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Jelentés a 2004. évi tevékenységről

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
AZ ÖNKÉNTES ELKÖTELEZETTSÉG ÉS A VINYL 2010
A 2000-ben aláírásra került Önkéntes Elkötelezettség egy tízéves, a PVC teljes életciklusán át tartó folyamatos termék
fejlesztések végrehajtására irányuló terv. A Vinyl 2010 a Fenntartható Fejlődés keretein belül valósítja meg mindezt a
gyakorlatban. Célja a PVC por gyártás környezetre gyakorolt hatásainak minimalizálása, átfogó hulladékkezelési stratégia
kiépítése, valamint a lágyítók és stabilizátorok biztonságos használatának biztosítása.
A Vinyl 2010 hangsúlyt fektet a világos, számokkal mérhető újrahasznosítási célkitűzésekre, jelentős, tudományos és
műszaki kutatásokon alapuló beruházásokra, gyakorlati tapasztalatokra, áttekinthetőségre és a társadalmi párbeszéd
elősegítésére. A tervszerinti haladásról, független auditált éves jelentésben számolnak be.

2004. ÉVI FEJLEMÉNYEK
2004-ben folytatódott a tartós fejlődés a 2005-re kitűzött közbenső célok elérése érdekében, bizonyos kiemelt pontok
hangsúlyozásával – ahogy várható egy ‘cselekvés általi tanulás’ megközelítési módszernél – új kihívások és akadályok
felmerülésével.

PVC POR GYÁRTÁS
2004 folyamán a Vinilgyártók Európai Tanácsa, az ECVM további haladást ért el a két Chartájában meghatározott
célok, a környezeti hatások további minimalizálása, valamint a PVC por termelés környezet-hatékonyságának javítása
tekintetében.
Az ECVM egy Munkatcsoportja széleskörű tanulmányba kezdett a Charta S-PVC, Etilén diklorid (EDC) és Vinilklorid
monomerre (VCM) vonatkozó eredményeinek teljesülésével kapcsolatban, valamint kezdeményezte a mérési
módszerek megújítását és korszerűsítését. Mindeközben megtörtént az E-PVC Charta felülvizsgálata.

LÁGYÍTÓK
2004-ben a Lágyítók és Intermedierek Európai Tanácsa, az ECPI több mint € 630.000-val járult hozzá a reproduktív mérgező
hatás mechanizmusáról folyó kutatáshoz, és az asztmával, az emberek veszélyeztetettségével és a biomonitorozással
kapcsolatos epidemiológiai tanulmányokhoz. Önkéntesekkel lefolytatott nagyszabású kisérletet irányoztak elő 2005-re.
Az EU dibutil-ftalát (DBP), diizononil-ftalát (DINP) és diisodecil-ftalát (DIDP) lágyítókkal kapcsolatos kockázatbecslése a
befejezés végső stádiumába lépett. A di-(2-etilhexil) ftalát (DEHP) valamint a butil-benzil-ftalát (BBP) kockázatbecsléséről
még tart az EU tagállamok vitája, amely azonban várhatóan 2005-ben lezárul.

STABILIZÁTOROK
A 2005. év végére az Európai Stabilizátor Gyártók Szövetségének tagjai (ESPA) által kitűzött, nagy kihívást jelentő célt, az
ólomstabilizátorok értékesítésének 15%-kal való csökkentését, már 2004-ben sikerült az ütemtervet megelőzően elérni.
Mindazonáltal, az iparnak 2005-ben is szigorú és hatalmas erőfeszítéseket kell tennie és aktívan készülnie a következő
csökkentési célok megvalósítására. A Vinyl 2010 intézkedik a 2005-ös számadatok külső hitelesítéséről.

HULLADÉKKEZELÉSI PROJEKTEK
Az általános fejlődés nagyon erőteljes volt az EuPC – Európai Műanyagfeldolgozók – szektor
projektjeiben. Az életszakaszuk végén levő PVC termékek begyűjtésének tervezetét tovább
fejlesztették, tanulva a tapasztalatokból és hasznosítva az együttműködés eredményeit.
Paradox módon azonban úgy tűnik , hogy az erős kereslet, a növekvő alapanyagárak és számos
PVC termék hosszú élettartama, negatív hatást gyakorol a hasznos élettartamuk végén levő PVC-k
begyűjtésére és újrafeldolgozására.
A hulladékkezelési projektek kiemelkedő pontjai ezévben a következők voltak:
Ó Az újrahasznosított, ’használat-utáni’ hulladékablak mennyisége az EPPA (Európai PVC Ablakprofil

és Kapcsolódó Építőipari termékek Szövetsége) által működtetett projektekből 5.429 tonnára
növekedett. Az újrahasznosított, ’használat-utáni’ hulladékprofilok mennyisége pedig elérte a 2.865
tonnát. Új terveket kezdeményeztek Svédországban, Norvégiában, Olaszországban és Írországban.
Ó A TEPPFA (Európai Műanyagcső és -Fitting Szövetség) 5.640 tonna PVC csövet és fittinget hasznosított

újra. A legtöbb országban a nemzeti tervek megfelelően teljesültek. Igen biztató az újrafeldolgozott
anyagok iránti erős kereslet, valamint a szektor nagyfokú professzionalizmusa
Ó Az ESWA (Európai Egyrétegű Esőálló-fólia Gyártók Szövetsége) által 568 tonna szigetelő fedőfóliából

származó PVC hulladékot dolgoztak fel, – amely ezen alkalmazás teljes begyűjhető PVC hulladékának
több mint 25%-át jelenti.
Ó Az Edelweiss tanulmány projekt a “ROOFCOLLECT Termoplasztikus Fóliák Újrafeldolgozási

Rendszerévé” nőtte ki magát, amely mind területileg mind hatáskörileg kibővült. Országos szinten,
a működés Németországban - mint legnagyobb piacon – elkezdődött Ausztriában, a Benelux
államokban és Franciaországban pedig elkezdődött. Olaszországban, valamint az északi országokban
előkészületeket tettek a rendszerek 2005-ös beindítására.
Ó A Recovinyl elemezte a meglévő begyűjtési projekteket, abból a célból, hogy felmérje a PVC

hulladékhoz való hozzáférés lehetőségeit, valamint a begyűjtés költségeit, különös tekintettel a
belgiumi és németországi helyzetre. A Recovinyl a begyűjtés és szállítás elősegítése érdekében a
Vinyl 2010 újrahasznosítási célkitűzéseit, pénzügyi és egyéb ösztönzőkkel támogatja.
Ó Az EPFLOOR (Európai PVC Padló Gyártók) padlóburkolat begyűjtési terve különösen sikeresnek

bizonyult, elérve a 972 tonna mennyiséget - 68%-os növekedés 2003-hoz képest.. A szövetség 2005ben továbbra is a meglévő nemzeti begyűjtési tervek fejlesztésére koncentrál. Az EPFLOOR egy sor
fontos, a különféle újrafelhasználhatósági technológiák értékelésére irányuló kisérlet segítségével
mélyítette a lehetőségekre és a pénzügyi megvalósíthatóságra vonatkozó tudását.
Ó A műanyagburkolatokat illetően, az EPCOAT (Az EuPC PVC Burkolatgyártó-szektor Csoportja)

megvalósíthatósági tanulmányai folytatódtak. Nevezetesen, az SFEC kutatása – francia kalanderező
és műanyagburkoló szövetség – kutatása térképezte fel azt, hogy hol és hogyan lehet begyűjteni a
potenciálisan újrafeldolgozható homogén hulladékot. Az RWE-vel, egy jelentős hulladékfeldolgozó
központtal, együttműködve, Németországban kísérleti begyűjtő projektet indítottak. További
gyakorlati kísérletek előkészítéseként a német Friedola vállalat szintén korszerűsítette a meglévő
újrafeldolgozó üzemét.

ÚJ ÚJRAFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK ÉS KÍSÉRLETI ÜZEMEK
Az EU LIFE programjának és a Vinyl 2010 pénzügyi támogatásának segítségével, a dán RGS-90 vállalat a befejezésének
végs� szakaszában álló, nagyüzemi méret� ipari demonstrációs projektet valósított meg a PVC hulladék olajként, sóként
és ásványi anyagként való újrahasznosítására. Az üzem éves kapacitása 50.000 tonna PVC hulladék visszaforgatására
alkalmas. A beindulás 2005 nyarára várható.
A Redop projekt (a vasérc redukálása a nagyolvasztóm�vekben, kommunális szilárd hulladékokból származó m�anyagok
által) egy nyersanyag újrahasznosítási eljárás a kommunális szilárd hulladékokból (MSW) származó vegyes m�anyag/
cellulóz frakciók számára. Megközelít�leg egy tonna Redop szemcsét termeltek és használtak fel sikeresen a CORUS
acélvállalat nagyolvasztójában. A Redop további nagyüzemi méret� kísérleteket tervez 2005-ben.
2002. februárja óta a Vinyloop ipari méret� demonstrációs üzemet m�ködtet Ferrarában, Olaszországban, oldószeres
technológia alapján. A maga nemében els� ilyen típusú üzemként a világon, a létesítmény olyan m�szaki nehézségekkel
szembesült, amelyeket alapvet�en a kábel-hulladék nyersanyag min�sége és állaga okozott. Ez további kutatásokat és
fejlesztéseket tett szükségessé. A Ferrara-i üzemet maradékanyagok, pl. véd�burkolat, tet�szigetel� és padlóburkolatok
tesztelésére is használták.
A Vinyil 2010 által támogatott, Halosep-Watech eljárást a kommunális szilárd hulladékéget�kben keletkez� füstgáz
maradványok kezelésére dolgozták ki, a kloridok és nehézfémek visszanyerése céljából. A próbaüzem 2005. elején
kezd�dik
és júniusig teszt üzemmódban m�ködik.

EGYÉB PROJEKTET
Bizonyos építőipari alkalmazások könnyűbetont használnak olyan padlók és falak esetében, amelyek alacsony súlyt és
jó hő- és hangszigetelő tulajdonságot követelnek meg. Egy 2004-es tanulmány kimutatta, hogy műszaki és gazdasági
szempontból megvalósítható építkezésből és bontásból származó PVC hulladékot használni. E témában további
tanulmányok kidolgozása folyamatban van.
Fontos tisztázni az újrafeldolgozás definícióját. 2004-ben a Vinyl 2010 egynémet szemétégetőművel, az MVR Müllverwertung
Rugenberger Damm GmbH & Co. KG-vel együttműködve jogi megítélést kezdeményezett. Az előzetes elemzés azt mutatja,
hogy a hulladékégetést energia-visszanyerési tevékenységnek kell tekinteni (nem pedig hulladék elhelyezésnek). A második
lépést, (a HCl visszanyerés) lehet, bizonyos feltételek mellett, újrahasznosításnak lehet minősíteni.

ELLENŐRZÉS, INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ
HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ÉRDEKELT FELEKKEL VALÓ
KAPCSOLAT
AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÚTMUTATÁSAI
Az Ellenőrző Bizottság irányítja a Vinyl 2010-et és elősegíti az érdekelt felekkel folytatott párbeszédet,
annak érdekében, hogy az ipartól olyan információkhoz juthassanak hozzá, amelyek megfelelnek
szükségleteiknek és várakozásaiknak. A brüsszeli Szabadegyetem (VUB) professzorának, Alfons
Buekens úrnak az elnöksége alatt, a Bizottság két ülést tartott 2004-ben EU intézmények valamint a
szakszervezetek vezető tisztségű képviselőinek részvételével.

FINANSZÍROZÁS
A Vinyl 2010, beleértve az EuPC és tagjainak kiadásai, különböző hulladékkezelési projektekre 2004ben összesen €4.15 milliót tettek ki.

FÜGGETLEN AUDITOK
A Vinyl 2010 maximális áttekinthetőségre törekszik és független auditorokat és hitelesítő személyeket
alkalmaz.
Ó A pénzügyi beszámolókat a KPMG auditálta és hagyta jóvá.
Ó A KPMG szintén auditálta az újrahasznosított termékek tonnában mért súlykimutatását.
Ó A 2005. év helyzetjelentését a DNV Consulting vizsgálta felül és hitelesítette, hogy az valós és
hiteles módon ábrázolja a Vinyl 2010 teljesítményét és elért eredményeit..

AZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ NYILVÁNOS HOZZÁFÉRHETŐSÉG
ÖSZTÖNZÉSE
Az iparág széleskörű és nyílt hozzáférhetőséget biztosít a Vinyl 2010 munkájával kapcsolatos
információkhoz. A Vinyl 2010 egész évben részt vett találkozókon, prezentációkon és a jelentősebb
konferenciákon, mint például a Zöld Hét és a 9.-ik Európai Kerekasztal a Fenntartható Fogyasztásról
és Termelésről. Fontos előrelépés volt, hogy az Egyesült Nemzetek Bizottsága a Fenntartható
Fejlődésről hivatalos partnereként jegyezte be a Vinyl 2010-et.
Minden, 2001-től kiadott, éves helyzetjelentés elolvasható a főbb EU nyelveken a www.vinyl2010.
org. internetcimen.

EU BŐVÍTÉS & TÁRSADALMI PÁRBESZÉD
A Vinyl 2010 folytatta erőfeszítéseit, hogy elősegítse és javítsa a társadalmi párbeszédet és
színvonalat az egészségügy, biztonság és környezetvédelem területén Közép- és Kelet-Európában. A
10 új csatlakozó EU tagállam képviselői 2004.áprilisában Budapesten szemináriumon vehettek részt
a Vinyil 2010 szervezésében.

2005. ÉVI KÖZÉPTÁVÚ FELÜLVIZSGÁLAT
A kezdetek óta, az iparág nyíltan elkötelezte magát, hogy fejlődését és célkitűzéseit középtávon
felülvizsgálja. A cselekvés általi tanulás megközelítési módszer részeként, ez év végére a Vinyil 2010
megvizsgálja és újraértékeli összes alapvállalását – beleértve a hulladék-felhasználhatósági modelljét
– tevékenységét és feladatterveit, különös tekintettel az EU bővítéssel és az új EU tagállamok sajátos
szükségleteivel kapcsolatban. A felülvizsgálatot az Ellenőrző Bizottsággal szorosan együttműködve
hajtják végre.
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