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Temat mikroplastików pojawia się w wielu rożnych kontekstach.
W najnowszym badaniu Orb Media1, dziennikarskiej organizacji non-profit z siedzibą w Waszyngtonie, opublikowano
wyniki testów na obecność mikroplastików przeprowadzonych na 259 butelkach z wodą z Europy, Afryki, Azji
i Ameryk.
Badanie to nie zostało poddane ocenie w ramach niezależnej recenzji naukowej i wymaga dalszej weryfikacji.
Na chwilę obecną nie ma żadnej oficjalnej metodologii badania mikroplastików, ani też konsensusu
w środowisku naukowym dotyczącego jakiegokolwiek potencjalnego wpływu mikroplastików. Faktycznie
dane w tym zakresie są wciąż ograniczone, a wyciągane wnioski różnią się w zależności od badania. Warto także
podkreślić, że cząsteczki mikroplastików znajdują się we wszystkich sferach naszego środowiska. Fakt ten może
mieć wpływ na wyniki badań analitycznych, jeżeli laboratoria nie będą przestrzegać bardzo rygorystycznego
protokołu, określającego restrykcyjne środki ostrożności w celu wyeliminowania wyników fałszywie pozytywnych.
Europejska Federacja Wód Butelkowanych (EFBW) chciałaby zapewnić konsumentów o najwyższej jakości
i bezpieczeństwie naturalnych wód mineralnych oraz wód źródlanych w Europie. Zdrowie i bezpieczeństwo
konsumentów jest najwyższym priorytetem producentów wód butelkowanych. Od dziesięcioleci branża ta inwestuje
znaczące środki w ochronę źródeł i środowiska, aby zachować jakość wód naturalnych.
Wszystkie naturalne wody mineralne oraz wody źródlane są bezpiecznymi produktami o wysokiej jakości,
które ściśle podlegają przepisom UE dotyczącym żywności i napojów. Zgodnie z przepisami UE (Dyrektywa
2009/54/WE), naturalne wody mineralne i wody źródlane muszą pochodzić z zabezpieczonych źródeł podziemnych
i muszą być chronione przed ryzykiem zanieczyszczenia. Oba rodzaje wód muszą być bezpieczne do spożycia
u źródła w swoim naturalnym stanie i nie mogą być odkażane, ani poddawane żadnym procesom chemicznym. To
w połączeniu z regularnymi badaniami i monitorowaniem wód zarówno u źródła, jak i przez cały proces rozlewania
gwarantuje, że konsumenci otrzymają produkt najwyższej jakości. Ponad milion analiz jakości wód jest
przeprowadzanych co roku w Unii Europejskiej przez jednostki zapewniania jakości producentów wód, a także przez
akredytowane zewnętrzne laboratoria2.
Nasza branża uważnie śledzi temat mikroplastików w środowisku. Europejscy producenci naturalnych wód
mineralnych i wód źródlanych są zdecydowani dalej współpracować ze środowiskiem naukowym, aby jeszcze lepiej
zrozumieć ten temat. Niezwykle istotne jest, aby opracować solidne i znormalizowane metody badań w tym
obszarze, zanim zostaną wyciągnięte jakiekolwiek wnioski.

O EFBW
Europejska Federacja Wód Butelkowanych (EFBW) jest głosem europejskiej branży wód butelkowanych i skupia się
na promowaniu unikalnych wartości naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych. EFBW jest zarejestrowaną
międzynarodową organizacją „not for profit”, która zrzesza zarówno krajowe stowarzyszenia handlowe, jak
i bezpośrednie firmy członkowskie. EFBW reprezentuje w sumie ponad 600 producentów naturalnych wód
mineralnych i wód źródlanych w Europie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej organizacji: www.efbw.org
Badanie zostało przeprowadzone na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork we Fredonii, pod nadzorem dr Sherri Mason, Kierownika Wydziału Geologii i
Nauk o Środowisku.
2 Ankieta członkowska EFBW (2017 r.)
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