Vinyl 2010
Helyzetjelentés 2009
Jelentés a 2008. év i tevéke nys é ge k ről
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V i n y l 2 0 1 0 H e ly z e tj e l e n t é s 2 0 0 9

V INYL 2 0 1 0 V o o r u i t g a n g s v e r s l a g 2 0 0 9

tartalomjegyzék
V E Z E TŐ I Ö S S Z E F O G L A LÓ

05

A z e u r ó pai P V C i pa r

08

A V I N Y L 2010 É S Ö N K É N T E S E L KÖT E L E Z E T T S É G E

09

E LŐ S ZÓ

10

A Z E L L E N Ő R ZŐ B I ZOT T S ÁG E L N Ö K É N E K B E S Z Á M O LÓ J A

11

E G Y Ü T T M Ű KÖ D É S

12

A V I NYL 2 0 1 0 EL L EN Ő R ZŐ B I ZOT TSÁG A

12

A Z EURÓ PA I U N I Ó B ŐV Í T ÉS E

14

A Z ÉR DEKELT F EL EK PÁ R B ES ZÉ DE

14

MÉ R F Ö L DKÖV EK ÉS C ÉL KI T Ű ZÉSE K

19

PRO JEK TJEL EN T ÉS EK

20

PVC POR GYÁRTÁS

20

LÁGYÍTÓK

21

STABILIZÁTOROK

23

PVC HULLADÉKKEZELÉS: SZEKTORÁLIS PROJEKTEK

24

PVC HULLADÉKKKEZELÉS: ÚJRAHASZNOSÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK, ÜZEMEK ÉS PROJEKTEK

29

PVC HULLADÉKKEZELÉS: EGYÉB PROJEKTEK

31

P É N ZÜ G YI JEL EN T ÉS

33

I GA ZO L Á SI NYI L AT KO Z ATO K

34

K PM G TA N Ú S Í TÁ SA A KI A DÁ S OKRÓ L

34

K PM G TA N Ú SÍ TÁ S A A M EN NYI S É G E KRŐ L

35

A Z S G S I G A ZO L Á SI NYI L AT KO Z ATA

36

1. M EL L ÉKL E T – A L K A L MA ZOT T RÖV IDÍTÉ SE K

37

A V I NYL 2 0 1 0 ÉS TAG JA I

39

04

V i n y l 2 0 1 0 H e ly z e tj e l e n t é s 2 0 0 9

05
vezetői összefoglaló
A Vinyl 2010 helyzetjelentése
A Vinyl 2010 az Európai P VC gyár tók 10 évre szóló Önk éntes Elk ötelezettsége a fenntar tható fejlődésér t,
mely nyomon k öveti a P VC teljes életcik lusát. A z Önk éntes Elk ötelezettség 2000-ben alakult, azzal a
céllal, hogy minimalizálja a P VC gyár tás k örnyezeti hatását, előmozdítsa az adalék anyagok megbízható
felhasználását, támogassa a begyűjtési és újrahasznosítási programok at és elősegítse a pár beszédet az
érdek elt felek k el. Ez a jelentés az előző évben elér t eredmények et mutatja be. A jelentésben szereplő
adatok hitelességét egy független vizsgáló és egy elismer t külső auditor k özös munk ája igazolja.
A rövidítések teljes szójegyzék e az éves jelentés alján található.

A Vinyl 2010 eredményei 2008-ban

2008-ban a Vinyl 2010 jelentős
eredményeket ért el, az iparág 2 évvel a
határidő előtt megvalósította a 2010-re
kiírt ólomstabilizátor-csökkentési
célkitűzését, és ismételten jelentős
fejlődést ért el a használat-utáni
újrahasznosítás terén.
Jelentős eredmény volt, hogy elindult a
Vinyl Alapítvány. Ez egy új finanszírozási
rendszer, amely képes arra, hogy
még hatékonyabban gyűjtse össze a
hozzájárulásokat az Európai Feldolgozó
Ipartól és ezzel támogassa a Vinyl 2010
egyre növekvő mértékű használat-utáni
újrahasznosítását.
Továbbra is erőfeszítéseket tettünk
annak érdekében, hogy biztosítsuk
az adalékanyagok biztonságos
felhasználását és felkészítsük az ipart arra,
hogy megfeleljen a REACH szabályzat
előírásainak.
A Vinyl 2010 tovább erősíti kapcsolatait az
érdekelt felekkel, és a jövőben is részt vesz
a fontos konferenciákon és eseményeken.
A Vinyl 2010 folyamatosan új, innovatív
kommunikációs csatornákat hoz létre,
mint amilyen a fiatalok részére szervezett
Tanulmányi Verseny és olyan innovatív, új
oktatási eszközöket, mint a ”VinylGame”
online játék.

PVC por gyártás
2008-ban a Közép- és Kelet-Európai
PVC por gyártók – akik az EU bővítéssel
csatlakoztak az ECVM-hez – hozzájárultak
egy független felülvizsgálathoz, hogy
megfelelnek-e az ECVM gyártási
normáinak (ECVM Charta).

Lágyítók
2008-ban befejeződött az összes
fontosabb ftalátra vonatkozó EU kockázati
elemzés: diizononil-ftalát (DINP), diizodecil
ftalát (DIDP), di-n-butil ftalát (DBP),
butil-benzil ftalát (BBP) és a di(2-etilhexil)
ftalát (DEHP). A lágyító ipar is komoly
erőfeszítéseket tesz annak érdekében,
hogy gondoskodjon tagvállalatai
REACH követelményeknek történő
megfelelőségéről.

Fent: Számtalan kreatív lehetőség
Balra: Magas teljesítmény bármilyen körülmények
között

2008-ban az önkénteseken végzett
kísérletek alapján meghatározták a
DEHP és a DINP biztonságos expozíciós
szintjeit, melynek eredményeit jelenleg
matematikailag és statisztikailag elemzik.

...az iparág 2 évvel a határidő előtt
megvalósította a 2010-re kiírt
ólomstabilizátor-csökkentési célkitűzését...
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...az első évben az
új finanszírozási
rendszer segítségével
1 018 792 €-t sikerült
összegyűjteni...

Ma már a Recovinyl rendszer
működik Ausztriában, Belgiumban,
a Cseh Köztársaságban, Dániában,
Franciaországban, Németországban,
Magyarországon, Írországban,
Olaszországban, Hollandiában,
Lengyelországban, Portugáliában,
Szlovákiában, Spanyolországban és
az Egyesült Királyságban 107 aktív
újrahasznosítóval.
A Vinyl 2010 támogatja az egy-egy
termékáramra irányuló programokat is,
melyeket a meghatározott alkalmazási
terület szakmai szövetségei irányítanak:
•A
 z EPPA (Európai PVC Ablakprofil
és Kapcsolódó Építőipari Termékek
Szövetsége) az újrahasznosítási
tevékenységeinek nagy részét a
Recovinyl rendszerbe integrálta. A
Németországban és Ausztriában lévő
független rendszerek ma már szintén a
Recovinyl rendszerhez tartoznak.

Könnyebbé teszi életünket

Stabilizátorok
2008-ban az ESPA tagjai arról számolhattak
be, hogy az EU-15 -ben az ólom
stabilizátorok használata 2000 óta
több,mint 50 %-kal csökkent (- 66 552
tonna), kb. két évvel megelőzve a 2010.
évi célkitűzést. Ezt a csökkenést a kalcium
alapú stabilizátorokra történő átállással
sikerült elérni, amely ennek megfelelő
mértékű növekedést mutatott ugyanazon
időszakban (+50 879 tonna).
Hulladékkezelési projektek
Az elmúlt négy év során a Recovinyl – a
Vinyl 2010 által létrehozott szervezet,
melynek célja, hogy pénzügyileg
ösztönözze a törvényileg nem szabályozott
hulladékáramokból származó használat
utáni PVC hulladék újrahasznosítását –
bizonyította hatékonyságát azáltal, hogy
előmozdította a PVC újrahasznosítását.
A Recovinyl rendszerben regisztrált
egyenletes volumennövekedés 2008-ban
folytatódott és elérte az évi 191 393
tonnát.
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•V
 alamennyi EPPA tagvállalat elkezdte,
és néhányan közülük már be is fejezték
az ólom alapú stabilizátorok kiváltását
termékeikben.
•A
 TEPPFA (Európai Műanyag Cső- és
Fitting Szövetség) újrahasznosítási
tevékenységei – Finnország és
Svédország kivételével -, ugyancsak
a Recovinyl alatt konszolidálódnak. A
TEPPFA támogatja tagjait abban, hogy
megoldást találjanak az ólom alapú
stabilizátorok kiváltására vonatkozó
további műszaki kérdésekre.
•A
 z ESWA (Európai Egyrétegű Vízhatlan
Fedőfólia Gyártók Szövetsége) 2008-ban
3 635 tonna műanyag burkolatot
hasznosított újra, mely a Recovinyl által
nyilvántartott mennyiség része, valamint
954 tonna életciklus végi szigetelő és
vízhatlan fedőfóliát a jól kidolgozott
ROOFCOLLECT® projekten keresztül.
2008 augusztusától az ESWA által
újrahasznosított műanyag burkolatok
teljes mértékben integrálásra kerültek a
Recovinyl rendszerbe.
•A
 z EPFLOOR (Európai PVC Padlóburkolat
Gyártók Szövetsége) 2 665 tonnát
gyűjtött be, melyből 2 524 tonnát
újrahasznosított és ezzel meghaladta a
2008. évre vonatkozó célkitűzését.

•A
 z EPCOAT (az EuPC PVC Burkolat
Gyártói) 2008-ban 4 555 tonna használat
utáni PVC műanyag burkolatot
hasznosított újra (mely a Recovinyl
volumen része) az IVK begyűjtési és
újrahasznosítási projektjén keresztül.
Újrafeldolgozási technológiák és
kísérleti üzemek
A Ferrara városában üzemelő Vinyloop®
újrahasznosító üzem 2008-ban tovább
javította teljesítményét. Kísérletek folynak
egy egyedülálló dekantáló technológia
lehetőségeinek a kiaknázására, amely
jelentős mértékben javítja majd az üzem
teljesítményét és a reciklát minőségét.
2008-ban a finn Stane nevű vállalat
megvásárolta a Halosep® technológiát,
amely partnereket keres egy kereskedelmi
méretű mintaüzem megépítéséhez. Ez
a technológia lehetőséget biztosítana az
energia visszanyerő üzemekből származó
maradék anyagok semlegesítésére.
A Vinyl 2010 befejezte egy japán
fejlesztésű Sumitomo Metal kigázosító
technológián alapuló nyersanyag
újrahasznosító üzem építéséhez szükséges
potenciális európai helyszínek felkutatását,
amely technológia azonban jelenleg,
kereskedelmi szempontból nem vonzó
üzlet a befektetők részére.
Egyéb projektek
ERPA-CIFRA – 2008-ban a CIFRA
1 465 tonna használat utáni PVC
hulladékot hasznosított újra a Vinyl
2010 tevékenységeinek keretén belül.
A CIFRA 2100 tonna újrahasznosított
kemény PVC fóliát is gyártott, amelyet
modulszerkezetek formájában
(GEOlightTM) föld alatti víztárolásra
használnak. 2008-ban összesen
4 352 tonna kemény PVC fólia
került újrahasznosításra a Recovinyl
tevékenységeinek keretében.
A Vinyl 2010 a REACH – VITO-t (Flamand
Technológiai Kutatóintézet – www.
vito.be) választotta ki arra a feladatra,
hogy végezzen hatásvizsgálatot a PVC
hulladékok lehetséges újrahasznosítási
eljárási módozataira, melyek olyan
problémás, a múltban használt
adalékanyagokat tartalmaznak, mint a
kadmium, melyet a REACH XVII. melléklete
korlátoz.
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Ellenőrzés, információ
hozzáférés és kapcsolat az
érdekelt felekkel

Az Ellenőrző Bizottság útmutatásai

Újrahasznosítható és reciklálható

A Vinyl Alapítvány 2008-ban kezdte
meg működését. A Vinyl Alapítvány
,amely egy non-profit, önállóan működő
érdekszövetség, mely 2007 végén jött létre
abból a célból, hogy javítsa az Európai PVC
feldolgozóiparból származó finanszírozási
hozzájárulások begyűjtésének
hatékonyságát és támogassa a Vinyl 2010
törekvéseit a használat utáni hulladékok
újrahasznosítására. Ez a feldolgozó
szektornak egy olyan ambiciózus
kezdeményezése, melynek révén Európa
szerte vállalatok ezreit vonja be a használat
utáni PVC hulladékok újrahasznosítási
programjába. Az első évben az új
finanszírozási rendszer segítségével 1 018
792 €-t sikerült összegyűjteni.

Az Ellenőrző Bizottság a Vinyl 2010 program
helyzetének ellenőrzése céljából létrehozott
független testület, melynek tagjai az Európai
Bizottság és Parlament képviselői, fogyasztói
csoportok és az ipar. Az Ellenőrző Bizottság
évente két alkalommal ülésezik Alfons
Buekens, a Brüsszeli Szabadegyetem (VUB)
professzorának elnöksége alatt.
Pénzügyi beszámoló
2008-ban a Vinyl 2010, valamint az EuPC és
tagjainak kiadásai elérték a 8,16 millió €-t,
amely 2007-ben 7,68 millió € volt.
Független auditorok
A Vinyl 2010 elkötelezte magát az
áttekinthető működés mellett.
•A
 Vinyl 2010 pénzügyi beszámolóit a KPMG
auditálta és hagyta jóvá.
•A
 KPMG auditálta az újrahasznosított
termékek mennyiségéről készült
beszámolót.
•A
 Helyzetjelentés tartalmát az SGS
felülvizsgálta és hitelesítette, amely szerint
az valós és hiteles módon mutatja be a
Vinyl 2010 teljesítményét és eddig elért
eredményeit.

Az érdekelt felekkel folytatott
párbeszéd előmozdítása
A Vinyl 2010–nek részben az volt a szerepe,
hogy az érdekelt felekkel történő nyitott
párbeszédre ösztönözzön és közreműködjön
a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
vitában. Hamarosan eredményre vezetnek
azok az erőfeszítések, amelyeket 2008-ban
az új kommunikációs csatornák létrehozására
tettek, és amelyek a fiatal generációt célozták
meg.
Az év során kiosztották az első Tanulmányi
Verseny díjait, melyen 18-30 év közötti
európai fiatalok vettek részt. Nagy érdeklődés
mutatkozott a Fenntartható Fejlődés
témaköreiben. Ennek sikerén felbuzdulva
2008 októberében megrendezésre került
a Tanulmányi Verseny második fordulója
is, melyre ezúttal a világ minden részéről
várták a fiatalokat. A téma „Szembesülés az
élelmiszer és energiaipari válsággal, hogyan
javítható a társadalmi jólét?”
89 országból kb. 1 000 fő jelezte részvételét,
és a jelentkezők értékelésére a fenntartható
fejlődéssel foglalkozó szakemberekből álló
független zsűrit kérték fel.
2008-ban egy másik innovatív
kezdeményezés volt a Vinyl 2010 által
elindított „Vinylgame” elnevezésű internet
alapú interaktív számítógépes szimulációs
játék, amely arra készteti a játékosokat, hogy
alakítsanak ki fenntartható módon egy
virtuális PVC ipart. A felelős kommunikáció
terén nyújtott teljesítményéért a Vinylgame
átvehette az olasz ”Premio Aretê 2008” díjat.

Főbb eredmények (2000-2008)
• A Recovinyl-en keresztül 191 393 tonnát ért el az újrahasznosított
reciklátum mennyisége, további 3 557 tonnát az egyéb forrásokból
történő hasznosítás, melyek összesen 194 950 tonnát tesznek ki
(2008).
• A tervezettnél két évvel korábban (2008) 50 %-kal sikerült
csökkenteni az ólom stabilizátorok felhasználását.
• Kiadásra került a Környezetvédelmi Nyilatkozat (EPD) az S-PVC és az
E-PVC tekintetében (2007)
• Befejeződött a kadmium stabilizátorok kivonása az EU-15 (2001),
EU-25 (2006) és EU-27 (2007) országaiban
• Kiterjesztették az ólom stabilizátor kivonását 2015-re az EU-25 (2006)
és EU-27 (2007) országaira

• Végrehajtásra került a ftalátok kockázatbecslése (2005-2006), melyet
2006-2008 között publikáltak
• Kiadásra került az ólom stabilizátorok kockázatbecslése (2005)
• Megtörtént az ECVM S-PVC és az E-PVC gyártási alapokmányainak
külső hitelesítése (2002 és 2005), melyet kiterjesztettek az EU-27
(2008) országaira is
• Megtörtént a Vinyl 2010 regisztrációja az Egyesült Nemzetek
Fenntartható Fejlődésért Bizottsága Titkárságának Társaságaként
(2004)
• A PVC por gyártása során kivonásra került a bisfenol A valamennyi
ECVM tagvállalatnál (2001)
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az európai pvc ipar
A PVC az egyik leggyakrabban használt műanyag a világon, melynek széles körű alkalmazási területe
van. Az építőipar, autóipar, padlóburkolat gyártás, kábelek, huzalgyártás, luxuscikkek és orvosi
műszerek gyártása csak néhány a széles körű alkalmazási terület közül, ahol ezt az igen sokoldalú
polimert fel lehet használni.
A PVC termékek nagy részét hosszú távon
alkalmazzák – ami időnként meghaladja
az 50 évet is – így jól kiaknázhatók a
nyersanyagok és elkerülhető, hogy
szükségtelenül kimerüljenek a források. A
PVC ipar egy dinamikus szektor, mely
újabb és újabb innovatív és ötletes
termékeivel biztonságosabbá,
kényelmesebbé, élvezhetőbbé és
olcsóbbá teszik mindennapjainkat.

Innovatív, új alkalmazások

2008 végén a globális recesszió
eredményeként megszakadt a PVC iránti
kereslet egyenletes növekedése.
Világszinten a fogyasztás 36 millió tonna
körül volt, az európai fogyasztás a
2007-ben elért a 6,5 millió tonna csúcsról
megközelítően 6 millió tonnára esett
vissza.
Becslések szerint az európai PVC
terméklánc, a PVC por és additív
gyártástól a végtermékké történő
feldolgozásig, több mint 21 000 céget –
melyek nagy része kis– és közepes
vállalkozás - és megközelítően több mint
fél millió munkavállalót foglalkoztat.

PVC értékesítések Nyugat Európában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon és
Lengyelországban 2008-ban
4% Egyéb nem paszta
2% Egyéb paszta
3% Műanyagburkolat
5% Padlóburkolat

8% Kemény fólia
2% Kemény lemezek

8% Kábel
2% Lágy cső és profilok

25% Csövek és fittingek

6% Lágy fólia és lemez
5% Egyéb kemény alk. és üveg

V i n y l 2 0 1 0 H e ly z e tj e l e n t é s 2 0 0 9

30% Profilok

Európában a PVC ipart négy szövetség
képviseli:
• ECVM (Európai Vinil Gyártók Tanácsa),
14 európai PVC por gyártó vállalatot
képvisel, mely az EU-27 ország PVC por
gyártásának 100 %-át teszi ki. Ezek a
vállalatok közel 70 különféle üzemet
működtetnek több mint 40 telephelyen
és körülbelül 10 000 munkavállalót
foglalkoztatnak.
• ESPA (Európai Stabilizátor Gyártók
Szövetsége), 11 vállalatot képvisel,
melyek az Európában értékesített
stabilizátorok több mint 98 %-át
gyártják. Munkavállalóik száma közel
5.000.
• ECPI (Lágyítók és Intermedierek Európai
Tanácsa), a hét főbb európai lágyító és
intermedier gyártót képviseli, ahol
megközelítően 12 000 főt
foglalkoztatnak a lágyító gyártásban.
• EuPC (Európai Műanyag Feldolgozók
Szövetsége) közel 50 000 vállalatot
képvisel Európában, melyek évente 45
millió tonnát meghaladó különféle
típusú műanyag terméket állítanak elő.
Az EuPC becslése szerint ez a mintegy
21 000 vállalat (közülük több kis-és
közepes vállalkozás), fél millió
alkalmazottat foglalkoztat,
tevékenységeik között szerepel a PVC
feldolgozása háztartási és ipari célú
felhasználásra.
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a Vinyl 2010
és önkéntes elkötelezettsége
A Vinyl 2010 egy olyan jogi személy, melyet az európai PVC ipar önként vállalt elkötelezettség megvalósítása irányításának
és monitorozásának szervezeti - és pénzügyi infrastruktúrája biztosítására létesítettek. A Vinyl 2010 összefogja az egész
PVC érték-láncot képviselő négy szövetséget.

Az önként vállalt elkötelezettség a PVC
életciklus minden egyes lépésének
fenntarthatóbbá tételét célozza. Ez egy 10
éves terven alapul, ellenőrizhető
feladatokkal, mérhető célkitűzésekkel és
határidőkkel, a termelési folyamatok - és a
termékek javulását ígérve, a technológiába
történő befektetéshez, az emissziók és a
hulladék minimalizálásához és a termék
életciklus végi begyűjtés - és újrahasznosítás
felgyorsításához.
Az önként vállalt elkötelezettséget annak
biztosítására fejlesztették ki, hogy az ipar az
érdeklődésre számot tartó összes területen
egyértelmű választ adhasson az EU
Bizottság - nak és az érdekelt feleknek. Első
ízben 2000 márciusában írták alá és az
EU-15 országára terjedt ki, de ma már az EU
kibővülésével mind az EU 27 országára
kiterjed.
Annak érdekében, hogy garantált legyen az
átláthatóság és az elszámolási kötelezettség,
a Vinyl 2010-nél független harmadik felek
általi külső auditokat és felülvizsgálatokat
végeznek. A Vinyl 2010 tevékenységeit a
függetlenül elnöklő Ellenőrző Bizottság
tekinti át és hagyja jóvá, mely az ipar
képviselőin túlmenően az Európai

Bizottság-, az Európa Parlament-, a
szakszervezetek és fogyasztói szervezetek
képviselőit foglalja magában. Évente egy
független módon auditált Helyzetjelentést
jelentetnek meg, áttekintve az Önkéntes
Elkötelezettségben vállalt célok felé tett
előrehaladást. Az auditorokat az Ellenőrző
Bizottsággal történő teljes körű konzultáció
során választják ki. 2009-re a Helyzetjelentés
tartalmát az SGS igazolta, és a PVC használat
utáni hulladékmennyiséget és a ráfordított
összeget a KPMG auditálta és tanúsította.
Az évek során a Vinyl 2010 további
szakemberekből álló kiegészítő
szervezeteket hozott létre hatékonysága
növelése érdekében, azért hogy képes
legyen megvalósítani a nagy kihívást jelentő
célkitűzéseit. Egy ilyen szervezet a Recovinyl,
melyet 2003-ban létesítettek a PVC-hulladék
begyűjtési és újrahasznosítási projektek
fejlesztésének elősegítésére. A Recovinyl
pénzügyi ösztönzőket alkalmaz azért, hogy
motiválja a hulladék-kezelési ipar jelenlegi
szereplőit a PVC újrahasznosítási
tevékenységeik fejlesztésére. Egy másik
példa a Vinyl Alapítvány, egy non-profit,
független vezetésű érdekszövetség, amelyet
2007-ben az EuPC hozott létre, annak

érdekében hogy egy olyan finanszírozási
eljárást működtessen, amely hatékonyabbá
teszi a begyűjtést a PVC feldolgozó
szektorból, belelértve azokat a vállalatokat
is, amelyek nem tagjai a szakmai
szövetségeknek.
2003 óta a Vinyl 2010 Bizottság fokozatosan
növekszik annak érdekében, hogy az összes
európai PVC ipari szektor jobb képviseletét
biztosítsa.

Olcsó megoldások

A Vinyl 2010 Igazgatósága
David Clark
(EuPC - Lágy PVC szektor)

Joachim Eckstein
alelnök (EuPC)

Michael Kundel
(EuPC – Lágy PVC szektor)

Alexandre Dangis
(EuPC)

Dr. Josef Ertl
elnök (ECVM 2010)*

Ashley Reed
(ECVM 2010)**

Jean-Pierre De Grève
vezérigazgató (ECVM 2010)

Andreas Hartleif
(EuPC – Kemény PVC szektor)

Dr. Michael Rosenthal
pénzügyi vezető (ESPA)

Dr. Brigitte Dero
(ESPA)

Dr. Arno Knebelkamp
(ECVM 2010)

Henk ten Hove
(EuPC - Kemény PVC szektor)

* 2008 decemberéig
** elnök 2009 januárjától
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előszó
A Vinyl 2010 elnökségem első éve alatt büszkén számolhatok be az európai
PVC ipar különösen pozitív eredményeiről az Önkéntes Elkötelezettségben
meghatározott célkitűzésekre vonatkozóan.

Ashley Reed
a Vinyl 2010 elnöke

2008-ban 194 950 tonna használat utáni
PVC hulladékot újrahasznosítottunk, így
nagyon közel állunk ahhoz, hogy elérjük az
egyik legnagyobb kihívást jelentő célunkat,
azaz 200 000 tonna használat utáni PVC
hulladék újrahasznosítását 2010-re. Ez a
statisztikai adat egyértelműen mutatja
elkötelezettségünk hatékonyságát, de talán
még fontosabb a szimbolikus 200 000 tonna
elérésén túl, a PVC hulladék begyűjtési és
újrahasznosítási projektek elindítása. Az
európai PVC újrahasznosítók hálózatának
egyesítése szintén nagy jelentőséggel
bír az ipar hosszú távú fenntarthatósága
érdekében.
Mindazonáltal továbbra is előttünk áll az
a kihívás, hogy biztosítsuk a begyűjtési
és újrahasznosítási projektek folyamatos
kereskedelmi életképességét. Az út
hosszú és nagy erőfeszítéseket igényel,
mind pénzügyi, mind emberi erőforrás
tekintetében még egészséges piaci feltételek
mellett is. A jelenlegi világgazdasági
válság elkerülhetetlen módon méginkább
megnehezítette a helyzetet.
Széles körben elismerést váltott ki az
európai PVC ipar fenntartható fejlődés iránti
elkötelezettsége és vállalataink hozzájárulása
a Vinyl 2010 programjának támogatásához
és finanszírozásához. Még egy új és
méltányosabb finanszírozási rendszer
kialakítását követően is vannak olyan cégek,
melyek nem hajlandók közreműködni
és tudatosan „kihasználják” az ipar egyéb
területeinek erőfeszítéseit. Ez teljességgel
elfogadhatatlan és mi arra buzdítunk
mindenkit, hogy vegye ki a részét az ipar
közös kötelezettségéből.
Ahogy közeledünk a szimbolikus 2010.
évhez és 10 éves programunk befejezéséhez,
már azt fontolgatjuk, hogy iparágunkban
milyen formát fog ölteni a folyamatban
lévő fenntartható fejlődés. Világossá
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vált számunkra, hogy a teljes műanyag
és vegyipari szektor osztozik mindazon
kihívásokon, amelyekkel szembenézünk. A
REACH Rendelet az egyik ilyen kihívás. Arra
törekszünk, hogy hatékony megoldásokat
találjunk környezetvédelmi teljesítményünk
folyamatos javítása érdekében a PVC teljes
életciklusa során, a PVC por gyártástól az
additívek biztonságos felhasználásáig, a PVC
feldolgozása során történő alkalmazásoktól
a hulladékkezelésig. Víziónk az, hogy
továbbra is együttműködünk valamennyi
ipari szektorral, a tudományos élet és a
civil szervezetek képviselőivel, valamint a
törvényhozókkal annak érdekében, hogy
fogyasztóink minél biztonságosabb és
fenntarthatóbb termékekhez jussanak.
Hosszú utat tettünk meg 2000 óta és sokat
is tanultunk. Most erre a tapasztalatra kell
építenünk, hogy új kapcsolatot alakíthassunk
ki iparágunk és a társadalom között,
mely felismeri egymás szükségleteit egy
fenntarthatóbb jövő érdekében.
Végezetül megragadnám az alkalmat arra,
hogy köszönetet mondjak az Ellenőrző
Bizottságunknak folyamatos támogatásáért,
ösztönzéséért és bátorításáért és az európai
PVC ipar részéről szeretném megköszönni
a Vinyl 2010 leköszönő elnöke, Dr. Josef Ertl
úr munkáját, azt, hogy az elmúlt évek során
folyamatosan figyelemmel kísérte a Vinyl
2010 tevékenységét, mellyel biztosította
annak töretlen sikerét.

Ashley Reed
a Vinyl 2010 elnöke
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az ellenőrző bizottság
elnökének beszámolója
2008 volt az ötödik évem a Vinyl 2010 Ellenőrző Bizottságának elnökeként.
Megbízatásom kezdetén az Önkéntes Elkötelezettség jövője továbbra is úgy tűnt, hogy
komoly kihívásokat tartogat a számomra. Az elmúlt öt év során sok minden változott
az európai PVC iparban. A fenntartható fejlődés mára általánosan elfogadott
célkitűzéssé vált. A Vinyl 2010 PVC iparon belüli elkötelezettsége egyre csak erősödik.

A PVC-alapú receptúrák ma már
fenntarthatóbbak, melyeket
nagymértékben alátámasztanak a műszaki
fejlesztések, valamint a megbízható
tudományos és toxikológiai kutatások
eredményei. Az életciklus értékelések (LCA)
és a Környezetvédelmi Árunyilatkozatok
(EPD) segítettek a PVC környezetvédelmi
teljesítményének újraértékelésében
és visszaállításában: jelenleg a
nyersanyagokra, az energiafogyasztásra,
valamint a kibocsátásokra vonatkozó
számadatok csökkenést mutatnak,
enyhítve ezzel a PVC ökológiai „lábnyomát”.
Komoly erőfeszítéseket tettünk a PVC
begyűjtési és újrahasznosítási projektek
előmozdítása érdekében. A Recovinyl
azért jött létre, hogy elősegítse a
használat utáni PVC hulladék begyűjtését,
elszállítását és újrahasznosítását; ezért az
újrahasznosított mennyiségek erőteljes
növekedést mutattak. Mindezek ellenére
továbbra is megoldatlan maradt az,
hogy az un. problémás PVC hulladékok
esetében egy kereskedelmileg életképes,
nagykapacitású, a hulladék kémiai
alapanyaggá történő lebontásán alapuló
(feedstock recycling) újrahasznosítási
technológiát dolgozzunk ki.
Az Ellenőrző Bizottságban örömmel

tapasztaljuk, hogy a Vinyl 2010 aktívan
közreműködik a fenntartható fejlődés
kapcsán folyó vitában. Professzorként
különösen örömmel töltenek el az olyan
kezdeményezések, mint pl. a Tanulmányi
Verseny, mellyel sikerült közvetlenül
bevonni a jövő generációját egy nyitott
és új párbeszédbe, ill. a Vinylgame,
mely segít a Vinyl 2010 érdekelt feleinek
abban, hogy jobban megértsék a PVC
ipar komplexitását. Ez a magyarázata
annak, hogy az Önkéntes Elkötelezettség
szemléletmódja, mint amilyen a Vinyl 2010,
miként képes stratégiailag foglalkozni a
fenntartható fejlődés kihívásával a teljes
termék értéklánc tekintetében.

Prof. Alfons Buekens
A Vinyl 2010 Ellenőrző Bizottság elnöke

Mindannyian egyetértünk abban,
hogy a jelenlegi nehéz gazdasági
időszak befolyásolhatja a forrásokkal
és a finanszírozással kapcsolatos
erőfeszítéseinket, melyekre továbbra is
szükség van a Vinyl 2010 célkitűzéseinek
elérése érdekében. Ezért megismétlem
azt az üzenetet, hogy a teljes PVC ipar
hozzájárulása a Vinyl 2010 Önkéntes
Elkötelezettségéhez nélkülözhetetlen
a kezdeményezés jövőbeni sikeréhez.
Minden ipari szegmensnek - amely
eddig még nem működött közre -,
meg kell értenie, hogy a PVC jövője
a termékkövetés felelősségének
megosztásától függ, annak teljes
életciklusán keresztül.

Alfons Buekens
Az Ellenőrző Bizottság elnöke
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együttműködés
A Vinyl 2010 Ellenőrző Bizottsága
2003-ban alakult meg az Ellenőrző Bizottság, egy olyan független testület,
amely garantálja a Vinyl 2010 kezdeményezéseinek nyitottságát és
átláthatóságát. A Bizottság elnöke Alfons Buekens, a Brüsszeli Szabadegyetem
professzora, tagjai az Európai Bizottság, az Európai Parlament, szakszervezetek
és fogyasztói szervezetek vezető képviselői, valamint az európai PVC ipar
képviselői.

Az Ellenőrző Bizottság nagyon értékes a Vinyl
2010-nek, nemcsak intézményes
szerepvállalásáért az európai PVC Ipar Önkéntes
Elkötelezettségének megvalósításának nyomon
követése terén és a független auditorok és
ellenőrök kiválasztásában, hanem tanácsot is ad
és segíti az ipart az érdekelt felekkel folytatott
párbeszéd folytatásában (információt szolgáltat
szükségleteik kielégítése és elvárásaik teljesítése
céljából), valamint értékes szerepet tölt be és
arra ösztönzi az ipart, hogy a fenntartható
fejlődés során az új kihívásokkal nézzen
szembe.

A Vinyl 2010 nyitottságának és harmadik
felekkel folytatott párbeszédének
szimbólumaként, a Bizottság mindig szívesen
veszi egyéb érdekelt felek, ill. harmadik felek,
mint pl. a környezetvédelmi és a fogyasztói civil
szervezetek esetleges közreműködését.
Az Ellenőrző Bizottság – amely évente
hivatalosan kétszer ülésezik, hogy nyomon
kövesse, ellenőrizze és felülvizsgálja a Vinyl 2010
programjának előrehaladását – jegyzőkönyvei
nyilvánosak és megtekinthetők a Vinyl 2010
honlapján (www.vinyl2010.org).

Fent: Véd amikor kell
Jobbra: Új lehetőségeket teremt

...értékes szerepet tölt be és arra ösztönzi az
ipart, hogy fenntartható fejlődés során az
új kihívásokkal nézzen szembe...
Members
Alfons Buekens Professzor.
VUB1, az Ellenőrző Bizottság elnöke.

Dr. Brigitte Dero
az ESPA főtitkára.

Dr. Jorgo Chatzimarkakis
az Európai Parlament tagja (Ipar,
Kutatás és Energia Bizottság).

Joachim Eckstein
a Vinyl 2010 alelnöke.

Alexandre Dangis
az EuPC vezérigazgatója.
Jean-Pierre De Grève
a Vinyl 2010 vezérigazgatója.

Dr. Josef Ertl
a Vinyl 2010* elnöke.
Patrick Hennessy
Európai Bizottság, Vállalkozási
Főigazgatóság.
Timo Mäkelä
Európai Bizottság, Környezetvédelmi
Főigazgatóság.

* 2008. decemberig
** 2009. januártól
1
2
3

VUB: Brüsszeli Szabadegyetem(www.vub.ac.be)
EMCEF: Európai Bányaipari, Vegyipari és Energiaipari Dolgozók Szövetsége (www.emcef.org)
OCU: Spanyol Fogyasztók és Felhasználók Szervezete (Organisation Espagnole de Consommateurs et d’Utilisateurs) (www.ocu.org)
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John Purvis
az Európai Parlament tagja, Ipar (Kutatás
és Energia Bizottság).
Reinhart Reibsch
az EMCEF2 főtitkára.
Ashley Reed
a Vinyl 2010**elnöke.
Carlos Sánchez-Reyes de Palacio
az OCU3 elnöke
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Az Európai Unió bővítése

A 2008. évi tanulmányi
verseny zsűrije

Az új EU tagállamok PVC iparának
integrálása a Vinyl 2010-be sikeresen
lezajlott. A közép és kelet európai
vállalatok képviselői rendszeresen és
aktívan részt vesznek az eseményeken. Az
összes európai PVC por gyártó – 14
vállalat – az ECVM4 tagja, amely az EU-27
tagországában jelenleg a PVC por gyártás
100 %-át képviseli. Az új EU tagállamok
valamennyi PVC por gyártója elkötelezett
a kihívást jelentő ECVM célkitűzések
elérésére az egészségügyi, a
biztonságtechnikai és a környezetvédelmi
követelmények tekintetében, valamint
abban, hogy meg tudjanak felelni az
ECVM Ipari Charta5 normáinak 2010-re
(Lásd 18 – 19. oldal Projektjelentések /
PVC Por Gyártás).
Az érdekelt felek párbeszéde .
A műszaki, politikai és társadalmi
közösségeken belül az érdekelt felekkel,
harmadik felekkel, intézményekkel és
szervezetekkel folytatott őszinte és nyílt
párbeszéd a Vinyl 2010 politikájának és
tevékenységeinek kiemelt része. Tavaly a
Vinyl 2010 folytatta a tanulmányokról,
tapasztalatokról és a jó gyakorlatokról
szóló eszmecseréjét olyan fontos ipari
konferenciákon, mint pl. az Észak Amerikai
Műanyag Újrahasznosítási Konferencia,
melyet 2008 januárjában tartottak a
floridai Jacksonville városában. A Vinyl
2010 is meghívást kapott, hogy
beszámoljon az európai PVC Ipar
Önkéntes Elkötelezettségének
eredményeiről, ahol ’A PVC új lehetőségei
– a Recovinyl rendszer tapasztalatai a Vinyl
2010 programon belül’ című anyagával
vett részt. 2008 októberében a Vinyl 2010
részt vett a Csendes-óceáni
Termékfelelősségi Konferencián
Sanghajban, melynek témája a globális és
Csendes-óceáni klór-alkáli és vinil
iparágak fenntartható fejlődése volt.
A Vinyl 2010 értékes együttműködést
folytatott más regionális PVC
szövetségekkel, Észak-Amerikától DélAmerikáig, Ausztráliától a Csendes-óceáni
régióig, egészen Dél-Afrikáig.
4

5
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ECVM: Európai Vinil Gyártók Tanácsa
(www.pvc.org)
ECVM Ipari VCM és PVC (1995) ill. E-PVC (1998) Gyártási
Alapokmány (www.pvc.org)

Kiemelkedően fontos a tapasztalatcsere, a
legjobb gyakorlat alkalmazása, és az, hogy
szembenézzünk az egyre globálisabbá
váló világ kihívásaival. A Vinyl 2010
Önkéntes Elkötelezettségét figyelembe
veszik és benchmark-ként használják más
szakmai szövetségek az egész világon.
Dél-Afrikában kötelezettséget vállaltak
arra, hogy a PVC csövekből fokozatosan
kivonják a nehézfém stabilizátorokat.
Kanadában egy teljes Környezetvédelmi
Irányítási Program indult, míg Japánban
egy szignifikáns PVC újrahasznosítási
kezdeményezés jött létre. Brazíliában erős
az elkötelezettség az ólom stabilizátorok
kiváltására, míg Ausztráliában az additívek
felhasználására és a PVC
újrahasznosítására vonatkozó
Termékfelelősségi Program kerül
megvalósításra.
A Vinyl 2010 befolyása, mint az ipari
önkéntes elkötelezettség modellje, nem
korlátozódik kizárólag a PVC szegmensre.
2008-ban a Vinyl 2010-et modellként
használta a PV Cycle (www.pvcycle.org)
– az életciklus végi hulladékkezelés
önkéntes elkötelezettségére alakult
szervezet - , melyet az európai
fényelektromos napelemtábla gyártók
hoztak létre.
A Vinyl 2010 Fenntartható Fejlődés
Tanulmányi Verseny
A Fenntartható Fejlődés mindenkit érint,
különösen a fiatal generációkat, akiknek
holnap együtt kell élniük a ma hozott
döntések következményeivel. Annak
érdekében, hogy mélyebb gondolatokat
ébresszen, a Vinyl 2010 – partnerségben
számos európai egyetemmel, civil
szervezettel, hallgatói szövetségekkel és a
médiával -, 2007 novemberében
elindította első Fenntartható Fejlődés
Tanulmányi Versenyét. Az első versenyre
az Európai Gazdasági Térség 18-30 év
közötti minden állampolgára
benevezhetett, melyen a versenyzőknek
az alábbi kérdésre kellett választ adniuk,
egy 1 000 szó terjedelmű angol nyelvű
újságszerű esszé formájában: ’A
fenntartható fejlődés és a gazdasági
növekedés egymást kölcsönösen kizáró
tényezők?'.
2008 elején a pályamunkákat egy vezető
európai fenntartható fejlődési
szakértőkből álló egyetemi, civil és média
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zsűri bírálta Nadine Gouzée elnöksége
alatt, aki a Belga Szövetségi Tervező Iroda
Fenntartható Fejlődés
Munkacsoportjának vezetője. A verseny
díjazottjai voltak: Maja Derčar (Szlovénia);
Daniela Jungova (Cseh Köztársaság) és
Francesco Falcone (Olaszország). A
győztesek a 2008 májusában,
Barcelonában megrendezett Vinyl 2010
Közgyűlésen vehették át a díjaikat. Ezt
követően csatlakoztak egy olyan
fenntartható fejlődés szakértői
csoporthoz, amelynek tagjai egyetemi,
média és politikai körökből kerültek ki, és
akik a ’Café Crossfire’-ban ipari közönség
előtt egy olyan vitán vettek részt, amit a
brüsszeli székhelyű Európa Barátai nevű
szervezettel együtt rendeztek meg.
A Vinyl 2010 könyv formájában
megjelentette a 2007/8 –as verseny
összes tanulmányát, amely izgalmas
betekintést nyújt abba, ahogyan az új
generáció a fenntartható fejlődés
kérdését látja. A tanulmánykönyv széles
körben eljutott az érdekelt felekhez és
bemutatták a Zöld Hét 2008 elnevezésű
rendezvényen, valamint New Yorkban az
UN CSD-16-on, amely egyedülálló
fórumot biztosított a fiataloknak arra,
hogy hangot adjanak véleményüknek. A
könyv elektronikus formában is elérhető a
www.vinyl2010.org/essaycompetition/
honlapon.
Az első Fenntartható Fejlődés Tanulmányi
Verseny sikerére építve – amely 14
európai tagállamból fogadott el
jelentkezéseket –, egy második
Tanulmányi Verseny is elindult 2008
októberében. Ezúttal a verseny nyitva állt
a világ összes fiatalja előtt Selene Biffi
vezetésével, aki az Egyesült Nemzetek
Gyermek és Ifjúsági Főcsoportjának
koordinátora és a Fiatalok a Változásért
(YAC) nevű szervezet alapítója, melyhez
csatlakozott még más vezető európai
fenntartható fejlődés szakértőiből álló
zsűri is.

véleményeiket. A 2008. december 1-i
elő-regisztrációs határidőre Európa és a
világ 89 országából 927 fő jelentkezett,
hogy részt kíván venni a Tanulmányi
Versenyen. Nemcsak az Európai Gazdasági
Térség (EEA) 27 államából fogadták el a
fiatalok jelentkezéseit, hanem a világ 62
más országából is.
Vinylgame
A Vinylgame a Vinyl 2010 új számítógépes
játéka, amelyben a játékosok egy virtuális
PVC ipart irányítanak fenntartható
módon. Ennek a játéknak a hivatalos
bemutatása az Egyesült Királyságbeli
Brightonban tartott PVC konferencián
volt 2008 áprilisában. A Vinylgame
játékosainak az a feladata, hogy naponta
társadalmi-gazdasági, valamint
környezetvédelmi döntéseket hozzanak,
melyek a saját PVC üzletáguk
irányításához szükségesek. Miközben a
játék jó szórakozást nyújt, a vállalat
vezetésével kapcsolatban meghozott
döntések jól illusztrálják azokat a
kihívásokat, melyekkel szembesülnek a
gazdasági növekedés és a fenntartható
fejlődés egyensúlyba hozásakor. A
játékban hamar kiderül az, hogy ha
kizárólag a gazdasági növekedést tartjuk
szem előtt, figyelmen kívül hagyva a
gyártás biztonságát, a környezetvédelmi
következményeket vagy olyan
kérdésköröket, mint pl. a használat utáni
újrahasznosítást, a virtuális társadalom

dönthet úgy, hogy erre válaszul lépéseket
tesz, a szakszervezetek pedig a sztrájk
mellett szavazhatnak.
Az öt nyelven elérhető Vinylgame 2008
májusában bemutatásra került a
CSD-16-on (az Egyesült Nemzetek
Fenntartható Fejlődés Bizottsága) New
Yorkban is, valamint a Zöld Hét
elnevezésű programon, melyet az
Európai Bizottság 2008 júniusában
Brüsszelben szervezett.
Az Európai Parlamentben dolgozó egyik
26 éves asszisztens, aki kipróbálta a
játékot, a következőket mondta:
„Engem valóban érdekel a fenntartható
üzleti gyakorlat, mely hatással van a
fogyasztókkal kapcsolatos döntéseimre
is. A játék során azonban, amikor
beruházással kapcsolatos határidős
döntések előtt álltam, mindössze 14
%-os fenntarthatósági értéket tudtam
elérni. Nyilván van még mit tanulnom a
jó üzleti érzékről és arról, hogy miként
hozzak létre egy fenntartható ipart.”
.
2008 októberében a Vinylgame átvehette
a zsűritől az olasz „Premio Aretê 2008”
díjat a felelős kommunikáció címén a
videojátékok kategóriában. A zsűri elnöke
Stefania Prestigiacomo, olasz
Környezetvédelmi Miniszter volt.

A 2008/9-as verseny kérdése „Az
élelmiszer- és energiaipari válsággal
szembesülve, hogyan javítható a
társadalmi jólét?” .
A világ fiataljai ismételten nagy empátiát
mutattak a fenntartható fejlődés
témaköreiben, amikor kifejtették

A 2008. évi „Zöld Hét”
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Egyesült Nemzetek Partnersége
Az Egyesült Nemzetek Fenntartható
Fejlődésének Bizottságát (CSD) az Egyesült
Nemzetek Közgyűlése alapította 1992
decemberében annak érdekében, hogy
hatékonyan ellenőrizze az Egyesült
Nemzetek Környezetvédelmi és Fejlesztési
Konferenciáját (UNCED), mely Világ
Csúcstalálkozó néven is ismert. A Bizottság
feladata a 21. napirendben, valamint a Riói
Környezetvédelem és Fejlődés
Nyilatkozatban megfogalmazott
megvalósíthatósági folyamatok
felülvizsgálata, valamint politikai irányvonal
biztosítása a Johannesburgi
Megvalósíthatósági Terv (JPOI) nyomon
követése érdekében helyi, országos,
regionális és nemzetközi szinteken. .
2004 óta a Vinyl 2010 az Egyesült
Nemzetek Fenntartható Fejlődés
Bizottságának Titkárságánál bejegyzett
társulás, melynek célja, hogy globális
szinten hozzájáruljon a hatékony ipari
társulások fejlesztéséhez és a
tapasztalatcseréhez.
2008 májusában a Vinyl 2010 immár

...célja, hogy globális szinten
hozzájáruljon a hatékony ipari társulások
fejlesztéséhez és a tapasztalatcseréhez...
harmadszor vett részt az Egyesült
Nemzetek Fenntartható Fejlődés
Bizottságának (CSD-16) éves ülésén. A
CSD-16 egyik központi témája a
vízvédelem volt, ahol a Vinyl 2010 is tartott
egy előadást a Partnerség Kiállításon,
melynek címe „Az Ipar Fenntartható
Fejlődése céljából létrehozott Önkéntes
Elkötelezettség Társulás Gyakorlati Példája”
volt. Az előadás középpontjában a PVC
ipari lánc elkötelezettsége és a
használatban lévő PVC csövek álltak, ami
jól példázza a lényeges fenntartható
alkalmazásokat az USD-16 központi
témakörével összefüggésben.
Az ülésen sikerrel mutatták be az új Vinyl
2010 kezdeményezéseket, a Vinylgame-et
és a Tanulmányi Versenyt is.
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Konferenciák és kiállítások
2008-ban a Vinyl 2010 egy sor jelentős
konferencián és tudományos eseményen
vett részt, hogy bemutassa
szemléletmódját, projektjeit és
eredményeit és globális szinten
gondolatokat cseréljen a szakértőkkel:
• Április 22-24, Brighton, Egyesült
Királyság, PVC 2008: 10. Nemzetközi PVC
Konferencia. A háromévente
megrendezésre kerülő konferencia
fókuszában az innováció, a technológia, a
fenntarthatóság és az üzleti kapcsolatok
kiépítése áll, mely lefedi a teljes európai
PVC szektort. A Vinyl 2010
vezérigazgatójának és műszaki
vezetőjének prezentációján kívül a Vinyl
2010 egy kiállítással is képviselte magát,
valamint több Vinyl 2010 tagvállalat is
résztvett a tudományos és műszaki
megbeszéléseken.
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Kényelmes, higiénikus, tartós és könnyen karbantartható

• Május 6-7, Barcelona, Spanyolország: A
Vinyl 2010 Közgyűlése és a Café Crossfire.
A Vinyl 2010 fontos, a belső érdekelt felek
részére évente megrendezésre kerülő
eseménye a Közgyűlés, amelyet az idén
Barcelonában tartottak, ahol speciális
vitafórum került megrendezésre ipari
közönség előtt a brüsszeli székhelyű
komplex kutatásokat végző központ és az
Európa Barátai nevű szervezettel együtt.
A pódiumon megrendezésre kerülő
vitában, a politikusokhoz, az ipar és a civil
szervezetek képviselőihez csatlakoztak a
Vinyl 2010 első Tanulmányi Versenyének
első és második helyezettjei is, hogy
kifejtsék véleményüket az alábbi témáról:
”A gazdasági fejlődés és a fenntartható
fejlődés egymást kizáró tényezők?” .
• J únius 3-6, Zöld Hét 2008 Brüsszel,
Belgium. A Vinyl 2010 egy információs
standdal vett részt a Zöld Hét 2008
elnevezésű programon, melyen a
Vinylgame segítségével közérthetőbbé
vált az EU véleményalkotói részére a Vinyl
2010 és a fenntarthatósággal kapcsolatos
kihívásai. Az évente megrendezésre
kerülő négynapos környezetvédelemmel
kapcsolatos esemény során a játék

Európa- szerte népszerű lett a résztvevők
körében. A játékosok, köztük a média
képviselői, valamint az EU politikai
programalkotói – idősek és fiatalok
egyaránt – buzgón versenyeztek
egymással, hogy kiderüljön: ki tudná a
legjövedelmezőbb és legfenntarthatóbb
ipart irányítani a legmagasabb napi
eredményekkel, melyek a standon lévő
kijelzőn is megjelentek.
• Szeptember 21-25, Melbourne,
Ausztrália: Fenntartható Építési
Világkonferencia. A szektor e jelentős
eseményen több mint 60 ország 2.000
jelentkezője vett részt. Az esemény fő
szervezői voltak: a Tudományos és Ipari
Kutatási Szervezet (CSIRO), a
Fenntarthatóság Victoria Tartományért, az
Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi
Programja (UNEP), a Fenntartható Épített
Környezet Nemzetközi Kezdeményezése
(IISBE), valamint az Építési és Kivitelezési
Kutatási és Innovációs Nemzetközi Tanács
(CIB). A Vinyl 2010 poszter bemutatóval,
valamint „Európai Életciklus tanulmányok:
naprakész információ a PVC-ről és a PVC
termékekről” című előadással szerepelt.

• Szeptember 23-25, Berlin, Németország:
12. Európai Kerekasztal Tárgyalás a
Fenntartható Gyártás és Fogyasztás
kapcsán. Az Európai Fenntartható
Fogyasztás és Gyártással kapcsolatos
Kerekasztal Megbeszélés (ERSCP) egy
olyan non-profit fórum, amely teret
biztosít az új kezdeményezések
előmozdítására, fejlesztésére és
elterjesztésére annak érdekében, hogy
elősegítse a fenntartható fogyasztási és
gyártási koncepciók, ill. szemléletmódok
megvalósítását helyi és regionális
fenntartható fejlődési kezdeményezések
keretében. A 12. ERSCP-t a Német
Szövetségi Oktatási és Kutatási
Minisztérium Fenntarthatósági
Kutatásának (BMBF) FONA elnevezésű
keretprogramja szervezte , mely része volt
az 5. BMBF Fenntarthatósági Fórumnak. A
Vinyl 2010 is részt vett „A Vinyl 2010
tapasztalata” című prezentációjával ,
amely a hatékony Beszállítói Lánc
Menedzsment legjobb gyakorlati példáit
mutatta be. A Tanulmányi Versenyről
szóló könyv és a Vinyl 2010 2008. évi
Helyzetjelentése szintén elérhető volt a
résztvevők számára a konferencia
információs standján. Az eseményről
készült videó, a program, az eredmények
és a prezentáció kivonata szintén
elérhető a www.fona.de/en/forum/2008/
weboldalon.
• December 17, Brüsszel, Belgium: „Az
Európai Lakásépítés Megújítása”
tanácskozás. A szakmai találkozó része
volt az EPE által létrehozott Hatékony
Forrásfelhasználásért Szövetség „Négy
Kar” elnevezésű kezdeményezésének
annak érdekében, hogy rávegye az
építőipari szektort arra, hogy változtassa
meg eddigi szemléletmódját és állítsa azt
az éghajlatváltozás és a fenntartható
természeti erőforrás kezelés szolgálatába.
Az EPE (Európai Környezetvédelmi
Partnerek– www.epe.be) több érdekelt
felet magában foglaló fórum, melynek
keretén belül találkoznak a hatóságok, a
kis- és nagyvállalatok, szakszervezetek,
kutatóintézetek, környezetvédelmi,
fogyasztói, etikai nem kormányzati
szervezetek, valamint civil társadalmi
csoportok. A Vinyl 2010 az esemény
szponzoraként volt jelen, és logisztikai
támogatást nyújtott.
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mérföldkövek és célkitűzések
A 2008. év Eredményei
I. N E G Y E D É V
✓ ESPA: 2007. évi PVC stabilizátor mennyiségek statisztikai megjelentetése ➜ Teljesült
II. N E G Y E D É V
✓ Vinyloop®: új dekantáló centrifuga beüzemelése ➜ Teljesült a III. negyedévben
III. N E G Y E D É V
✓ Texyloop®: kísérleti üzem indulása ➜ Teljesült a IV. negyedévben
IV. N E G Y E D É V
✓ Recovinyl: 130 000 tonna PVC hulladék újrahasznosításának biztosítása az év során ➜
Teljesült
✓ EPFLOOR: 2 300 tonna használat utáni padlóburkolat hulladék újrahasznosítása ➜
Teljesült
✗ Vinyloop®: 9 500 tonna hulladék kezelése 6 800 tonna R-PVC gyártásához
➜ Nem teljesült az új dekantáló centrifuga késedelmes üzembe helyezése miatt

A 2009. év Célkitűzései
I. N E G Y E D É V
ESPA: a PVC stabilizátor mennyiségek 2008. évi statisztikájának megjelentetése
II. N E G Y E D É V
Kadmium tanulmány (újrahasznosítás): befejezés
Vinyloop®: módosított dekantáló centrifuga üzembe helyezése
III. N E G Y E D É V
ECPI: a DEHP and DINP konverziós tényezőkről készült tanulmány publikációjának
benyújtása
IV. N E G Y E D É V
Recovinyl: 200 000 tonna PVC hulladék újrahasznosításának biztosítása az év során
Roofcollect®: 1 500 tonna életciklus végi szigetelő és vízszigetelő fólia újrahasznosítása
E PFLOOR: 2 400 tonna használat utáni újrahasznosított padlóburkolat hulladék
begyűjtése
Vinyloop®: 9 100 tonna hulladék kezelése 6 500 tonna R-PVC gyártásához
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projektjelentések
PVC por gyártás
Az Önkéntes Elkötelezettség nagy
fontosságot tulajdonít az egészségügyi-,
biztonságtechnikai- és környezetvédelmi
szabványok célkitűzései megvalósulásának
a termelési folyamatok és a felelős gyártás
tökéletesítésének szempontjából.
Az Önkéntes Elkötelezettség megállapítja,
hogy „az ipar elismeri, hogy az utóbbi
években a PVC gyártás környezeti hatása
megnövekedett és azon dolgoznak, hogy
azokat csökkentsék”. A PVC por gyártással
kapcsolatosan az egészségügyi - és
Praktikus és hatékony megoldások

környezetvédelmi szabvány követelmények
nagymértékben a vegyi anyagokkal
kapcsolatos új REACH Szabályozásban
vannak leírva.
A REACH egy új európai vegyipari
szabályozás, mely 2007. június 1-én lépett
hatályba. A REACH megköveteli az összes
vegyianyag-gyártótól, hogy anyagaikról
adatokat szolgáltassanak az Európai Vegyi
Anyag Ügynökség számára annak
bizonyítására, hogy azok biztonságosan
kerülnek előállításra és felhasználásra.
Míg a PVC, mint polimer nem esik a REACH
„regisztrációs” kötelezettség hatálya alá,
addig „intermedier” -jének (etilén-diklorid,
vagy 1,2- diklór-etán) és monomerjének
(VCM) – hasonlóan az összes egyéb
szintetikus vegyi anyaghoz – meg kell
felelniük a REACH regisztrációs
követelményeknek.
ECVM Charta-k
Az Önkéntes Elkötelezettség célkitűzései
arról rendelkeznek, hogy a PVC porok
előállítása feleljen meg „A Vinil-klorid
Monomer (VCM) és a Szuszpenziós PVC,
valamint az „Emulziós PVC Gyártására
vonatkozó ECVM Ipari Charta-k” előírásainak.
Az Elkötelezettség célkitűzései szintén
igyekeznek javítani a PVC por-, a lágyítók- és
a stabilizátorok gyártásának ökológiaihatékonyságán.

2008 szeptemberében a 12 új EU tagállam
valamennyi ECVM tagja megállapodott
arról, hogy az ECVM Charta-k szerint
átvizsgálásra kerülnek. Novemberben a DNV
elő-auditokat végzett el az átvizsgálás
előkészítéséhez. 2008 októberében az
összes ECVM tag egyetértett az auditálás
alapelveivel. Az ellenőrzés a 2009. évet fogja
átölelni, az auditálásra és a jelentések
elkészítésére várhatóan 2010. I. és II.
negyedévében kerül sor.
Öko-profilok és a Környezetvédelmi
Árunyilatkozat (EPD)
Amint az a múlt évi Helyzetjelentésben is
szerepelt, a szuszpenziós (S-PVC) és az
emulziós (E-PVC) PVC környezetvédelmi
árunyilatkozatai először 2007 végén a
PlasticsEurope6 EPD program részeként
jelentek meg. 2008-ban kiadtak egy frissített
verziót, amelyben a PVC öko-profilok és az
EPD eredményeit az Egyesült Királyságbeli
Brighton-ban (2008 április) tartott PVC 2008
Konferencia és az ausztráliai Melbourne-ben
tartott (2008 szeptember) Világ
Fenntartható Építési Konferencia (SB08)
alkalmával hozták nyilvánosságra.
A „Feldolgozási folyamatok
energiafogyasztása és kibocsátásai”-val
kapcsolatos tanulmány, melynek
összeállítását 2007 márciusban a TNO
kezdeményezte – és amely szintén a PVC
por öko-profilokon és a feldolgozóktól
származó információn alapszik – még nem
készült el. Ennek befejezése 2009. második
negyedévében várható.

6
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Lágyítók
A lágyítók a PVC porhoz hozzáadott olyan
anyagok, melyek azt lággyá, rugalmassá és
könnyebben kezelhetővé teszik. Több mint
300 eltérő típusú lágyító van, melyek közül
50-100 típus van kereskedelmi
forgalomban.
Kockázatértékelés
2008-ban nyilvánossá vált a legfontosabb
ftalátokra - pl. a diizononil-ftalát (DINP), a
diizodecil-ftalát (DIDP), a di-n-butil ftalát
(DBP), a butil benzil-ftalát (BBP) és a
di(2-etilhexil) ftalát (DEHP) - vonatkozó EU
kockázatbecslés.
Az utolsó két kockázatértékelést a DEHP–tel,
illetve a BBP-vel kapcsolatosan az EU
Hivatalos Lapjában 2008 februárban, illetve
júliusban hozták nyilvánosságra.
Amint a tavalyi jelentésben részletezésre
került, a DEHP - re vonatkozó
kockázatértékelés megerősítette azt, hogy a
megfelelő kockázat megelőzés már
megtörtént a lágyító felhasználók esetében.
Ennek ellenére két figyelmet érdemlő
probléma került azonosításra: az egyik, a
DEHP orvosi berendezésekben történő
felhasználásából származó, a betegeket
érintő potenciális kockázatok; a másik, a
feldolgozó üzemekből az ilyen telephelyek
közelében élő gyermekeket érő
emissziókból és az ott előállított élelmiszer
fogyasztásából eredő lehetséges
kockázatok, valamint a vízi - és a szárazföldi
öko-rendszereket érő kockázatok.
A DEHP orvosi berendezésekben történő
felhasználásával kapcsolatosan az Újonnan
Azonosított és Felmerülő Egészségügyi
Kockázatokkal foglalkozó EU Tudományos
Bizottságot (SCENIHR) kérték fel
véleményalkotásra, mely 2008 márciusában
hozta meg állásfoglalását. Az USA Országos
Toxikológiai Program (NTP) Szakértői
Csoportjával összhangban, a SCENIHR az
összes megvizsgált emberi epidemiológiai
tanulmányt a nem megfelelő kialakítás,
vagy a helytelen adatkezelés miatt
negatívnak vagy hibásnak találta.
Elmondásuk szerint eddig nincs semmilyen
meggyőző tudományos bizonyíték arra,
hogy az orvosi berendezéseken keresztül
történő DEHP expozíció káros hatással
lenne az emberre, bár ehhez még további
tanulmányokat kellene folytatni.
Praktikus és hatékony megoldások
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Abban a néhány tanulmányban, amelyben
olyan embereket vizsgáltak, akik
újszülöttként vagy munkahelyi
környezetben nagymértékű expozíciónak
voltak kitéve, nem volt kimutatható a DEHP
hatása a termékenységre és/vagy a férfi
reproduktív rendszerre.
A feldolgozó üzemekből származó DEHP
emissziók fetételezett hatásait figyelembe
véve az ECPI7 és az EuPC8 együtt dolgozott a
DG Enterprise-zal, hogy biztonságos
emissziós szinteket állapítsanak meg. Azt
remélték, hogy ezek a REACH – et
megelőzően hatályba léphetnek, de a
Bizottságnak ehelyett az volt a véleménye,
hogy a biztonságos emisszió szinteket a

...az emissziós szinteknek
való megfelelés is
része lesz a hatósági
előírásoknak...
jóváhagyási eljárás részeként kell figyelembe
venni.
A feldolgozó üzemekből származó BBP
emissziók kockázatértékelése hasonló
eredményre vezetett: az emissziós
szinteknek való megfelelés is része lesz
bármely hatósági előírásnak
A ftalátok és a REACH
Három lágyító, a DEHP, a DBP és a BBP került
beazonosításra a REACH Szabályzatban,
mint Kiemelten Magas Fokú Gondosságot
Igénylő Anyag (SVHC), a végleges lista 2009
júniusában készül el. A gyártóknak és a
felhasználóknak ezt követően kb. 2012
közepéig engedélyért kell folyamodniuk, és
akik addig az időpontig ezt nem teszik meg,
csak 2013 végéig jogosultak ezeket az
anyagokat a továbbiakban használni. A
DEHP gyártók kötelezettséget vállaltak arra,
hogy a szabályozási folyamaton belül
biztosítják az anyag megfelelőségét, annak
érdekében, hogy az 2013 után is folyamatos
rendelkezésre álljon.
Az EU által kiadott Jelölt Listán szereplő
anyagokra vonatkozóan, az árucikkek
beszállítóinak az átvevők részére információt

	ECPI: Lágyítók és Intermedierek Európai Tanácsa
(www.ecpi.org)
8
	EuPC: Európai Műanyag Feldolgozók Szövetsége
(www.plasticsconverters.eu)
7
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kell szolgáltatniuk. A fogyasztók is kéréssel
fordulhatnak a kiskereskedőkhöz. Ebből a
célból az ECPI információs lapokat és füzeteket készített, melyek a
továbbfelhasználók és kiskereskedők
rendelkezésére állnak.

A tanulmányt 2008-ban befejezték és az
eredményeket jelenleg matematikailag és
statisztikailag elemzik annak érdekében,
hogy megkapják a megfelelő konverziós
tényezőket. A végleges eredmények
közzététele 2009 végén várható.

A REACH regisztráció érdekében
konzorciumokat alakítottak ki, mind a DINP,
mind a DEHP esetében. Ezek a legszélesebb
körben felhasznált lágyítók Európában. A
DINP és a DIDP nem esik a fenti besorolás
alá, ezeket az anyagokat egyszerűen csak
regisztrálni kell, melyet a 2010 decemberi
határidőt megelőzően kell végrehajtani.

Rendelkezésre álló információ

Lágyítók kutatása
Amint az az elmúlt évi Helyzetjelentésben
már megjelent, az ECPI egy nagyobb
vizsgálatot végzett el önkénteseken a DEHP
és a DINP anyagcseretermékekre
(metabolitokra) vonatkozóan, azért hogy a
vizeletben mért DEHP-metabolitok
koncentrációiójából kiszámítsák az eredeti
DEHP-felvételt. A bio-monitorozási teljes
adatállományt önkéntesektől származó
vizelet - és vérminták összegyűjtése révén
hozták létre azt követően, hogy az
önkénteseket DEHP és DINP (illetve azok
megfelelő metabolitjainak) expozíciója érte.

A weboldalakon és egyéb információs
forrásokon, mint pl. a tájékoztató
hírleveleken keresztül az ECPI számos
európai nyelven minőségi és széleskörű
információt biztosít a ftalátok biztonságos
felhasználásával kapcsolatosan. A főbb
weboldalak: a Lágyítók Információs Központ
(www.plasticisers.org) és a Ftalátok
Információs Központ (www.phthalates.
com). Az egyedi termékekkel kapcsolatosan
online is rendelkezésre áll az információ a
www.dehp-facts.com és a www.dinp-facts.
com) oldalakon.
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Európai termelési adatok
A következő táblázat az egyéb stabilizátorok értékesítését
mutatja az EU-15 országokban, valamint Norvégiában, Svájcban
és Törökországban.
Stabilizátor rendszerek (tonna)

2000

2008

Keverék* szerves kalcium stabilizátorok,
pl. Ca/Zn rendszerek (1)

17.579

68;458

Ón stabilizátorok (2)

14.666

13.280

Folyadék stabilizátorok –
Ba/Zn, vagy Ca/Zn (3)

16.709

16.523

* A keverék azt jelenti, hogy ezek a rendszerek teljes stabilizátor + kenőanyag csomagok és sok közülük
pigmenteket, vagy töltőanyagokat is tartalmaz szolgáltatásként a vevő számára.
(1)
Beleértve az élelmiszerrel kapcsolatos anyagokat és az orvosi alkalmazásokat, valamint az összes ólom-kiváltó
rendszert.
(2)
Elsődlegesen a kemény alkalmazásoknál használatosak, beleértve az élelmiszerrel kapcsolatos felhasználást.
(3)
A lágy alkalmazások, kalanderezett lemezek, padlóburkolatok stb. széles tartományában használatosak.

EU-27 országok termelési adatai
Az EU-27 országok stabilizátor adatait az alábbi táblázat mutatja:
Stabilizátor rendszerek (tonna)

2007

2008

Keverék* ólom stabilizátorok

99.991

72.991

Stabilizátorok

Keverék* szerves kalcium stabilizátorok,
pl. Ca/Zn rendszerek (1)

62.082 (*)

78.706 (*)

A PVC - hez stabilizátorokat adnak, hogy lehetővé tegyék annak
feldolgozását és javítsák a PVC külső tényezőkkel szembeni
ellenállását, beleértve a hővel - és a napfénnyel (ultraibolya
sugarak) szembeni ellenállást.

Ón stabilizátorok (2)

16.628 (*)

13.891 (*)

Folyadék stabilizátorok –
Ba/Zn, vagy Ca/Zn (1)

19.000 (*) (**)

17.280 (*)

Új lehetőségeket teremt

Ólom kiváltása
Az Önkéntes Elkötelezettségben az ESPA9 és az EuPC elkötelezett
az ólomstabilizátorok 2015-re történő teljes kiváltása mellett az
EU-15- ben. 2005-re 15 %-os, míg 2010-re 50 % -os csökkentés
volt a közbenső célkitűzés. A 2015-ig történő 100 % - os kivonást
2007-ben kiterjesztették az EU-27 - re.
Az ólomalapú stabilizátorok fokozatos kiváltása folyamatban van,
melyet bizonyít a szerves kalcium-stabilizátorok - melyek az
ólom-alapú stabilizátorok alternatívájaként használatosak - ezzel
arányos növekedése.

(*)
Az EU-27 országok, valamint Norvégia, Svájc és Törökország
(**) A 2007-es EU-27 adatok a folyadék stabilizátoroknál hozzávetőleges adatok. Ennek oka az,
hogy a Cefic – az Európai Vegyipari Tanács - szabályai szerint a statisztikát nem lehet nyilvánosságra
hozni akkor, ha háromnál kevesebb vállalat jelent. Ennek célja, hogy elkerüljék az egyedi információ
nyilvánosságra jutását.
(1)
Beleértve az élelmiszerrel kapcsolatos anyagokat és az orvosi alkalmazásokat, valamint az összes
ólom-kiváltó rendszert.
(2)
Elsődlegesen a kemény alkalmazásoknál használatosak, beleértve az élelmiszerrel kapcsolatos
felhasználást.
(3)
A lágy alkalmazások, kalanderezett lemezek, padlóburkolatok stb. széles tartományában
használatosak.

Kadmium kivonása
LA kadmium stabilizátorok kivonása 2001-ben befejeződött az
EU-15 - ben, illetve 2007 végére az EU-27 - ben.

A 2000-2008 közötti időszakban az ólom-stabilizátorok
mennyisége (az EU-15 - ben) 66 552 tonnával (-52,3 %) csökkent,
a szerves kalcium-stabilizátorok (az EU-15 - ben, valamint
Norvégiában, Svájcban és Törökországban) pedig 50 879
tonnával növekedtek. Az ESPA 50 % - os ólom-stabilizátor
csökkenést ért el, 2 évvel a 2010 - es közbenső célkitűzést
megelőzően.
Stabilizátor rendszerek
(tonna)

2000

2008

Csökkenés (%)

Keverék* ólom
stabilizátorok

127.156

60.604

52,3

* A keverék azt jelenti, hogy ezek a rendszerek teljes stabilizátor/kenőanyag csomagok és sok közülük
pigmenteket, vagy töltőanyagokat is tartalmaz szolgáltatásként a vevő számára. Ezeket elsődlegesen
építési csöveknél, profiloknál- és villamos kábeleknél használják.
	ESPA: Európai Stabilizátor Gyártók Szövetsége (www.stabilisers.org)

9

V i n y l 2 0 1 0 H e ly z e tj e l e n t é s 2 0 0 9

24
PVC hulladékkezelés:
szektorprojektek

Recovinyl
A Recovinyl a Vinyl 2010 program keretén
belül egy 2003 - ban létrehozott olyan
szervezet, amely pénzügyi ösztönzőket
biztosít a nem szabályozott PVC hulladék
áramokból származó PVC hulladék
begyűjtés támogatásához. A Recovinyl
fokozatosan egyesítette a különféle
begyűjtési - és újrahasznosítási
kezdeményezéseket, melyek korábban
közvetlenül az EuPC szektorprojektek
irányítása alá tartoztak.
Energiahatékony, könnyen karbantartható és biztonságos

A Recovinyl elősegíti a vegyes, használat
utáni PVC hulladék begyűjtését,
elszállítását és - újrahasznosítását, főleg az
építési - és kivitelezési szektorokból. A
Recovinyl maga nem végez begyűjtést
vagy újrahasznosítást, de igénybe veszi a
meglevő piaci szereplőket.
2003. évi alapítása óta a Recovinyl
nagyban hozzájárult az Európában
újrahasznosításra kerülő használat utáni
PVC nyilvántartott mennyiségének
exponenciális növekedése
megvalósításához, amely 2005 - ben.
14 000 tonnáról indult és 2008 - ban
elérte a 191 393 tonnát.
Ma a Recovinyl tevékenysége kiterjed
Ausztriára, Belgiumra, a Cseh
Köztársaságra, Dániára, Franciaországra,
Németországra, Magyarországra,
Írországra, Olaszországra, Hollandiára,
Lengyelországra, Portugálára, Szlovákiára,
Spanyolországra és az Egyesült
Királyságra, melyhez 107 bejegyzett aktív
újrahasznosító cég is tartozik.
Honlapját (www.recovinyl.com) 2008-ban
újratervezték és frissítették. Tartalma –
beleértve a Recovinyl szerződéseket ill. a
visszanyerési és újrahasznosítási
irányelveket – jelenleg 11 nyelven áll
rendelkezésre.
2008. első felét rendkívül élénk aktivitás
jellemezte (erős kereslet, magas árak).
Jelentős keresletcsökkenést regisztráltak
júniusban-júliusban, különösen a
csőszektorban.

	DPR: Német PVC Újrahasznosító Kft.
(www.pvc-recycling.org)

10
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Németországban a DPR10 -t nevezték ki
helyi képviselő szervezetnek, valamint
kiépült egy új újrahasznosító hálózat.
Ezenkívül, a Rewindo által újrahasznosított
mennyiségeket (Németország
legnagyobb használt PVC ablak hulladék
feldolgozó cége– www.rewindo.de) is a
Recovinyl rendszerbe integrálták.
Franciaországban befejeződött a PVC
újrahasznosítók hálózatának integrációja,
mely lehetővé tette új szerződések és új
adatgyűjtési módszerek kialakítását.
Olaszországban a piac a kemény
alkalmazások kisebb újrahasznosítását és
a száraz hulladék frakció kisebb
begyűjtését és osztályozását észlelte. A
görgős redőny - különösen a kis-és
közepes vállalkozások esetében -,
valamint a kábel újrahasznosítási
tevékenységek kiforrottabbak ezen a
piacon.
2008-ban Dániában csökkent a PVC
begyűjtés és újrahasznosítás az alacsony
építési aktivitás következtében.
Ugyanezen okból az Egyesült
Királyságban is lelassult ez a folyamat.
Mostanáig 4 újrahasznosítót regisztráltak
Spanyolországban és kettőt
Portugáliában. Úgy tűnik, hogy a lágy
PVC-ből több kerül újrahasznosításra egy,
a műanyagburkolatokra (bannerek)
specializálódott újrahasznosító cég
segítségével.
Közép-Európában jelenleg 8 aktív
újrahasznosító működik: a Cseh
Köztársaságban és Magyarországon ezek
inkább a lágy PVC újrahasznosítására
összpontosítanak; Lengyelországban
inkább a kemény PVC-re fókuszálnak.
2009-ben a Recovinyl tevékenységek a
következőkre összpontosulnak: az
újrahasznosítók további feltérképezése; az
együttműködés javítása az
újrahasznosítókhoz és a feldolgozókhoz
szervezett időnkénti látogatásokkal; a
bejövő hulladék alakulásának közvetlen
monitorozása az újrahasznosítóknál a
készletek nyomon követésével, elősegítve
az exportpiacok információcseréjét;
exportpiacok elemzése (Távol-Kelet).
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Recovinyl által lejelentett újrahasznosított mennyiségek, országonként
2005 év*
Ausztria.

2006 év*

2007 év*

2008 év*

-

-

-

4.398

1.500

2.739

1.954

3.346

Cseh Köztársaság.

-

-

1.165

5.858

Dánia.

-

-

2.896

2.586

2.000**

7.446

13.276

16.943

Németország.

-

5,522

35.927

77.313

Magyarország.

-

-

256

804

Olaszország.

-

828

4.252

16.115

Luxemburg.

-

-

-

116

Hollandia.

4.500

10.972

8.959

10.731

Lengyelország.

-

-

475

3.518

Portugália.

-

-

-

477

Spanyolország.

-

2

-

6.293

EGYESÜLT KIR ***.

-

94

-

-

8.000

17.087

42.162

42.730

16.000

44.690

111.322

191.393

Belgium.

Franciaország.

UK***
ÖSSZESEN

* Tényleges adatok tonnában
** Ezt a mennyiséget a PVC Recyclage hasznosította újra, most a Recovinyl adatok tartalmazzák
*** A 2008. évi Egyesült Királyságbeli adatok tartalmazzák a 2008. évi írországi adatokat

Recovinyl: Lejelentett újrahasznosított mennyiségek, alkalmazásonként
2007. év*

2008 . év*

Csövek

18.375

22.495

.Profilok.

39.517

79.600

2.134

4.352

60.026

106.447

Kemény PVC Alkalmazások

Keményfóliák.
Összes Kemény PVC Alkalmazás

Lágy PVC Alkalmazások
Kábelek

37.469

54.987

Vegyes

13.827

29.959

51.296

84.946

Összes Lágy PVC Alkalmazás
* Tényleges adatok tonnában

Ablakprofilok
Az EPPA11 ablak begyűjtési - és újrahasznosítási
projektek jól megalapozottak Ausztriában és
Németországban. A Recovinyl által ösztönzött
rendszerek már jelen vannak Belgiumban,
Dániában, Franciaországban, Írországban,
Olaszországban, Hollandiában, Spanyolországban
és az Egyesült Királyságban.
Ausztriában az ÖAKF12 folytatta sikeres munkáját a
nyilvánosság tájékoztatására összpontosítva. Az
újrahasznosított mennyiségek folyamatos
növekedést mutatnak; 2008-ban közel 865 tonnát
sikerült elérni.
Németországban a Rewindo folytatta a sikeres
hulladékgyűjtési koncepcióját, és a
kommunikációs tevékenységeit. A 2007. évi
nyilvántartott 18 900 tonnáról 2008-ban 22 650
tonnára emelkedett a rendszerbe bevitt anyag
mennyisége, míg a kimenő anyag mennyisége
2007-ben 14 324 tonna, 2008-ban 16 000 tonna
volt.
A hulladék PVC ablakból nyert újrahasznosítható
anyag 100%-ban felhasználták: minimum 50 %-át
ablakprofilok gyártásánál, 10 %-át az ablakkal
kapcsolatos egyéb alkalmazásoknál. A
fennmaradó mennyiségek pedig más építőipari
termékekbe kerültek.
2008-ban az EPPA folytatta az „Ablak - és
ajtógyártáshoz szükséges lágyítatlan polivinilklorid profilok (PVC-U) - Besorolás, követelmények
és vizsgálati módszerek” című EN 12608:2003
szabvánnyal kapcsolatos munka támogatását a
reciklátok profil alkalmazásokban történő
újrafelhasználására vonatkozóan. .
Ezenkívül 2008-ban az EPPA felállított egy „EPD a
PVC ablakprofiloknál és PVC ablakoknál”
elnevezésű munkacsoportot és az életciklusra
vonatkozó adatokkal (öko-profilok) támogatta a
PVC ablakprofil feldolgozási folyamatról írt TNO
tanulmányt. Minden EPPA tagvállalat már
elindította és némelyikük már be is fejezte az
ólomtartalmú stabilizátorok kiváltását. Majdnem
mindegyik kis - és középes vállalat szorosan
együttműködik a beszállítóikkal a fenti célok
elérése érdekében.

	EPPA: EPPA: Európai PVC Ablakprofil és Kapcsolódó Építőipari
Termékek Szövetsége, EuPC szektorcsoport (www.
eppa-profiles.org)
12
	ÖAKF Osztrák Műanyag Ablak Újrahasznosítási Szervezet
(www.fenster.at)
11
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Csövek és fittingek
Valamennyi TEPPFA13 által indított nemzeti
újrahasznosítási projekt, - kivéve Ausztriát,
Finnországot és Svédországot – jelenleg a
Recovinyl rendszerhez tartozik, a helyi
költségekhez való 874 487 € hozzájárulással. A
cél az, hogy 2009-ben az osztrák ÖAKR14 és a
svéd projekt is a Recovinyl rendszerhez
tartozzon.
2009-ben a TEPPFA szándékában áll elősegíteni
az újrahasznosított anyagok további
felhasználását minden tagnál és világossá tenni
a REACH és a Biztonsági adatlapok (SDS)
használatát az újrahasznosítók felé.
A TEPPFA aktívan támogatja a Vinyl Alapítvány
tevékenységeit. A gyakori levelezések és a
tagoknál tett látogatások eredményeképpen a
TEPPFA tagok megelőlegezték hozzájárulásaikat
a Vinyl Alapítvány számára. A TEPPFA tagok
érdekében áll, hogy nyomást gyakoroljanak a
szervezeten kívüliekre.
Az olyan műszaki problémákat, mint az
elszíneződést és az adalékanyagok kiválását
(plate-out) még nem oldották meg teljesen;
mindazonáltal 2007 óta az ivóvízcsövek már
ólommentesek Európa nagy részén, és az
ólommentesítés egyéb alkalmazásoknál is
várhatóan 2010-re befejeződik.
2009-ben a TEPPFA továbbra is támogatja tagjait
a még fennálló műszaki problémák
megoldásában és hozzájárul a kadmium - és az
ólom tanulmányokhoz. (Lásd REACH és
Újrahasznosítás c. fejezet, 31. oldal).

Szigetelő tetőfóliák
2008-ban a Roofcollect®15 3 635 tonna
műanyagburkolatot és 954 tonna életciklus végi
tetőburkolatot és vízálló tetőfóliát hasznosított
újra. 2008. augusztusában a műanyag burkolatok
újrahasznosítási projektje teljes mértékben
beépült a Recovinylbe, melyet a KPMG auditált.

médiakapcsolatok és a nemzetközi kereskedelmi
vásárokon a partnerekkel együtt történő
részvétel.

Az életciklus végi tetőfóliák és vízálló fóliák
újrahasznosítása Európában, országok szerinti
bontásban.

2008-ban folytatódott.a Roofcollect® logisztikai
csoportokkal kapcsolatos tevékenysége, melybe
bevonta a begyűjtő -, és újrahasznosítást végző
vállalatok szakembereit is. Találkozókat szerveztek
Ausztriában, Franciaországban, Németországban,
Olaszországban és az Egyesült Királyságban,
melyek várhatóan 2009-ben is folytatódnak.

Franciaországban, 2008-ban egy újrahasznosítást
végző vállalattal megtörténtek az anyag
kezelésére és - darálására vonatkozó első próbák.
Az Egyesült Királyságban egy Derbyshire - i
újrahasznosítást végző szervezettel a tetőburkoló
anyagok átvételével kapcsolatban a tárgyalások
folyamatban vannak, valamint tárgyalnak egy brit
nem kormányzati szervezettel az építési
területekről történő elszállítási és egyéb
logisztikai feladatokról. A projekt első próbáit
Derbyshire-ban tervezik. A Texyloop®/
Vinyloop®-pal szintén tárgyalnak a
Franciaországból és Olaszországból származó
anyagok újrahasznosításáról.

2009-ben a Roofcollect® folytatja tevékenységét
a meglevő és az új újrahasznosító piacokon.
Begyűjtési projektek bevezetését tervezik azokon
a területeken, ahol ez még nincs megoldva.
Ezenkívül kompaundált és nem kompaundált
anyagokkal darálási- és újrahasznosítási
vizsgálatokat fognak végezni Franciaországban,
Olaszországban, Spanyolországban és az
Egyesült Királyságban. A Roofcollect®
elkötelezett abban, hogy elősegítse a PVC
tetőfóliák újrahasznosíthatóságát és más
tetőburkoló anyagokkal történő összehasonlítás
alapján javítsa a PVC tetőfóliák hírnevét és
bemutassa, hogy fenntarthatóbbak azoknál.

Összességében, az ESWA16 tagok vevői azt várják,
hogy telephelyeikről az ipar begyűjtse az
elhasznált anyagokat, annak érdekében, hogy a
hulladéklerakási korlátozásokat be tudják tartani.

A Roofcollect® 2009 – re 1 500 tonna hulladék
tetőburkoló - és vízálló tetőfólia
újrahasznosítását tűzte ki célul, melynek 60 % - a
(900 tonna) Németországban, míg 40 %-a a
többi EU országban keletkezik. A volumenek
növekedése várható, különösen Ausztriában, a
Benelux-államokban, Franciaországban,
Olaszországban és az Egyesült Királyságban.

Komoly erőfeszítések történtek a kommunikáció
területén, valamint a Roofcollect®
tevékenységeinek elősegítésére: 5 nyelven
elérhető weboldal (www.roofcollect.com),

EURÓPA
Élettartamuk végére ért tetőfóliák és vízálló fóliák, tonnában
2008 január - december (összesen: 954 t)
850
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839.22
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	TEPPFA: Európai Műanyag Cső- és Fitting Szövetség, EuPC
szektorszövetség (www.teppfa.org)
14
	ÖAKR Osztrák Műanyag Cső Újrahasznosítási Szervezet (www.
oeakr.at)
15
	Roofcollect®: Hőre Lágyuló Fóliák Újrahasznosító Rendszere
(www.roofcollect.com)
16
	ESWA: Európai Egyrétegű Vízhatlan Fedőfólia Gyártók
Szövetsége, EuPC szektorszövetség (www.eswa.be)
13
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Padlóburkolat
Az EPFLOOR17 2008-ban 2 300 tonna használt
padlóburkoló hulladék újrahasznosítását
tervezte azáltal, hogy a földrajzi lefedettség
fokozatos kiterjesztésével a begyűjtési
projekteket kibővítette Ausztriában,
Franciaországban, Németországban, Svájcban
és az Egyesült Királyságban.
2008-ban az újrahasznosításra begyűjtött
mennyiség 2 665 tonna volt, melyből 2 524
tonna került újrahasznosításra, mellyel sikerült
túllépni a célkitűzést.
A kedvezőbb feltételek ellenére a begyűjtési
volumen újbóli csökkenése volt tapasztalható
Németországban, mindazonáltal
Németország maradt a begyűjtött hulladék
elsőszámú (35%) forrása. Ez a csökkenés
részben az építési szektor 2008-ban
bekövetkezett hátrányos gazdasági
helyzetével magyarázható, ill. azzal, hogy
néhány EU tagországban az alternatív
ártalmatlanítási útvonalak (pl. hulladéklerakók)
viszonylag könnyű hozzáférhetőek voltak. A
begyűjtés Ausztriában és Svájcban stabil volt.
Az Egyesült Királyságban egyenletes
növekedés volt tapasztalható az
újrahasznosítás terén, mind a beépítés utáni,
mind a használat utáni padlóburkoló
hulladéknál. A reciklátok a beépítés utáni
hulladékok esetén a padlóburkolat gyártóknál,
míg a használat utáni hulladékok esetén a
közúti jelzőkúpok gyártóinál voltak
értékesíthetők. A begyűjtési - és az
újrahasznosítási kezdeményezést az EPFLOOR
tagjai, a Tarkett, Polyflor, Altro Floors és a
Gerflor hozták létre a padlóburkolat beépítést
végzőkkel együttműködve a WRAP (Hulladék
- és Visszanyerő Akcióprogram)
támogatásával. A WRAP 2009 március végén
megszűnik, azonban a padlóburkolat gyártók
folytatják a begyűjtési - és újrahasznosítási
projektet.
Áttörés történt a biztonsági padlók
újrahasznosításában: számos brit
padlóburkolat gyártó a WRAP program
részeként kezelte az ipari biztonsági padlók
újrahasznosítását. A használat utáni
padlóburkoló hulladékokra vonatkozóan a

EPFLOOR begyűjtés és újrahasznosítás 2007-ben és 2008-ban az EU-27-ben, valamint
Svájcban és Norvégiában
2007

2008

tonna
2.800
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2.665
2.529

2.524

2.200
2.054

2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
+5%

1.000

Újrahasznosítandó begyűjtött anyag

most elkezdett vizsgálatok 2009-ben
folytatódnak. Az előzetes osztályozás és a
kezelés biztosítja a megfelelő minőséget.
Franciaországban a begyűjtés a 2007. évi 282
tonna mennyiségről 477 tonnára növekedett.
A fő források a nagy padlóburkolat felhasználó
vállalatok, a hulladékbegyűjtők (Párizs,
Brittany, Burgundia) és a szociális
lakásfelújítások (pl. Limoges, Lille…) voltak.
Mivel a felújítás 2008-ban széles körben még
nem indult be, a begyűjtés fellendítése a
célorientált tevékenységekre és az építőkkel
folytatott kommunikációra vonatkozik: az
SFEC (a Francia Kalanderező Szövetség) 1 300
padlóburkoló céggel közvetlenül lépett
kapcsolatba az egyik felmérésén keresztül. A
helyi padlóburkolat gyártók is elindították a
saját felhasználás utáni hulladék-visszavételi
projektjeiket, és ez a kezdeményezés

+23%
Újrahasznosítás

várhatóan hozzájárul majd ahhoz, hogy a
volumenek 2009-ben is tovább növekedjenek.
Az SFEC nagyon aktív partner és részt vett a
„Grenelle de l’ Environnement”16
kezdeményezésben; az SFEC is szervezett
környezetvédelmi tréninget a padlóburkolók
részére és a sajtóban való jelenléten keresztül
igen hatékony szerepet vállal az
újrahasznosításhoz szükséges tudatosság
növelésében.
A fogyasztói hulladék újrahasznosítására
elindított GBR19 projekt már létezik
Svédországban, Dániában és Norvégiában.
2007-ben, Svédországban a mechanikai
újrahasznosítás céljából elindított másik
kísérleti jellegű projekt 2008-ban nem
folytatódott, mert a Recovinyl úgy döntött,
hogy nem kíván belépni a svéd piacra.

PVC padlóburkolat újrahasznosításból származó reciklát értékesítése 2008-ban,
alkalmazásonként
3% vagy nincs meghatározva
11% Közúti jelzőkúpok

7% Fólia (építési)

2% Tömlők
0% Lovaglószőnyegek

77% Padlóburkolat

	EPFLOOR: Európai PVC Padlóburkolat Gyártók Szövetsége,
EuPC szektorcsoport (www.epfloor.eu)
	Információs és konzultációs kezdeményezés, melyet a
Francia Ökológiai -, Energetikai-, Fenntartható fejlődés és
Területkezelési Minisztérium indított el
19
	GBR: Golvbranschen, Svédország (www.golvbranschen.se)
17

18
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...nyitott marad arra,
hogy Európában
bárhol újrahasznosítási
megoldásokat ajánljon
bármely padlóburkoló,
hulladékbegyűjtő
vagy önkormányzat
számára...

Energiahatékony, könnyen karbantartható és biztonságos

2009-re az EPFLOOR begyűjtési előrejelzés a
rendelkezésre álló hulladéktól függ, mely
nagymértékben kapcsolódik a gazdasági
tényezőkhöz. A jelenlegi gazdasági visszaesés
valószínű, hogy negatív hatással lesz a
begyűjtési - és újrahasznosítási
tevékenységekre, azonban nehéz lenne még
megbecsülni annak mértékét.
Az EPFLOOR a begyűjtési projektek további
növelését tervezi az skandináv országokban,
Franciaországban és az Egyesült Királyságban.
2009-ben, azonban nem terveznek új akciókat
egyéb országokban, mindazonáltal az
EPFLOOR nyitott marad arra, hogy Európában
bárhol újrahasznosítási megoldásokat ajánljon
bármely padlóburkoló , hulladékbegyűjtő
vagy önkormányzat számára.
A technológiai fejlesztések szempontjából az
EPFLOOR célja a biztonsági padlóburkoló
anyagok újrahasznosításának
továbbfejlesztése. Az EPFLOOR tervezi az
együttműködést az új generációs ferrarai
Vinyloop® üzemmel a használat utáni
padlóburkoló hulladék újrahasznosításának
vizsgálatára. Az EPFLOOR továbbra is aktívan
részt vesz a Vinyl 2010 kezdeményezéseiben
az új visszanyerési lehetőségek feltárására.

Műanyagburkolatok
2008-ban az IVK20 /EOPCOAT21 begyűjtő
- és újrahasznosító rendszer kb. 4 555
tonna műanyag burkolatból származó
használat utáni PVC hulladékot gyűjtött
be és megfelelő módon újrahasznosított.
Az IVK EPCoat projekt így már 2008-ban
beváltotta a 2003-ban tett ígéretét, mely
4 000 tonna használat utáni PVC
műanyagburkolat hulladék 2010-re
történő újrahasznosítására vonatkozott.
2008-ban tizenkét vállalat vett részt a
rendszerben.
A rendszerben résztvevő új tagok melletti
kampányoláson kívül az IVK elsődleges
feladata az, hogy partnereivel együtt új
visszanyerési technológiákat találjon a
PVC műanyagburkolat hulladékok
számára. Az első eredmények már
megszülettek. A lovaglószőnyegek
előállítása mellett, az egyedi
újrahasznosítók gyárthatnak minőségi
bélyegzővel ellátott cipőtalpakat,
hulladéktároló kerekeket és új építési
ponyvákat. Az utóbb említett lehetőség
2009-ben is folytatódik annak érdekében,
hogy növekedjen a teljes visszanyerési
volumen.

IVK: Műanyagpálya Ipari Szövetség (www.ivk-frankfurt.de)
	EuPC PVC Burkolatok Szektorcsoport (www.eupc.org/epcoat)

20
21
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PVC hulladékkezelés: újrahasznosítási technológiák,
üzemek és projektek
Vinyloop®
A Vinyloop® technológiában a műszaki
áttörést az új, a világon egyedülálló
dekantáló centrifuga telepítése jelentette.
A dekantáló centrifugát 2007 végén
szállították le, mely lehetővé teszi a
kábelhulladékból származó újrafelhasznált
anyag szennyező és töltőanyag
tartalmának jelentős csökkentését,
valamint kiváló mechanikai
tulajdonságokkal rendelkező és jobb
minőségű R-PVC gyártását. Az első próbát
2008 július végén kezdték meg a
szeptemberben üzembe helyezett
dekantálóval. A késedelem okai az
üzemeltetési engedélyek módosításával
kapcsolatos ügyek voltak.

Vinyloop® Ferrara üzem kilátásai

TONNES

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2002

A dekantáló üzembe helyezése óta a
Vinyloop® 450 tonna anyagot gyártott,
novemberben már körülbelül 15 tonna/
nap kapacitással. A 24 órás próbaüzemelés

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Hulladékok

760

224

3.360

5.000

6.100

8.191

8.021

9.100

R-PVC

650

1.750

2.645

3.920

4.400

5.563

5.213

6.500

Product

Új Vinyloop dekantáló

azonban igazolta a 30 tonna/nap
kapacitást is. A technológia egyedi és
innovatív, az előírt próbaüzem alatt
meghatározásra került néhány
szükségszerű kiegészítő módosítás. A
módosítások elvégzése érdekében, a
terveknek megfelelően 2008 végén a
dekantálót visszaszállították a
beszállítóhoz. A módosított dekantáló
előre láthatóan 2009 második
negyedévében készül el.

SZŰRÉS

DEKANTÁLÓ

Nyersanyag (hulladék kg-ban )

1,250

1,425

R-PVC, melyből a ( %)

1,000

1,000

- PVC por

46 - 52

55 - 60

- töltőanyag

25 - 30

15

- lágyítók

24 - 27

28 - 30

- szennyezőanyagok

1.5 - 3

0.15 - 0.3

Szűrési maradék (kg)

250

285

Dekantálási maradék

-

140

Töltőanyag mennyisége (%)

25%-30%

15%

Extrudált minták felülete

Felülete nem teljesen ’szabályos’

Felülete meglehetősen jó, közelít
az eredetihez

Ügyfelek visszajelzése

-

Pozitív: sűrűség és felszín
elfogadható
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Halosep®
A Watech kivitelezésében készült el a
Halosep® technológia, melynek célja,
hogy a Vinyl 2010 segítségével
visszanyerje a klórtartalmú hulladék
elégetésekor keletkező füstgázban
visszamaradó anyagokat. Az RGS90
később átvette a Watech-et, majd ezt
követően eladta a Stena nevű svéd
cégnek. (www.stenametall.com).
Napjainkban, a Stena partnereket keres
egy kereskedelmi méretű bemutató
üzem megépítéséhez.
Sumitomo Fém Alapanyag Újrahasznosító Technológia
A Vinyl 2010 kutatja a Sumimoto Fém
kigázosító rendszer technológiáján
alapuló, PVC-ben gazdag nyersanyagok
újrahasznosítási technológiájának
lehetőségét. 2007 óta az a cél, hogy az
üzemnek olyan megfelelő helyet
találjanak, ahol a szintézisgáz és a sósav
(sósav - a PVC tartalmú hulladék
újrahasznosításakor keletkező
melléktermék) telephelyi felhasználása
történik.

Komplex, ugyanakkor olcsó rendszerek

Hasonló technológián alapul a Texyloop®
kísérleti üzeme, ami alapvetően ponyva
vagy egyéb szál-tartalmú PVC hulladék
kezelését végzi. Az üzem 2008 negyedik
negyedévében elindult. A csekély
mértékű késés a dekantáló centrifuga
üzembe helyezésének időbeni eltolódása
miatt történt.
Az első 650 kg-os sarzs kezelése a szálak
megfelelő szeparációját mutatta (amit a
későbbiekben megerősítünk) és sem a
Texyloop®- előkezelésnél, sem az
oldó-szűrő egységben eddig probléma
nem lépett fel. Az első sarzs eredményei
is azt igazolták, hogy fontos a jól
szervezett ponyva begyűjtési fázis a
szennyeződések elkerülése és a jobb
minőségű szálak elérése érdekében.

A Vinyl 2010 megbízásából a Fairtec (Suez
Csoport leányvállalata) 2007-ben kezdte
el vizsgálni, hogy hol lehetne megfelelő
telephelyet találni a Benelux államokban,
Franciaországban és Németországban. A
keresést 2008-ban tovább folytatták.
Ezzel párhuzamosan a Vinyl 2010 is
vizsgálódott, és sikerült találnia két olyan
németországi telephelyet, melyek
megfelelhetnek a műszaki elvárásoknak.
Továbbra is fennáll azonban még néhány
gazdasági és stratégiai jellegű probléma
a társasági tulajdonnal,
hulladékgyűjtéssel/szállítással, a sósav és
a szintézisgáz értékesítésével
kapcsolatban.
A Fairtec néhány lehetséges francia
partnerrel már felvette a kapcsolatot, de
arra a következtetésre jutott, hogy
„Korlátozott a lehetséges partnerek
száma és remélik a Vinyl 2010 jelentős
érdekeltségét” és „a folyamat értékelése
szerint nem egy kiforrott technológia
jellemzőit mutatja, melyet ezért még
tökéletesíteni és fejleszteni szükséges”.
A tanulmány 2008-ban fejeződött be.
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PVC HULLADÉKKEZELÉS: EGYÉB
PROJEKTEK

ERPA22 – CIFRA23
A Vinyl 2010 tevékenységének keretében a
CIFRA 2008-ban 1 465 tonna használat
utáni PVC hulladékot hasznosított újra.
2008-ban a CIFRA 2 100 tonna
újrahasznosított fóliát gyártott a
GEOlightTM víztartó rendszer számára.
A GEOlightTM egy ultrakönnyű, elemes,
méhsejt szerkezetű, újrahasznosított
PVC-ből készült szerkezeti elem. A
beépítésre kész elemek kialakítása az
esővíz felszín alatti tárolását biztosítja. A
magas hézagtényező (>95 %), magas
nyomószilárdság (1 000 kN/m²-ig) és a
vízáramlással szembeni alacsony
ellenállása a GEOlightTM–ot ideális
anyaggá teszi, és költséghatékony és
karbantartást nem igénylő tárolási
lehetőséget biztosít a talajvíz számára.
A REACH és az Újrahasznosítás
A 91/338 EU Irányelv - a REACH XVII
mellékletének része -, tiltja az olyan
termékek forgalmazását, melyeknek a
kadmium (Cd) tartalma meghaladja a 100
ppm-et. A PVC ipar Önkéntes
Elkötelezettségének részeként, 2001-ben
az ESPA és az EuPC kivonta a kadmium
stabilizátorokat az Unió 15 tagállamában.
2007. év végéig, az EU bővítését követően
az EU 27 tagállamában is megtörtént a
kadmium alapú stabilizátorok kivonása.
Mindazonáltal, az EU Irányelv lehetőséget
ad az újrahasznosított PVC-ben még
mindig jelen lévő kadmium örökség
kezelésére.

	ERPA: Európai Kemény PVC Fólia Gyártók Szövetsége (www.
pvc-films.org)
23
	CIFRA: Francia kalanderező vállalat (www.cifra.fr)
22

Az életet még élvezhetőbbé teszi

2008 júliusában a VITO-t (Flamand
Technológiai Kutatóintézet – www.vito.be)
jelölték ki tanácsadónak, hogy készítsen
egy hatástanulmányt a számos lehetséges
változatról, melynek célja, hogy
összehangolja a kadmiumot még mindig
tartalmazó PVC újrahasznosíthatóságát és
a XVII. melléklet korlátozásait. A fenti
értékelés részletesen foglalkozik a PVC
számos felhasználási területével (mint pl.
csövek, profilok, padlóburkolatok, kábelek,
tetőfedő/ időjárásálló anyagok), és
különféle forgatókönyveket elemez.
Az EuPC a hulladék modelljét arra
alkalmazta, hogy kiszámolja a kadmium
tartalmú PVC hulladékáramok jövőbeni
alakulását azokon kulcsfontosságú
alkalmazási területeken, ahol a kadmiumot
már korábban is használták. Az eddigi
számítások a különböző használat utáni
hulladékok átlagos (öröklött) kadmium
tartalmai nem voltak jelentősek, sem a
kábelek (a Cd nem haladta meg a 100
ppm-et) sem a padlóburkolatok esetében.
A zárt hasznosítású profilok esetében az
előzetes eredmények már rendelkezésre
állnak, míg az újrahasznosított, vegyes
kemény PVC hulladék elemzés alatt áll.

A tanulmány befejezése 2009. év II.
negyedévében várható.
A REACH és az újrahasznosítás
vonatkozásában a Vinyl 2010 előnyére
válhat az a tanulmány, amely német
viszonylatban értékeli a REACH hatását a
műanyagok újrahasznosítására. A
tanulmány nem csak a PlasticsEurope
németországi szervezetét érinti, hanem a
feldolgozókat, a hulladék-gazdálkodási
vállalatokat, a hatóságokat és néhány
alkalmazási szektort is. A tanulmány
indítását 2008 februárjára ütemezték, de
csak 2008 novemberében kezdődött el és
a munka jelenleg is folyamatban van.
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A Vinyl Alapítvány
A Vinyl Alapítvány egy non-profit,
független irányítású szervezet, melyet az
EuPC a Vinyl 2010 segítségével hozott
létre. Feladata, hogy javítsa az európai PVC
feldolgozó ipartól érkező pénzügyi
hozzájárulások begyűjtésének
hatékonyságát, mely a Vinyl 2010
újrahasznosítási kezdeményezéseinek
költségét fedezi. A Vinyl Alapítvány egy
mechanizmust biztosít a feldolgozóktól
származó - a tényleges PVC por
felhasználástól függő - pénzügyi
támogatások összegyűjtésére . Ily módon
az esedékes hozzájárulások arányosan
kerülnek kijelölésre a feldolgozók felé. A
KPMG könyvvizsgáló céget kérték fel, hogy
működtessen egy bizalmas „fekete doboz”
rendszert az EU versenyjoggal teljes
összhangban és a Vinyl Alapítvány
megbízásából függetlenül kezelje a
pénzügyi hozzájárulásokat.
2008-ban jelentős munkára volt szükség a
Vinyl Alapítvány létrehozásához és a
finanszírozási program előzetes

marketingjéhez, melyhez hatékony
kommunikációs tevékenység kellett, hogy
a feldolgozókat elsőként lehessen
tájékoztatni a rendszerről. A következő
tevékenységek valósultak meg:
célorientált honlap (www.vinylfoundation.
org), különböző nyelvű kiadványok,
levelezések, prezentációk, ill. célzott
médiacikkek. Azok a feldolgozók, akik
támogatják a Vinyl Alapítványt, a Vinyl
2010 akkreditált partnereivé válnak és a
Vinyl 2010 projekt révén élvezhetik a
közvetlen kapcsolat előnyeit. Jogosultak
arra, hogy használják a ’Vinyl 2010 Partner
a Fenntarthatóságért’ logót.
2008-ban a feldolgozók fizetési szintjei
kemény PVC termékek esetén 0,35 euró/
tonna, lágy PVC termékek esetén 1,25
euró/tonna hozzájáruláson alapult. Az
életciklus végi lágy termék
újrahasznosításakor fellépő magasabb
költségek tükrözik a hozzájárulások közötti
különbségeket. A PVC gyártók és a
tonnánkénti hozzájárulási szintekkel
kapcsolatos adatok alapján a KPMG

könyvvizsgáló cég kiszámította, hogy a
Vinyl Alapítványi rendszer optimális
finanszírozási teljesítménye 2008-ban 2,9
millió euró volt. 20 ország 189 feldolgozó
cége ténylegesen 1 018 792 euró
támogatást adott.
A kommunikáció jelenleg további
hozzájárulások ösztönzésére fókuszál,
kiemelve a lehetőségeit annak, hogy
milyen előnyökkel bír, ha társadalmilag
felelős üzletágról van szó, kihangsúlyozza
továbbá a „kívülálló” magatartás negatív
következményeit.
A Vinyl Alapítványt támogató PVC
feldolgozók listája megtalálható a www.
vinylfoudation.org honlapon, mely
rendszeresen frissül.
A 2007. évi PVC por felhasználás alapján a
2009. évi teljes fizetési felszólítás ismét 2-3
millió euró között lesz. A világgazdasági
válság tükrében a Vinyl 2010 felismeri a
2008-ban elért finanszírozási szintek
fenntarthatóságára és javítására vonatkozó
kihívásokat, de 2009-ben a
kommunikációs tevékenységet tovább
folytatják a kitűzött cél elérése érdekében.
Vinyl Alapítvány igazgatósága
Mr. Joachim Eckstein – ERPA (elnök)
Mr. Alexandre Dangis – EuPC
Mr. David Clark – Tarkett
Andreas Hartleif – VEKA AG
Mr. Henk ten Hove – Wavin
Michael Kundel – Renolit AG

Supporting the future for PVC

Mindenkor higiénikus
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pénzügyi jelentés
2008-ban a Vinyl 2010, az EuPC és tagjainak kiadása elérte a 8,16 millió
eurót a tavalyi 7,68 millió euróval szemben.
Miközben a szektorprojektek költsége stabil maradt vagy csökkent, a
Recovinyl projekt költsége emelkedett a szektortevékenységek és a
Recovinyl integrációja következtében, amely 72 %-kal növelte bejegyzett,
újrahasznosított mennyiségeit. 2008-ban a TEPFA National tevékenységei
integrálásra kerültek az auditálási körbe, ezért növekedtek a költségek az
előző évhez viszonyítva.

Vinyl 2010 – Hulladékkezelési Projektek

Számadatok 1000 €-ban

Összköltség 2007- ben az EuPC-vel és tagjaival együttesen

2008

2007

EPCOAT*

100

292

EPFLOOR

726

747

EPPA

671

605

ESWA/ROOFCOLLECT®**

209

375

5.359

4.513

Tanulmányok

61

13

TEPPFA***

974

134

Vinyloop® Ferrara

0

1.000

Egyéb

59

0

8.159

7.679

Recovinyl és Synergy Projekt

Összesen

* 2008-ban az EPCOAT projekt integrálva lett a Recovinylbe
** 2008-ban az ESWA/Roofcollect® átruházta valamennyi begyűjtési és újrahasznosítási tevékenységét a recovinylre, kivéve a tető- és
vízszigetelő fólia újrahasznosítási tevékenységeit.
*** 2008-ban az addig be nem jelentett országos költségek beszámításra kerültek
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igazolási nyilatkozatok
A kiadások KPMG tanúsítása
Független Könyvvizsgálói Jelentés az
Elfogadott Eljárások Alkalmazásáról

A Vinyl 2010 Vezetőségének

A Vinyl 2010 megbízásából elvégeztük annak
a táblázatnak a hitelesítését, amely a Vinyl
2010 különböző projektjeinek támogatott
költségeit mutatja be, melyet a Vinyl 2010
Helyzetjelentés tartalmaz a 2008. év
tevékenységeire vonatkozóan. Megerősítjük,
hogy egy nemzetközileg elismert, törvényes
auditori, tevékenységet végző felügyelő
testülethez tartozunk.
Az alábbiakban felsorolt eljárásokat kizárólag
annak érdekében folytattuk le, hogy
támogassuk Önöket a Vinyl 2010 különféle
projektjeinek támogatására fordított
összegeket tartalmazó táblázat
tanúsításában,, amely a Vinyl 2010
jelentésében is megtalálható a 2008. évi
tevékenységekre vonatkozóan. A Vinyl 2010
vezetősége felelős az áttekintésért, részletes
könyvelésért, illetve a kiegészítő
dokumentumokért. Ezeket az egyeztetett
eljárásokat tartalmazó kötelezettséget a
Kapcsolódó Szolgáltatások Nemzetközi
Szabványai által megállapított hitelesítési
szabványoknak megfelelően hajtották végre.
Ezeknek az eljárásoknak a megfelelőségéért
kizárólag a jelen helyzetjelentésben
meghatározott személyek felelősek. Ily
módon nem teszünk az alábbiakban
bemutatott eljárások megfelelőségre
nyilatkozatot, sem a jelen beszámolóra
vonatkozó igény indoklására, sem bármely
más okból.

Eljárás

Eredmények:

A Vinyl 2010 különféle projektjeinek
támogatott költségeit bemutató táblázatban
megfogalmazott teljes költségkimutatás
megszerzése, amely a Vinyl 2010
Helyzetjelentésben is megtalálható a 2008.
évi tevékenységekre vonatkozóan, és minta
alapján biztosítani az alábbi kumulatív
feltételeknek való megfelelőséget.

A kiadások teljes összege: 8,159 millió Euró

a. • A költségek a nemzetközi számviteli
alapelveknek megfelelően lettek
meghatározva (IAS/IFRS);
b. • 2008. január 1. és 2008. december 31.
között felmerülő költségek;
c. • A költségek a vállalkozó könyvelésében
legkésőbb 2008. december 31-ig
rögzítésre kerültek;
Eljárásaink nem terjedtek ki a bevétel és
kiadások teljességére.

a. • A mintaméret magába foglalja az összes
egyéni költséget 1 500 euró felett, a teljes
költség összegét tekintve. A mintaméret
alapján nem találtunk eltéréseket.
b. • A mintaméret magába foglalja az összes
egyéni költséget 1 500 euró felett, a
teljes költség összegét tekintve. A
mintaméret alapján nem találtunk
eltéréseket.
c. • A mintaméret magába foglalja az összes
egyéni költséget 1 500 euró felett, a teljes
költség összegét tekintve. A mintaméret
alapján nem találtunk eltéréseket.
Nem voltunk kötelesek és nem is végeztünk
el olyan vizsgálatot, melynek célja vélemény
kinyilvánítása lenne az áttekintéssel, a
könyveléssel és a kiegészítő
dokumentumokkal kapcsolatban. Ennek
megfelelően ilyen véleményt nem
nyilvánítunk ki. További eljárások folytatása
esetén, egyéb ügyek jutottak volna a
tudomásunkra, melyet jelentettünk volna
Önök felé a jelenlegi szervezet befolyásolása
nélkül.
Jelen beszámoló kizárólag a Vinyl 2010
vezetőségének tájékoztatását szolgálja,
melyet a fent meghatározott feleken kívül
mások nem használhatnak fel.
KPMG Bedrijfrevisoren burg. CVBA – Réviseurs d’Entreprises
SCRL civile

Képviseletében
Dominic Rousselle,
Partner
Louvain-la-Neuve, 2009. április 1.
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KPMG Mennyiségi Tanúsítvány
Cvba Klynveld Peat Marwick Goerdeler
Advisory Scrl
Független szakértői jelentés a 2008-ban
az EuPC szektorcsoportjai, az EPCoat,
EPFLOOR és EPPA, az EuPC
szektorszövetségesei, az ESWA & TEPPFA,
a CIFRA és Recovinyl Inpa által begyűjtött
és újrahasznosított, nem szabályozott
használat utáni PVC hulladék
mennyiségéről készített auditról a 2008.
január 1. és 2008. december 31. közötti
időszakban.
A megbízás szerint, mellyel a Vinyl 2010
bízott meg minket, beszámolunk a Vinyl
2010 különböző projektjeinek
mennyiségi adatairól készült auditról,
melyet a Vinyl 2010 Helyzetjelentés
ismertet a 2008. évi tevékenységei
kapcsán.
A Vinyl 2010 különböző projektjeinek
támogatott mennyiségeit bemutató
táblázat összeállításáért felelős személyek
a rendelkezésünkre bocsátották az audit
végrehajtásához szükséges összes
magyarázatot és információt. A kapott
információk felülvizsgálata alapján úgy
véljük, hogy számításba vettünk minden
olyan hulladékot, melyek a Vinyl 2010
szerint nem szabályozott használat utáni
PVC hulladékként kerültek
meghatározásra, és nem találkoztunk
olyan tényezővel, mely jellegéből
adódóan jelentősen befolyásolná az itt
közölt információkat.

Az audit eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze:

Projekt

Használat utáni
PVC hulladék
típusa

Újrahasznosított
mennyiség
2007-ban
[tonna]

Újrahasznosított
mennyiség
2008-ban
[tonna]

Növekedés %

EPCoat (és csak 2008-ban
Recovinyl)

Műanyagburkolat

2.609*

11.323*

N/A**

EPFLOOR

Padlóburkolat

2,054*

2,524*

22,88

EPPA (beleértve a Recovinyl)

Ablakprofilok és
ablakhoz kapcsolódó 56,046
profilok

79.877

42,52

ESWA - ROOFCOLLECT és
Recovinyl

Lágy PVC

19 333 tonna, ami
a következőkből
áll:

N/A**

20.454*

ESWA ROOFCOLLECT

Tetőburkolat és
vízhatlan fólia

954

Recovinyl

Lágy PVC alkalmazások

18.379

TEPPFA (beleértve a .
Recovinyl)

Csövek és fittingek

21.236

22.555

6,21

ERPA a Recovinylen keresztül
(beleértve a CIFRA)

Kemény PVC fólia

2.135

4.352

103,84

Recovinyl (beleértve Vinyloop
Ferrara)

Kábelek

44.929

54.986

22,38

149.463

194.950

30,43

Totaux
* Mennyiségek, beleértve Norvégiát és Svájcot
** Nem alkalmazható, a kategóriák közti hulladék transzferek miatt

Cvba Klynveld Peat Marwick Goerdeler Advisory Scrl

Képviseletében
Ludo Ruysen,
Partner
Brüsszel, 2009. március 31.

V i n y l 2 0 1 0 H e ly z e tj e l e n t é s 2 0 0 9

36
SGS Igazolási Nyilatkozat – 2009
Helyzetjelentés

• A Pénzügyi jelentés című fejezet (KPMG által
igazolt)

Az 1878-ban alapított SGS a világ egyik vezető
minőségellenőrző, vizsgáló és tanúsító
szervezetévé vált. A szervezet a minőségre és
integritásra vonatkozó globális
összehasonlításban elismert, több mint 55 000
alkalmazottal és több mint 1 000 irodából és
laboratóriumból álló hálózatot működtet szerte
a világon.

• A KPMG Tanúsítás című fejezet.

A Vinyl 2010 bízta meg először az SGS-t, hogy a
2009. évi Helyzetjelentésről független igazolást
készítsen. A 2009. évi Helyzetjelentés bemutatja
a Vinyl 2010 projekt 2008-ban elért eredményeit
a 10 éves program vonatkozásában.

A 2008. évre vonatkozóan a PVC ipar 2006.
májusi Önkéntes Kötelezettségvállalásában
nincsenek meghatározott főbb események,
azonban a Vinyl 2010 2007. évi
helyzetjelentésében 2008. évre konkrét
célkitűzések lettek meghatározva. A fenti
célkitűzések nagy részét sikerült elérni és az ipar
komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében,
hogy 2010-re teljesíteni tudja kötelezettségeit.

Az igazolás célja a jelentésben tett nyilatkozatok
ellenőrzése. Jelen igazolási nyilatkozat
független álláspontunkat fejezi ki. Az SGS nem
vett részt a Helyzetjelentés bármely részének
elkészítésében, vagy olyan információk
összegyűjtésében, melyre a jelentés épül.
Igazolási Eljárás
Az igazolás annak ellenőrzéséből áll, hogy a
Jelentés nyilatkozatai hűen és megfelelően
tükrözik –e a Vinyl 2010 teljesítményét és
eredményeit. Ez magában foglalta a
Helyzetjelentés és a mérleg terjedelmének,
valamint a benyújtott nyilatkozatok
egyértelműségének kritikus felülvizsgálatát.
Az igazolási eljárás az alábbi tevékenységeket
foglalta magában:
•A
 Vinyl 2010 által rendelkezésünkre bocsátott
projekttel kapcsolatos anyagok és
dokumentumok, mint pl. tervek, szerződések,
tárgyalási jegyzőkönyvek, prezentációk,
műszaki jelentések stb. számítógépes
vizsgálata.
• K apcsolattartás a Vinyl 2010 azon
munkatársaival, akik az adatgyűjtésért és a
jelentés egyes részeinek elkészítéséért
felelősek a kiválasztott beszámolók
egyeztetése és alátámasztása céljából.
• K apcsolattartás az Ellenőrző Bizottság
tagjaival.
Az igazolás nem terjed ki az alábbiakra:
•A
 számítógépes ellenőrzési dokumentum
alapjául szolgáló alapadatok és információk
•A
 z újrahasznosított PVC hulladék mennyisége
(KPMG által igazolt)
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Az igazolás eredményei
Véleményünk szerint a Vinyl 2010 2009. évi
Helyzetjelentése a valóságnak megfelelő
módon ismerteti a Vinyl 2010 2008-ban elért
eredményeit. A jelentés arányosan tükrözi a PVC
ipar erőfeszítéseit, hogy megfeleljen a PVC ipar
Önkéntes Kötelezettségvállalásában tett 2006
májusában átdolgozott elkötelezettségeinek.

Az IHCP feladata, hogy megvédje a fogyasztók
érdekeit és egészségét a vegyi anyagokra,
élelmiszeripari és fogyasztási cikkekre
vonatkozó uniós jogszabályok keretében. A TCS
(jelenlegi neve Fogyasztási Cikkek Biztonsága és
Minősége (CPS&Q) Részleg), korábbi nevén
Európai Vegyi Anyagok Intézete (ECB), amely
biztosítja a tudományos és technikai hátteret a
veszélyes vegyi anyagokkal és fogyasztási
cikkekkel kapcsolatos EU irányelvek
koncepciójához, fejlesztéséhez,
megvalósításához és ellenőrzéséhez, beleértve
az EU Kockázatértékelésének koordinációját is.
A ECB törvényhozói tevékenységének célja,
hogy magas szintű védelmet biztosítson a
dolgozóknak, a fogyasztóknak és a
környezetnek a veszélyes vegyi anyagokkal
szemben és biztosítsa a vegyi anyagok belső
piacának hatékony működését a jelenleg
érvényben lévő Közösségi jogszabály
értelmében.

Az újrahasznosított PVC hulladék mennyiségek
- elsősorban a Recovinyl projekten keresztül ebben az évben szintén komoly teljesítményről
tanúskodnak. Az újrahasznosított hulladék
mennyisége megközelítette a célév szintjét,
azonban folyamatos erőfeszítések szükségesek
ahhoz, hogy a beszállítói csatornák száma
növekedni tudjon és bizonyítani lehessen az
újrahasznosított PVC REACH szerinti
megfelelőségét.

Fontos szerepet játszik a REACH
végrehajtásában, az ipar számára előírt műszaki
irányelvek, egy új vegyipari ügynökség és az
Egységes Nemzetközi Vegyipari Információs
Adatbázisba (IUCLID 5) történő vegyipari
dosszié regisztrációhoz szükséges eszközök
kialakításával.

Továbbra is folyamatban van az ólom alapú
stabilizátorok folyamatos kiváltása, melyet igazol
az ennek megfelelő szerves kalcium
stabilizátorok felhasználásának növekedése.
Azonban, ahogy az a korábbi
helyzetjelentésekben is olvasható volt, az ipartól
komoly erőfeszítéseket követel majd az, hogy
2015-re teljesíteni tudja az EU-27 tagállamában
az ólom-stabilizátorok 100 %-os kivonására
vonatkozó meghosszabbított
kötelezettségvállalást.

Az SGS-nek az a véleménye, hogy az európai
PVC ipar szilárd alapot biztosított arra, hogy
eleget tegyen a Vinyl 2010 program
kötelezettségeinek. Nyolc év átfogó munkája
bizonyítja az ipar azon hajlandóságát, hogy
teljesíti környezetvédelmi fenntarthatósági
kötelezettségeit. Azt is meg kell említeni, hogy
az ipar nyílt és proaktív hozzáállást mutat az
érdekelt felekkel történő folyamatos párbeszéd
előmozdítása érdekében (az Ellenőrző Bizottság
képviseletében).

Az ipar fontos mérföldköve volt, hogy 2005-re
befejezze öt általánosan használt ftalát
kockázatbecslését. A ftalátok olyan lágyítók,
melyeket a PVC-be és más műanyagba
bedolgoznak, növelve ezzel az anyag
feldolgozhatóságát és rugalmasságát. 2008-ban
végül az utolsó ftalát kockázatbecsléseket is
megjelentette az Egészségügyi és
Fogyasztóvédelmi Intézet (IHCP) Toxikológiai és
Vegyi Anyagok (TCS) részlege, amely egyike az
Európai Bizottság Közös Kutató Központjának
(JCR) hét tudományos intézete közül.

A 2008-ban közzétett DEHP és a BBP ftalátok
kockázatértékelésének eredményei elérhetőek
az ECB honlapján.

Marnix Schittecatte,
SGS S&SC Üzletágvezető – Belgium
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1. melléklet – alkalmazott rövidítések
Ba/Zn Bárium- cink
BBP Butil Benzil ftalát
BMBF Német Szövetségi Oktatási és Kutatási
Minisztérium

ECVM Charters ECVM Alapokmányok – ECVM Ipari
Alapokmányok a VCM és az S-PVC (1995)
ill. E-PVC gyártásához (1998)
(www.pvc.org)
ECVM 2010

az ECVM Belgiumban bejegyzett hivatalos
jogi személye

Ca/Zn Kalcium-cink
EDC EDC – Etilén diklorid vagy 1,2- diklór-etán
Cd Kadmium
EEA Európai Gazdasági Térség
CEN Európai Hitelesítési Bizottság
EEC Európai Gazdasági Közösség
CIB Építési és Kivitelezési Kutatási és
Innovációs Nemzetközi Tanács (www.
cibworld.nl)

EMCEF Európai Bányaipari, Vegyipari és
Energiaipari Dolgozók Szövetsége (www.
emcef.org)

CIFRA Francia kalanderező vállalat – www.cifra.fr)
EN Európai Szabványügyi Norma
CSD Fenntartható Fejlődés Bizottsága
CSIRO Tudományos és Ipari Kutatási Szervezet
(www.csiro.au)

EPCOAT EuPC PVC Burkolatok Szektorcsoport
(www.eupc.org/epcoat)
EPD Környezetvédelmi Árunyilatkozat

DBP Di-n-butil ftalát
DEHP Di(2-etilhexil)-ftalát

EPFLOOR Európai PVC Padlóburkolat Gyártók
Szövetsége, EuPC szektorcsoport
(www.epfloor.eu)

DIDP Di-izodecil-ftalát
DINP Di-izononil-ftalát
DNV Norvég ellenőrző és hitelesítő szervezet
(www.dnv.com)

EPPA Európai PVC Ablakprofil és Kapcsolódó
Építőipari Termékek Szövetsége, EuPC
szektorcsoport (www.eppa-profiles.org)
E-PVC Emulziós Poli(vinil-klorid)

DPR Német PVC Újrahasznosító Kft.
(www.pvc-recycling.org)

ERPA Európai Kemény PVC Fólia Gyártók
Szövetsége (www.pvc-films.org)

ECPI Lágyítók és Intermedierek Európai Tanácsa
(www.ecpi.org)

ESPA Európai Stabilizátor Gyártók Szövetsége
(www.stabilisers.org)

ECVM ECVM – Európai Vinyl Gyártók Tanácsa
(www.pvc.org)

ESWA Európai Egyrétegű Vízhatlan Fedőfólia
Gyártók Szövetsége, EuPC
szektorszövetség (www.eswa.be)
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EU Európai Unió
EuPC Európai Műanyag Feldolgozók Szövetsége
(www.plasticsconverters.eu)
FONA A Német Szövetségi Oktatási és Kutatási
Minisztérium Fenntarthatósági
Kutatásának keretprogramja
GBR Golvanbranschen – Svédország (www.
golvanbranschen.se)
HCI Hidrogén-klorid
iiSBE Fenntartható Épített Környezet
Nemzetközi Kezdeményezés
(www.iisbe.org)
kt/a kilotonna/év
LCA Életciklus értékelések

SGS Ellenőrző és hitelesítő szervezet
(www.sgs.com)
SME Kis- és Közepes Vállalkozás
S-PVC Szuszpenziós Poli(vinil-klorid)
SVHC Kiemelten Magas Fokú Gondosságot
Igénylő Anyagok
t (metrikus) tonna
TEPPFA Európai Műanyag Cső- és Fitting
Szövetség, EuPC szektorszövetség (www.
teppfa.org)
TNO Holland kutató szervezet (www.tno.nl)
UN Egyesült Nemzetek
UNCED Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi és
Fejlesztési Konferenciája

NTP Országos Toxikológiai Program
ÖAKF Osztrák Műanyag Ablak Újrahasznosítási
Szervezet – www.fenster.at)

UNEP Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi
Programja
VCM Vinilklorid monomer

ÖAKR Osztrák Műanyag Cső Újrahasznosítási
Szervezet – www.oeakr.at)
OCU Spanyol Fogyasztók és Felhasználók
Szervezete – www.ocu.org)
PlasticsEurope Európai Műanyag Gyártók Szövetsége
(www.plasticseurope.org)
ppm rész per millió, 1 mg per kg
PVC Poli(vinil-klorid)
PVC-U Lágyítatlan Poli(vinil-klorid)
REACH Vegyi Anyagok Regisztrálása, Értékelése és
Engedélyezése
PVC-R Újrahasznosított PVC
SCENIHR Felmerülő és Újonnan Azonosított
Egészségkárosító Kockázatok Tudományos
Bizottsága
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VITO Flamand Technológiai Kutatóintézet –
www.vito.be)
VUB Brüsszeli Szabadegyetem (www.vub.ac.be)
WRAP Hulladék és Visszanyerő Akcióprogram
YAC Fiatalok a Változásért Akció (www.
youthactionforchange.org)

a Vinyl 2010
és tagjai
A Vinyl 2010 a teljes PVC ipari láncot képviseli, melynek négy alapító tagja a következő:

Vinyl Gyártók Európai Tanácsa
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/4
B-1160 Brüsszel
Belgium
Tel. +32 (0)2 676 74 41
Fax +32 (0)2 676 74 47
www.pvc.org

Európai Műanyag Feldolgozók
Szövetsége
Avenue de Cortenbergh 66/4
B-1000 Brüsszel
Belgium
Tel. +32 (0)2 732 41 24
Fax +32 (0)2 732 42 18
www.plasticsconverters.eu

Európai Stabilizátor Gyártók Szövetsége
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/2
B-1160 Brüsszel
Belgium
Tel. +32 (0)2 676 72 86
Fax +32 (0)2 676 73 01
www.stabilisers.org

Lágyítók és Intermedierek Európai
Tanácsa
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/1
B-1160 Brüsszel
Belgium
Tel. +32 (0)2 676 72 60
Fax +32 (0)2 676 73 92
www.ecpi.org

www.vinyl2010.org
Vinyl 2010
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/4, B-1160 Brüsszel , Belgium
Tel. +32 (0)2 676 74 41 - Fax +32 (0)2 676 74 47
Bejegyzett iroda:
Avenue de Cortenbergh 66/4, B-1000 Brüsszel, Belgium

The European PVC Industry's Sustainable Development Programme
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