavami souvisejícími se znečištěním mikroplasty.
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím /
Není
relevantní

Mikroplasty mohou obsahovat a mohou se v nich hromadit
nebezpečné chemické látky
Mikroplasty jsou přepravovány na dlouhé vzdálenosti a
adsorbují a přenášejí jiné znečišťující látky
Mikroplasty jsou v životním prostředí perzistentní (nedochází
k jejich biologickému rozložení)
Mikroplasty při požití a vdechnutí škodí lidskému zdraví
Mikroplasty jsou škodlivé pro zdraví zvířat
Rostliny asimilují mikroplasty
Mikroplasty jsou škodlivé pro hospodářství
Jiná možnost
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2) Jak a na jaké úrovni by se měla přijmout opatření ke snížení znečištění
mikroplasty?
Ano

Ne

Nevím / Není relevantní

Žádná opatření nejsou nutná
Dobrovolná opatření
Právní předpisy
Mezinárodní opatření
Jiná možnost
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3) Do jaké míry byste souhlasili s koupí výrobku, z kterého se uvolňuje méně mikroplastů, i kdyby stál více?
Naprosto

Spíše

Nemám vyhraněný

Spíše

Naprosto

Nevím / Není

souhlasím

souhlasím

názor

nesouhlasím

nesouhlasím

relevantní

Oděvy
Koberce, pohovky
Pneumatiky
Barvy
Výrobky, které jsou natřené
barvou
Kapsle s detergentem
Jiná možnost
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Část III. Odborná sekce
Část III obsahuje otázky, které vyžadují odborné znalosti, mohou na ně však odpovědět všechny kategorie
respondentů. Zahrnuje otázky týkající se zdrojů znečištění mikroplasty posuzovaných Evropskou komisí
(předvýrobní pelety, částice vznikající opotřebením pneumatik, syntetické textilie, barvy, geotextilie a kapsle
s detergentem) a politických opatření na snížení nezáměrného uvolňování mikroplastů.

Část III. A. Předvýrobní pelety
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4) Do jaké míry byste souhlasili s níže uvedenými nedostatky stávajícího systému, který se zabývá peletami?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím /
Není
relevantní

Nedostatečné posuzování rizik při činnostech souvisejících s
nakládáním s peletami ze strany podniků
Nedostatečné podávání zpráv o odhadovaném uvolňování z
pelet do životního prostředí
Zbytečná manipulace nebo protokoly zahrnující nevhodné
nakládání ze strany podniků
Nevhodné školení pracovníků
Nedostatečné utěsnění přepravních kontejnerů
Nevhodné skladovací protokoly
Nevhodné předávací protokoly
Absence nezávislého auditu
Příliš vysoká cena vybavení pro prevenci
Absence hospodářských pobídek pro společnosti týkajících se
řešení ztrát v souvislosti s peletami
Jiná možnost
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Upřesněte
Maximálně 500 znaků
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5) Do jaké míry byste souhlasili s níže uvedenými neregulačními opatřeními na zlepšení dobrovolných programů?
Naprosto

Spíše

Nemám

Spíše

Naprosto

Nevím / Není

souhlasím

souhlasím

vyhraněný názor

nesouhlasím

nesouhlasím

relevantní

Stanovování priorit preventivních opatření ze
strany odvětví
Jasnější veřejné podávání zpráv, transparentnost
a sledování pokroku
Nezávislý audit
Vytvoření sanačního fondu na financování čištění
úniků ze strany odvětví
Správu bude provádět více zúčastněných stran
Jiná možnost
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Upřesněte
Maximálně 500 znaků
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6) Do jaké míry byste souhlasili s níže uvedenými regulačními opatřeními na prevenci ztrát v souvislosti s peletami?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím /
Není
relevantní

Právní předpisy EU zavedou komplexní systém pro
podniky nakládající s peletami
Mezinárodní přístupy včetně přístupů týkajících se lodní
dopravy (např. ztráta kontejnerů)
Rozšířená odpovědnost výrobce
Jiná možnost
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Upřesněte
Maximálně 500 znaků

Část III. B. Částice vznikající opotřebením pneumatik
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7) Do jaké míry byste souhlasili s níže uvedenými opatřeními ke snížení emisí mikroplastů z pneumatik?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím /
Není
relevantní

Úprava pneumatik za účelem snížení oděru
Zákonný limit na oděr pneumatik
Označování pneumatik z hlediska oděru
Požadavky na silniční infrastrukturu za účelem snížení oděru
Zlepšení zachycování vody a nakládání s vodou odtékající ze
silnice
Zlepšení čištění silnic v problematických oblastech s
vysokými emisemi
Vyšší poplatky v rámci rozšířené odpovědnosti výrobce za
pneumatiky s menší výkonností
Umělá inteligence a pokročilé asistenční systémy pro řidiče
ve vozidlech za účelem snížení oděru
Jiná možnost
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Upřesněte
Maximálně 500 znaků

Část III. C. Syntetické textilie
8) Během které fáze životního cyklu jsou emise mikroplastů z textilií
nejvýznamnější?
Velmi

Spíše

významné

významné

Velmi
málo
významné

Naprosto
nevýznamné

Nevím /
Není
relevantní

Výroba syntetických vláken,
nití, přízí a dalších surovin pro
výrobu oděvů
Výroba oděvů
Předpírkové cykly po výrobě
Opotřebení
Fáze používání - prací cykly
Fáze používání - sušící cykly
Konec životnosti
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9) Do jaké míry byste souhlasili s níže uvedenými opatřeními ke snížení emisí mikroplastů pocházejících konkrétně z
oblečení, koberců, látek na nábytek a podobně?
A) Během fáze návrhu nebo výroby
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

Nevím / Není

nesouhlasím

nesouhlasím

relevantní

Požadavky na navrhování výrobků
Omezení veškerých syntetických vláken pro určitá
použití
Omezení syntetických vláken a látek s vysokou
mírou uvolňování mikroplastů
Mezní hodnota emisí během výroby
Mezní hodnota emisí pro textilie uváděné na trh EU
Povinná předpírka před uvedením na trh
Zvláštní čištění odpadních vod ve výrobních
závodech
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9.B) Během fáze používání
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím /
Není
relevantní

Povědomí spotřebitelů o uvolňování mikroplastů, např.
označování, pokyny pro praní, osvědčené postupy
Filtr (nebo jiná absorpční zařízení) v pračkách
Regulace uvolňování mikroplastů z profesionálních prádelen
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9.C) Průřezové politiky
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím /
Není
relevantní

Pobídky pro udržitelné postupy související s textiliemi (vědomé
nakupování, omezování nákupů, sdílení, opravování, nákupy z
druhé ruky atd.)
Zahrnutí aspektů týkajících se mikroplastů do ekoznačky EU a do
zelených veřejných zakázek
Rozšířená odpovědnost výrobce
Vytvoření databáze opatření týkajících se uvolňování mikroplastů
pro příze, látky, podmínky praní, stáří látky
Jiná možnost
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Upřesněte
Maximálně 500 znaků

Část III. D. Barvy
10) Během jaké fáze životního cyklu jsou emise mikroplastů z barev
nejvýznamnější?
Velmi

Spíše

Velmi málo

Naprosto

Nevím / Není

významné

významné

významné

nevýznamné

relevantní

Počáteční nanášení
barvy stříkáním
Konec životnosti zboží
natřeného barvou

10.A) Opotřebení a zastarání barev z:
Velmi

Spíše

Velmi málo

Naprosto

Nevím / Není

významné

významné

významné

nevýznamné

relevantní

Velmi

Spíše

Velmi málo

Naprosto

Nevím / Není

významné

významné

významné

nevýznamné

relevantní

Člunů a lodí
Vozidel
Infrastruktury
Budov
Silnic

10.B) Údržba:

Člunů a lodí
Vozidel
Infrastruktury
Budov
Silnic
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11) Nakolik souhlasíte s níže uvedenými opatřeními ke snížení znečištění mikroplasty způsobeného barvami v závislosti
na použití?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím /
Není
relevantní

Podpora alternativních řešení bez použití barev
Zvyšování povědomí za účelem snížení objemu barev, které jsou
zakoupeny, ale nejsou použity
Regulace podílu obsahu plastů v barvě
Zvýšení podílu biologicky rozložitelných plastů v barvě
Zvýšení výnosu z použití (větší využití stříkacích pistolí a
bezvzduchových stříkacích pistolí za účelem snížení ztrát při
aplikaci)
Zvýšení životnosti barev
Zvýšení preventivní a lokalizované údržby
Použití technologií zvyšujících zpětné získávání prachu, např.
metody vakuového tryskání
Zachycování seškrábaného silničního značení (při opravách)
Zachycování vody a nakládání s vodou odtékající ze silnice
Zahrnutí aspektů týkajících se mikroplastů do ekoznačky EU a do
zelených veřejných zakázek
Lepší právní předpisy týkající se ochrany před prachem a
zachycování prachu pro klíčová odvětví
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Čištění loděnic (suchých doků) před opětovným spuštěním člunů
na vodu
Lepší nakládání s odpadem ze sádry obsahujícím barvy v rámci
stavebního a demoličního odpadu
Jiná možnost
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Upřesněte
Maximálně 500 znaků

Část III. E. Geotextilie
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12) Nakolik souhlasíte s níže uvedenými opatřeními ke snížení znečištění mikroplasty z geotextilií?
Naprosto

Spíše

Nemám

Spíše

Naprosto

Nevím / Není

souhlasím

souhlasím

vyhraněný názor

nesouhlasím

nesouhlasím

relevantní

Regulace použitého typu polymeru nebo vláken
Regulace škály použití, v rámci kterých mohou
být geotextilie využívány
Podpora alternativních řešení bez použití
geotextilií
Podpora materiálů šetrných k životnímu prostředí
Stanovení limitů pro emise mikroplastů dle použití
Jiná možnost
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Upřesněte
Maximálně 500 znaků
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13) Nakolik souhlasíte s těmito tvrzeními souvisejícími s použitími geotextilií?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím /
Není
relevantní

Netkané geotextilie mohou být použity pro ochranu pobřeží
před erozí
Tkané geotextilie mohou být použity pro ochranu pobřeží
před erozí
Netkané geotextilie mohou být použity pro výstavbu silnic
Tkané geotextilie mohou být použity pro výstavbu silnic
Geotextilie vyrobené pomocí přírodních vláken mohou být
použity pro ochranu pobřeží před erozí
Geotextilie vyrobené pomocí přírodních vláken mohou být
použity pro výstavbu silnic
Pokud jde o odvodňování, neexistují žádné alternativy ke
geotextiliím
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Část III. F. Kapsle s detergentem pro praní a do automatických myček
nádobí
Některé z těchto kapslí mají kolem detergentu plastový obal, který se skládá z polyvinylalkoholu (PVA),
syntetického polymeru určeného k rozpuštění ve vodě, který však nemusí být plně biologicky rozložitelný a
zanechává tak v životním prostředí mikroplasty. Nařízení o detergentech, které je v současné době
předmětem revize, již upravuje některé aspekty biologické rozložitelnosti těchto kapslí.

14) Uveďte jakékoli informace týkající se tohoto obalu a jeho biologické
rozložitelnosti v odpadní vodě a v rámci nakládání s touto odpadní vodou, včetně
případného uvolňování mikroplastů.
Maximálně 2500 znaků
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15) Pokud by existovaly dostatečné důkazy týkající se emisí mikroplastů z kapslí s detergentem, do jaké míry byste
souhlasili s níže uvedenými opatřeními?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím /
Není
relevantní

Monitorování PVA v čistírnách odpadních vod
Zavedení postupu pro posuzování biologické rozložitelnosti
rozpustných obalů kapslí ve skutečných podmínkách
Vylepšení čistíren odpadních vod
Omezení ve vodě rozpustných obalů kapslí, které nejsou
biologicky rozložitelné
Rozšířená odpovědnost výrobce
Zvyšování povědomí spotřebitelů, např. označování
Pobídky pro používání alternativních, biologicky rozložitelných
materiálů
Jiná možnost
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Upřesněte
Maximálně 500 znaků

Část IV. Všechny probírané zdroje: pelety, syntetické textilie, pneumatiky,
geotextilie, kapsle s detergentem a barvy
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16) Nakolik souhlasíte s níže uvedenými opatřeními ke snížení znečištění mikroplasty obecně?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím /
Není
relevantní

Společný systém pro monitorování a oznamování
uvolňování mikroplastů v rámci životního cyklu
Zvláštní čištění odpadních vod v městských čistírnách
odpadních vod
Zvláštní čištění odpadních vod v recyklačních zařízeních
Mezinárodní dohoda
Jiná možnost
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17) Uveďte jakékoli další informace týkající se mikroplastů a snižování emisí, a to
zejména pro barvy, geotextilie a kapsle s detergentem.
Maximálně 2500 znaků

18) Uveďte jakékoli informace, pokud může být značná část uvolněných látek ve
formě velmi jemných částic (menších než 1 mikron, rovněž zvaných nanoplasty), a
to buď obecně, nebo pro jeden ze specifikovaných zdrojů, a jaké důsledky to může
mít pro případná opatření.
Maximálně 2500 znaků

Contact
ENV-B01-ARES@ec.europa.eu
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