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streszczenie
Sprawozdanie z  Postępu Prac programu Vinyl  2010
Program Viny l  2010 to  podjęte  10  lat  temu dobrowolne zobowiązanie  europejsk iego pr zemysłu  PC W na r zecz 

z równoważonego roz woju i  nadzoru nad ca łym c yk lem uż ytk owania  wyrobów z  PC W.  Dobrowolne zobowiązanie 

zawar to  w 2000 roku w ce lu  ograniczenia  wpływu produk cj i  mater ia łów z  PC W na ś rodowisk o,  promowania 

odpowiedz ia lnego uż yc ia  dodatk ów,  wspierania  programów gromadzenia  i  rec yk l ingu mater ia łów odpadowych 

oraz  zachęcania  wsz ystk ich par tnerów z wiązanych z  pr zemysłem PC W do prowadzenia  d ia logu społecznego. 

Sprawozdanie  to  jest  podsumowaniem os iągnięć  mi ja jącego roku.   Prawdziwość zawar t ych w n im informacj i 

zosta ła  pot wierdzona pr zez  n ieza leżnego wer yf ik atora ,  pracującego wraz  ze  znanym audytorem zewnętr znym. 

Na k ońcu tegorocznego sprawozdania  zamieszczony zosta ł  s łownik  sk rótów,  u łat wia jąc y  cz yte ln ik owi  lekturę.

OSIĄGNIĘCIA PROGRAMU VINYL 
2010 W ROKU 2008

Rok 2008 był znaczący dla programu 

Vinyl 2010 w tym względzie, że przemysł 

PCW zdołał zrealizować swój cel pośredni 

w postaci redukcji użycia stabilizatorów 

ołowiowych dwa lata przed wyznaczonym 

terminem oraz zanotował duży postęp w 

realizacji celów związanych z recyklingiem 

odpadów pochodzących od użytkownika 

końcowego.

Duży zakres prac wykonanych w ciągu 

tego roku możliwy był dzięki uruchomieniu 

nowego mechanizmu finansowania o 

nazwie Vinyl Foundation, który poprawił 

efektywność zbierania wkładów wnoszo-

nych przez europejski przemysł przetwórczy. 

Wkłady te wsparły stale rozbudowywaną 

aktywność programu Vinyl na rzecz 

recyklingu odpadów pochodzących od 

użytkownika końcowego. 

Kontynuowano wysiłki mające na celu za-

pewnienie bezpiecznego użycia dodatków 

i przygotowania przemysłu do osiągnięcia 

zgodności z rozporządzeniem REACH. 

Dodatkowo, poza wysiłkami na rzecz 

polepszenia komunikacji z partnerami oraz 

stałą obecnością na związanych z branżą 

konferencjach i imprezach, program Vinyl 

2010 rozwijał także nowatorskie kanały ko-

munikacji: konkurs na najlepsze wypracowa-

nie dla młodzieży i innowacyjne narzędzie 

w postaci gry „Vinylgame”.

produkcja żywic
W 2008 roku producenci żywic PCW z 

Europy Środkowej i Wschodniej, którzy 

wstąpili do stowarzyszenia ECVM po rozs-

zerzeniu Unii Europejskiej, wyrazili zgodę 

na przeprowadzenie niezależnej weryfikacji 

ich zgodności z przepisami Kart produkcji 

ECVM.

plastyfikatory
W 2008 roku w krajach UE zakończono 

publikowanie analiz ryzyka użytkowania 

wszystkich głównych ftalanów: ftalany dii-

zononylu (DINP), ftalany diizodecylu (DIDP), 

ftalany dibutylu (DBP), ftalany benzylu-buty-

lu (BBP) i ftalany di (2-etyloheksylu) (DEHP). 

Producenci plastyfikatorów prowadzą też 

intensywne prace, by osiągnąć zgodność z 

wymogami rozporządzenia REACH. 

Badania na ochotnikach, mające określić 

bezpieczny poziom oddziaływania DEHP 

i DINP, zostały zakończone w 2008 roku, a 

ich wyniki są aktualnie poddawane analizie 

matematycznej i statystycznej. 

U góry: Nieograniczony potencjał kreatywny
Po lewej: Duża wydajność bez względu na warunki

...Przemysł PCW zdołał zrealizować swój cel pośredni w 

postaci redukcji użycia stabilizatorów ołowiowych dwa 

lata przed wyznaczonym terminem ...
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Środki stabilizujące
W 2008 roku członkowie stowarzyszenia 

ESPA mogli zgłosić, że od roku 2000 użycie 

stabilizatorów ołowiowych w UE-15 zostało 

zmniejszone o ponad 50% (- 66,552 tony), 

na dwa lata przed wyznaczonym do 

osiągnięcia tego celu rokiem 2010. Redukcję 

tę udało się osiągnąć poprzez przejście na 

stabilizatory wapniowe, których zużycie w 

tym samym okresie wzrosło (+ 50,879 ton).

projekty zagospodarowania odpadów
W ciągu ostatnich czterech lat Recovinyl 

– organizacja założona przez program 

Vinyl 2010, która zapewnia wsparcie 

finansowe dla recyklingu odpadów PCW od 

użytkownika końcowego, pochodzących ze 

źródeł nieobjętych nadzorem – udowodniła 

swoją efektywność w stymulowaniu 

recyklingu odpadów PCW. Stały wzrost 

ilości odpadów rejestrowanych w systemie 

Recovinyl trwał przez cały 2008 rok, 

osiągając łącznie 191,393 ton.  

Obecnie system Recovinyl działa w 

następujących krajach: Austria, Belgia, 

Republika Czeska, Dania, Francja, Niemcy, 

Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Polska, 

Portugalia, Słowacja, Hiszpania i Wielka 

Brytania, mając 107 aktywnych ośrodków 

recyklingu.

Program Vinyl 2010 wspiera również 

plany zapewniające obsługę kanałów 

pojedynczych produktów, które zarządzane 

są przez określone stowarzyszenia 

gospodarcze:

•  EPPA (Europejskie Stowarzyszenie 

Producentów Okien PCW i Pokrewnych 

Wyrobów Budowlanych) zintegrowało 

większą część swojej działalności związanej 

z recyklingiem z systemem Recovinyl. 

Niezależne systemy w Niemczech i Austrii 

działają obecnie w ramach systemu 

Recovinyl.

•  Wszystkie firmy należące do 

stowarzyszenia EPPA rozpoczęły, a niektóre 

już zakończyły, usuwanie stabilizatorów 

ołowiowych ze swych produktów. 

•  TEPPFA (Europejskie Stowarzyszenie Rur 

i Kształtek z Tworzyw Sztucznych) także 

prowadzi działalność - za wyjątkiem 

Finlandii i Szwecji - pod auspicjami 

organizacji Recovinyl. TEPPFA wspiera 

swych członków, szukających rozwiązań 

problemów technicznych, związanych 

z zastępowaniem stabilizatorów 

ołowiowych. 

•  ESWA (Europejskie Stowarzyszenie 

Producentów Impregnatów 

Jednowarstwowych) w 2008 roku 

poddało recyklingowi 3 635 ton 

materiałów powleczonych, zgłoszonych, 

jako część wolumenu organizacji 

Recovinyl oraz 954 ton wycofanych z 

użytku materiałów do krycia dachów i 

membran impregnowanych, korzystając z 

pośrednictwa programu ROOFCOLLECT®. 

Poczynając od sierpnia 2008 roku, recykling 

materiałów powleczonych, prowadzony 

przez stowarzyszenie ESWA, został w pełni 

zintegrowany z systemem Recovinyl. 

•  EPFLOOR (Europejskie Stowarzyszenie 

Producentów Materiałów Podłogowych 

z PCW) zdołało zebrać 2665 ton. 

Recyklingowi poddano 2524 ton, 

przekraczając plan na rok 2008.

•  EPCOAT (Dział Materiałów Powleczonych 

EuPC) w 2008 roku dokonało recyklingu 

4555 ton materiałów powleczonych 

PCW pochodzących od użytkownika 

końcowego (zgłoszonych, jako część 

wolumenu Recovinyl), korzystając 

z pośrednictwa swego programu 

gromadzenia i wykorzystania materiałów 

odpadowych IVK.

technologie recyklingu i zakłady 
testowe
W 2008 roku zakłady recyklingu Vinyloop® w 

Ferrarze kontynuowały proces zwiększania 

swej wydajności. W dalszym ciągu prowadzi 

się próby wykorzystania potencjału nowej, 

unikalnej technologii dekantacji, która ma 

zapewnić znaczący wzrost wydajności 

zakładu i jakości materiału recyrkulowanego.

W 2008 roku proces Halosep® został 

sprzedany, poszukującej partnerów 

do budowy pokazowych zakładów 

komercyjnych, fińskiej firmie Stena. Dzięki 

temu pojawi się możliwość neutralizacji 

pozostałości z zakładów odzyskiwania 

energii.

Program Vinyl 2010 zakończył badanie w 

Europie potencjalnych miejsc lokalizacji 

dla zakładów recyklingu z materiałem 

podawanym - opracowanej w Japonii 

technologii opartej na procesie gazyfikacji 

firmy Sumitomo Metal - jednak wykazało 

ono, że aktualnie nie jest to propozycja, 

jaka mogłaby wzbudzić zainteresowanie 

inwestorów.

Inne projekty
ERPA-CIFRA – W ramach działań programu 

Vinyl 2010, w 2008 roku firma CIFRA 

dokonała recyklingu 1 465 ton odpadów 

PCW pochodzących od użytkownika 

końcowego. CIFRA wyprodukowała również 

2 100 ton sztywnej folii PCW z materiałów 

przetworzonych, przeznaczonej do użycia w 

konstrukcjach modularnych (GEOlightTM) 

w podziemnych zbiornikach wody. Łącznie, 

w ramach działań programu Vinyl 2010, w 

2008 roku recyklingowi poddano 4 352 ton 

sztywnych folii PCW.

REACH – VITO (Flamandzki Instytut Badań 

Technologicznych – www.vito.be) został 

wybrany przez program Vinyl 2010 do 

dokonania oceny wpływu dostępnych 

sposobów recyklingu odpadów PCW 

zawierających wycofane z użytku dodatki, 

np. kadm, którego użycie ograniczono 

zgodnie z Dodatkiem XVII rozporządzenia 

REACH. 

Życie staje się łatwiejsze

... in its first year,

 the new funding 

mechanism

 managed to collect 

€1,018,792...
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•  Recykling odpadów pochodzących od użytkownika końcowego 

osiąga wielkość 191 393 ton  przez Recovinyl i 3 557 ton z innych 

źródeł ,  w związku z tym w sumie 194 950 ton (2008) 

•  50% redukcja użycia stabilizatorów ołowiowych osiągnięta na dwa 

lata przed wyznaczonym terminem (2008)

•  Publikacja Deklaracji środowiskowych (EPD) dla S-PVC i E-PVC 

(2007)

•  Zakończenie wycofywania stabilizatorów kadmowych w krajach 

UE-15 (2001), UE-25 (2006) i UE-27 (2007) 

•  Zobowiązanie wycofania stabilizatorów ołowiowych do roku 2015 

podjęte przez kraje UE-25 (2006) i UE-27 (2007)

Vinyl Foundation – w roku 2008 zaczęła 

działać organizacja Vinyl Foundation, 

niezależnie zarządzana organizacja 

non-profit, założona pod koniec 2007 roku, 

której celem jest zwiększenie wydajności 

zbierania funduszy od europejskiego 

przemysłu przetwórstwa odpadów oraz 

wspieranie działań programu Vinyl 2010 na 

rzecz recyklingu odpadów pochodzących 

od użytkownika końcowego. Vinyl 

Foundation jest ambitną inicjatywą, podjętą 

przez sektor przetwórstwa odpadów, 

która ma wciągnąć do współpracy nad 

programem rozwoju PCW tysiące firm z 

całej Europy. W pierwszym roku swego 

istnienia nowy system finansowania zdołał 

zebrać 1 018 792 euro.

NADZÓR, DOSTĘP DO INFORMACJI I 
STOSUNKI Z PARTNERAMI

 
wskazówki od Komisji Nadzoru
Komisja Nadzoru jest niezależnym 

ciałem ustanowionym do kontrolowania 

postępów programu Vinyl 2010. W jej 

składzie zasiadają przedstawiciele Komisji 

Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, 

grup konsumenckich i przemysłu. 

Spotkania komisji odbywają się dwa razy 

w roku pod przewodnictwem profesora 

Alfonsa Buekensa z Wolnego Uniwersytetu 

Brukselskiego (VUB).

Finanse
Wydatki programu Vinyl 2010 za rok 2008, 

wliczając w to stowarzyszenie EuPC i jego 

członków, zamknęły się w kwocie 8,16 

miliona euro. W roku 2007 wyniosły one 7,68 

miliona euro. 

Niezależni audytorzy
Program Vinyl 2010 zobowiązał się do 

zachowania przejrzystości działania. 

•  Rachunki finansowe programu Vinyl 2010 

zostały sprawdzone i zatwierdzone przez 

firmę KPMG.

•  Firma KPMG sprawdziła również deklarację 

tonażu produktów recyklingu.

•  Treść Sprawozdania z Postępu Prac 

została oceniona i zweryfikowana przez 

organizację SGS, która potwierdziła ich 

zgodność z wydajnością i osiągnięciami 

programu Vinyl 2010. 

•  Zakończenie analiz ryzyka użytkowania ftalanów (2005-2006) i 

opublikowanie tych danych (2006-2008)

•  Opublikowanie analiz ryzyka użytkowania stabilizatorów 

ołowiowych (2005)

•  Przeprowadzenie zewnętrznej weryfikacji kart produkcji 

stowarzyszenia ECVM dla S-PVC i E-PVC (odpowiednio w 2002 i 

2005 roku) oraz rozszerzenie ich na kraje UE-27 (2008)  

•  Zgłoszenie programu Vinyl 2010, jako Partnerstwa w Sekretariacie 

Komisji Zrównoważonego Rozwoju ONZ (2004)

•  Wycofanie bisfenolu A z produkcji żywic PCW we wszystkich 

firmach - członkach stowarzyszenia ECVM (2001)

wspieranie komunikacji z partnerami
Częścią misji programu Vinyl 2010 jest 

wspieranie szczerego i otwartego dialogu 

z partnerami oraz debata na temat 

zrównoważonego rozwoju. W roku 2008 

dało się zauważyć pierwsze owoce wysiłków 

na rzecz utworzenia nowych kanałów 

komunikacji nastawionych na ludzi młodych. 

W czasie tego roku przyznano nagrody w 

pierwszym, adresowanym do Europejczyków 

w wieku 18-30 lat, konkursie na najlepsze 

wypracowanie. Spowodowało to silny rozwój 

zainteresowania tematyką zrównoważonego 

rozwoju. Bazując na tym sukcesie, w 

październiku 2008 roku zorganizowano drugi 

konkurs na najlepsze wypracowanie, tym 

razem otwarty dla młodych ludzi z całego 

świata, którego temat przewodni brzmiał „Jak 

społeczeństwo może sobie pomóc w obliczu 

kryzysu energetycznego i żywnościowego?”.

Zgłoszenia uczestnictwa przysłało około 

1 000 osób z 89 krajów, a ich oceną zajął 

się niezależny skład sędziowski złożony z 

ekspertów w dziedzinie zrównoważonego 

rozwoju.

Kolejną nowatorską inicjatywą 2008 roku, 

podjętą przez program Vinyl 2010, było 

stworzenie internetowej gry komputerowej 

zatytułowanej „Vinylgame”, w której celem 

gracza jest stworzenie, w zrównoważony 

sposób, wirtualnego przemysłu PCW. 

Vinylgame otrzymała włoską nagrodę 

„Premio Aretê 2008” za odpowiedzialną 

komunikację.

Nadający się do ponownego wykorzystania
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ponad 21 000 firm - z których większość 

to małe i średnie przedsiębiorstwa.

 Na poziomie europejskim przemysł PCW 

reprezentowany jest przez cztery 

stowarzyszenia:

•  ecVM (Europejskie Stowarzyszenie 

Producentów PCW) - organizacja 

skupiająca 14 europejskich firm 

produkujących żywicę PCW, 

wytwarzających łącznie 100% tego 

materiału w krajach UE-27. Firmy te 

działają w około 70 zakładach 

rozmieszczonych w 40 miejscach i 

zatrudniają około 10 000 ludzi; 

•  espa (Europejskie Stowarzyszenie 

Producentów Środków Stabilizujących) 

- organizacja skupiająca 11 firm, 

produkujących ponad 98% środków 

stabilizujących sprzedawanych w 

Europie. Zatrudniają one około 5 000 

ludzi;

•  ecpI (Europejskie Stowarzyszenie 

Producentów Plastyfikatorów i 

Wyrobów Pośrednich) - organizacja 

reprezentująca siedmiu głównych 

producentów plastyfikatorów i 

wyrobów pośrednich w Europie, którzy 

przy produkcji plastyfikatorów 

zatrudniają około 1 200 osób; 

•  eupc (Europejskie Stowarzyszenie 

Przetwórców Tworzyw Sztucznych) 

- reprezentuje blisko 50 000 firm w 

Europie, produkujących każdego roku 

ponad 45 milionów ton produktów z 

tworzyw sztucznych różnego typu. 

EuPC ocenia, że około 21 000 tych firm 

(z których wiele zalicza się do grupy 

małych przedsiębiorstw), 

zatrudniających około pół miliona ludzi, 

zaangażowanych jest w przetwarzanie 

PCW w finalne produkty do użytku 

domowego i w przemyśle.

W większości zastosowań PCW jest 

użytkowane przez długi czas – często 

dłużej niż 50 lat – co oznacza dobre 

wykorzystanie materiałów surowych i 

zapobiega niepotrzebnemu 

wyczerpywaniu się zasobów. Przemysł 

PCW jest bardzo dynamicznym sektorem, 

w którym stale pojawiają się nowe 

odkrycia i wynalazki. Produkty wykonane 

z PCW czynią życie bezpieczniejszym, 

wygodniejszym, pozwalają czerpać z 

niego więcej radości i zmniejszają koszty 

utrzymania. 

W wyniku światowego kryzysu pod 

koniec 2008 roku rosnący nieprzerwanie 

pobyt na PCW został zachwiany.  

Światowe zużycie wyniosło około 36 

milionów ton, natomiast w Europie, po 

osiągnięciu w 2007 roku najwyższego 

poziomu, wynoszącego 6,5 miliona ton, 

spadło do około 6 milionów ton.  

Szacuje się, że łańcuch obrotu PCW w 

Europie, poczynając od produkcji 

dodatków, a na przetworzeniu w finalny 

produkt kończąc, daje zatrudnienie około 

pół miliona pracownikom pracującym w 

Europejski przemysł PCW
PCW to jedno z najczęściej używanych tworzyw sztucznych na świecie, mające szerokie spektrum zastosowań. 

Budownictwo, przemysł samochodowy, produkcja podłóg, kabli, produktów luksusowych i urządzeń medycznych - 

to tylko niektóre spośród wielu branż używających tego wyjątkowo wszechstronnego polimeru. W większości 

zastosowań PCW jest użytkowane przez długi czas – często dłużej niż 50 lat – co oznacza dobre wykorzystanie 

materiałów surowych i zapobiega niepotrzebnemu wyczerpywaniu się zasobów. 

Nowe, innowacyjne zastosowania

sprzedaż pcw w europIe zachodNIej oraz w repubLIce czesKIej, Na węgrzech, w poLsce I 
słowacjI w roKu 2008 

8% SZTyWNE FOLIE

2% SZTyWNE PŁyTy

25% RURy & KSZTAŁTKI

30% PROFILES5% RóŻNE MAT. SZTyWNE I BUTELKI

6% ELAST. FOLIE I ARKUSZE

2% INNE MASy
3% MATERIAŁy POWLECZONE 
5% MAT. PODŁOGOWE

8% KABLE

2% ELAST. PRZEWODy I PROFILE

4% INNE NIE-MASy
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Vinyl 2010
i dobrowolne zobowiązanie

Vinyl 2010 to podmiot prawny założony w celu zapewniania organizacyjnej i finansowej infrastruktury do zarządzania i 

nadzorowania implementacji Dobrowolnego zobowiązania europejskiego przemysłu PCW. Łączy cztery, wymienione 

wcześniej, stowarzyszenia, dając obraz całego łańcucha PCW.

Celem Dobrowolnego zobowiązania jest 

zrównoważenie każdego etapu cyklu 

użytkowania PCW. Bazuje ono na 10-letnim 

planie o możliwych do weryfikacji celach i 

mierzalnych terminach, obiecując 

udoskonalenie produktów i procesu 

produkcji, inwestycje w technologie, 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i ilości 

odpadów oraz przyspieszenie 

gromadzenia i recyklingu zużytych 

produktów. 

Dobrowolne zobowiązanie powstało w 

celu udzielenia przez przemysł jasnej 

odpowiedzi w kwestiach będących 

obiektem zainteresowania Komisji 

Europejskiej i jej partnerów. Powołane do 

życia w marcu 2000 roku i obejmujące 

wówczas kraje UE-15, obecnie, po 

rozszerzeniu UE, obejmuje wszystkie kraje 

UE-27. 

W celu zagwarantowania przejrzystości 

działania i odpowiedzialności, program 

Vinyl 2010 podlega zewnętrznemu 

audytowi i weryfikacji prowadzonej przez 

niezależne organy. Przegląd i zatwierdzenie 

działań programu Vinyl 2010 wykonuje 

niezależnie kierowana Komisja Nadzoru, w 

której zasiadają przedstawiciele Komisji 

Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, 

związków zawodowych, organizacji 

konsumenckich i przemysłu.  Co roku 

publikowane jest przygotowywane 

niezależnie Sprawozdanie z Postępu Prac, 

zawierające ocenę postępów w realizacji 

celów wyznaczonych przez Dobrowolne 

zobowiązanie. Audytorzy dobierani są w 

porozumieniu z Komisją Nadzoru. Treść 

Sprawozdania z Postępu Prac za rok 2009 

została niezależnie zweryfikowana przez 

organizację SGS, natomiast tonaż odpadów 

PCW, pochodzących od użytkownika 

końcowego, został sprawdzony i 

potwierdzony przez firmę KPMG.  

Program Vinyl 2010 stworzył dodatkowe, 

wyspecjalizowane organizacje, 

zwiększające efektywność prac w realizacji 

wyznaczonych celów. Jedną z takich 

organizacji jest założony w 2003 roku 

Recovinyl. Zadaniem tej organizacji jest 

wspieranie planów gromadzenia i 

recyklingu PCW. Recovinyl stosuje zachęty 

finansowe, by motywować istniejące 

organizacje, które zajmują się 

zagospodarowywaniem odpadów, do 

rozwijania własnych działań w zakresie 

recyklingu PCW. Innym przykładem jest 

 mgr david clark 
(EuPC - dział elastycznych wyrobów z PCW)

mgr alexandre dangis 

(EuPC)

mgr jean-pierre de grève 

Dyrektor Naczelny (ECVM 2010)

mgr brigitte dero 

(ESPA)

VINYL 2010 board

mgr joachim eckstein  

Wiceprezes (EuPC)

dr josef ertl 
Prezes (ECVM 2010)* 

mgr andreas hartleif 
(EuPC – dział sztywnych wyrobów z PCW)

dr arno Knebelkamp 

(ECVM 2010)

mgr Michael Kundel 
(EuPC – dział elastycznych wyrobów z PCW)

mgr ashley reed 

(ECVM 2010)**  

dr Michael rosenthal 
Skarbnik (ESPA)

mgr henk ten hove 

(EuPC - dział sztywnych wyrobów z PCW)

Tanie rozwiązanie

*  do grudnia 2008 roku
** Prezes od stycznia 2009 roku

Vinyl Foundation, niezależnie zarządzana 

organizacja non-profit założona przez EuPC 

w 2007 roku, której celem jest obsługa 

mechanizmu wydajniejszego zbierania 

funduszy od sektora przetwórstwa PCW, w 

tym również firm niebędących członkiem 

żadnego stowarzyszenia gospodarczego.

Od roku 2003 zarząd programu Vinyl 2010 

stopniowo powiększa się, by lepiej 

reprezentować każdy sektor europejskiego 

przemysłu PCW.
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że wiele wyzwań, przed którymi stoimy, 

jest wspólne dla całej branży chemicznej i 

wyrobów z tworzyw sztucznych. Jednym 

z takich wyzwań jest rozporządzenie 

REACH. Staramy się znaleźć efektywniejsze 

rozwiązania, by stale ulepszać naszą 

wydajność względem środowiska w 

perspektywie całego cyklu użytkowania 

PCW: od produkcji żywicy, po bezpieczne 

stosowanie dodatków; od stosowania 

PCW w produkcji, po zagospodarowanie 

odpadów. Naszą wizją jest dalsza współpraca 

ze wszystkimi sektorami przemysłu, 

ośrodkami naukowymi, instytucjami 

pozarządowymi i ustawodawcami w 

celu zapewnienia konsumentom coraz 

bezpieczniejszych i wydajnych produktów.

Od roku 2000 pokonaliśmy długą drogę 

i wiele się nauczyliśmy. Bazując na tych 

doświadczeniach, musimy stworzyć nowe 

relacje pomiędzy naszym przemysłem, 

a społeczeństwem, takie, w których 

potrzeby obydwu stron są szanowane dla 

zapewnienia lepszej przyszłości.

Na koniec chciałbym skorzystać z tej okazji 

i podziękować Komisji Nadzoru za jej 

stałe wsparcie, stymulację i zachętę, oraz 

podziękować w imieniu europejskiego 

przemysłu PCW obecnemu prezesowi 

programu Vinyl 2010, dr. Josefowi Ertlowi, 

za stabilne kierownictwo tym programem 

w minionych latach, co zaowocowało jego 

sukcesem. 

 

ashley reed
Prezes, Vinyl 2010
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Po przetworzeniu w 2008 roku 194 950 

ton odpadów PCW, pochodzących od 

użytkownika końcowego, jesteśmy bliscy 

osiągnięcia jednego z najtrudniejszych 

celów, jakim jest przetworzenie 200 000 

ton odpadów tego rodzaju do roku 2010. 

Dane te wyraźnie świadczą o efektywności 

naszego zaangażowania, jednak ważniejsza 

chyba dla zrównoważonych działań na 

rzecz rozwoju tej branży, od symbolicznego 

przekroczenia granicy 200 000 ton, jest 

struktura naszych działań związanych z 

gromadzeniem i recyklingiem materiałów 

odpadowych PCW oraz konsolidacją sieci 

ośrodków recyklingu w całej Europie.

Mimo to nadal stoimy przed koniecznością 

zapewnienia stałej opłacalności 

ekonomicznej programów gromadzenia i 

recyklingu. Droga do tego celu byłaby długa 

i trudna pod względem pozyskania zasobów 

finansowych i ludzkich nawet w zdrowych 

warunkach rynkowych. Obecny, światowy 

kryzys ekonomiczny sprawił, że uporanie się 

z tą sytuacją stało się jeszcze trudniejsze.

Zaangażowanie europejskiego przemysłu 

PCW w zrównoważony rozwój i obciążenie 

finansowe naszych firm na rzecz wspierania 

i finansowania programu Vinyl 2010 

spotkały się z szerokim uznaniem. Niestety, 

nawet po wprowadzeniu nowych, 

bardziej sprawiedliwych mechanizmów 

finansowania, nadal znane są firmy, które 

nie biorą udziału w naszych działaniach, a 

które swobodnie czerpią korzyści z wysiłków 

podejmowanych przez resztę branży. 

Oczywiście nie możemy się na to zgodzić 

i nakłaniamy każdego do wzięcia na siebie 

części odpowiedzialności. 

W miarę zbliżania się symbolicznego roku 

2010 i zakończenia naszego 10-letniego 

programu, zaczynamy zastanawiać się, jaką 

formę zrównoważonego rozwoju powinien 

przyjąć nasz przemysł. Oczywistym jest to, 

przedmowa

Sprawując funkcję prezesa programu Vinyl 2010 dopiero od roku, jestem dumny, że mogę przedstawić 

wyjątkowo dobre wyniki działań europejskiego przemysłu PCW na rzecz osiągnięcia celów 

wyznaczonych w Dobrowolnym zobowiązaniu.

Ashley Reed
Chairman Vinyl 2010 Board
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Rok 2008 był piątym, w czasie którego pełniłem funkcję prezesa Komisji Nadzoru 

programu Vinyl 2010. Gdy podejmowałem się tego zadania, przyszłość Dobrowolnego 

zobowiązania wydawała się niepewna. W ciągu tych pięciu lat w europejskim przemyśle 

PCW zmieniło się wiele rzeczy. Zrównoważony rozwój jest obecnie szeroko 

akceptowany. Zaangażowanie przemysłu PCW w program Vinyl 2010 staje się coraz 

silniejsze.

Technologie bazujące na PCW są obecnie 

bardziej przyjazne dla środowiska i 

silnie wspierane zarówno przez rozwój 

technologiczny, jak i śmiałe badania 

naukowe i toksykologiczne. Oceny 

cyklu użytkowania (LCAs) i Deklaracje 

środowiskowe produktu (EPD) pomogły 

w ponownej ocenie i pozycjonowaniu 

wpływu PCW na środowisko: w chwili 

obecnej dane liczbowe obrazujące 

zużycie materiałów surowych energii 

emisji zanieczyszczeń uległy zmniejszeniu, 

świadcząc o mniejszym wpływie PCW na 

środowisko.

Wykonano olbrzymią pracę na rzecz 

rozwoju programów gromadzenia i 

recyklingu PCW. Stało się to możliwe 

dzięki utworzeniu systemu Recovinyl, 

wspierającego gromadzenie, wysyłkę 

i recykling odpadów produktów 

PCW, pochodzących od użytkownika 

końcowego. To właśnie sprawiło, że 

ilość materiału poddanego recyklingowi 

zaczęła szybko rosnąć. Mimo to, nadal 

nierozwiązana pozostaje kwestia 

znalezienia rentownej, działającej na dużą 

skalę technologii recyklingu z materiałem 

podawanym dla trudnych odpadów PCW.

Komisja Nadzoru jest zadowolona z 

wkładu, jaki program Vinyl 2010 wnosi 

do debaty na temat zrównoważonego 

rozwoju. Jako profesor jestem 

szczególnie zadowolony z inicjatyw 

takich, jak konkurs na najlepsze 

wypracowanie, który bezpośrednio 

wciąga do otwartego dialogu nowe 

pokolenie, lub gra Vinylgame, ułatwiająca 

partnerom programu Vinyl 2010 

zrozumienie złożoności przemysłu 

PCW. Pomaga to wyjaśnić, jak działania 

Dobrowolnego zobowiązania, takie jak 

program Vinyl 2010, mogą znacząco 

pomóc w rozwiązywaniu problemów 

zrównoważonego rozwoju w 

perspektywie całego łańcucha wartości 

produktu.

Wszyscy niepokoimy się, że panująca 

obecnie trudna sytuacja ekonomiczna 

może wpłynąć na nasze wysiłki, 

oddziałując na zasoby i fundusze, które 

są niezbędne do osiągnięcia celów 

programu Vinyl 2010. Z tego powodu 

powtórzę, że udział całego przemysłu 

PCW w Dobrowolnym zobowiązaniu 

programu Vinyl 2010 ma kluczowe 

znaczenie dla powodzenia tej inicjatywy. 

Każdy dział tego przemysłu, który jeszcze 

nie zaangażował się, musi zrozumieć, 

że przyszłość PCW zależy od podziału 

odpowiedzialności za nadzór nad całym 

jego cyklem użytkowania. 

alfons buekens
Przewodniczący Komisji Nadzoru
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oświadczenie przewodniczącego
komisji nadzoru

Prof. Alfons Buekens
Chairman Vinyl 2010 Monitoring Committee
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Komisja Nadzoru ma olbrzymią wartość dla 

programu Vinyl 2010 i to nie tylko z powodu 

swej statutowej roli, polegającej na 

monitorowaniu wprowadzania zasad 

Dobrowolnego zobowiązania europejskiego 

przemysłu PCW oraz wybieraniu zewnętrznych 

audytorów i weryfikatorów. Służy ona również 

radą i pomocą przemysłowi w jego kontaktach 

z partnerami (dostarczając informacji, by 

spełnić ich oczekiwania i wymagania) oraz 

odgrywa ważną rolę w stymulowaniu 

przemysłu do stawiania sobie nowych wyzwań 

w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  prof. alfons buekens, 
VUB1, Przewodniczący Komisji 

Nadzoru

dr jorgo chatzimarkakis, 
Członek Parlamentu Europejskiego 

(Komisja Przemysłu, Badań i Energii)

mgr alexandre dangis, 
Dyrektor Zarządzający EuPC

mgr jean-pierre de grève,  
Dyrektor Naczelny Vinyl 2010 

człoNKowIe 

dr brigitte dero,  
Sekretarz Generalny ESPA

mgr joachim eckstein,  
Wiceprezes Vinyl 2010 

dr josef ertl,  
Prezes Vinyl 2010*

mgr patrick hennessy,  
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna 

ds. Przedsiębiorstw

mgr timo Mäkelä,  
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna 

ds. Środowiska

mgr jorgo chatzimarkakis,  
Członek Parlamentu Europejskiego 

(Komisja Przemysłu, Badań i Energii)

mgr reinhart reibsch,  
Sekretarz Generalny EMCEF2

mgr ashley reed,  
Prezes Vinyl 2010**

mgr carlos sánchez-reyes de palacio, 
Przewodniczący OCU3
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Komisja Nadzoru programu Vinyl 2010
Powstała w 2003 roku, Komisja Nadzoru jest niezależnym ciałem, które gwarantuje 

otwartość i przejrzystość działań programu Vinyl 2010. Komisji przewodniczy 

profesor Alfons Buekens z Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego, a w jej składzie 

zasiadają również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, 

związków zawodowych, stowarzyszeń konsumenckich oraz europejskiego 

przemysłu PCW.

Będąc symbolem otwartości i dialogu 

programu Vinyl 2010 z różnymi organizacjami, 

Komisja Nadzoru zawsze cieszy się z możliwości 

współpracy z różnymi partnerami i 

organizacjami pozarządowymi, na przykład 

ekologicznymi lub konsumenckimi.

Zapisy obrad Komisji Nadzoru, która oficjalnie 

spotyka się dwa razy do roku w celu 

monitorowania, sprawdzania i opiniowania 

postępów programu Vinyl 2010, są dostępne 

publicznie i publikowane na stronie WWW 

programu Vinyl 2010 (www.vinyl2010.org). 

współdziałanie

U góry: Chroni, gdy ma to znaczenie
Po prawej: Tworzenie nowych możliwości

*  do grudnia 2008 roku
** od stycznia 2009 roku

1 VUB: Wolny Uniwersytet Brukselski (www.vub.ac.be)
2 EMCEF: Europejska Federacja Pracowników Przemysłu Chemicznego i Energetycznego (www.emcef.org)
3 OCU: Organizaciòn de Consumidores y Usuarios (Organizacja Hiszpańskich Konsumentów i Użytkowników) (www.ocu.org)

...Odgrywa ważną rolę w stymulowaniu 

przemysłu do stawiania sobie nowych wyzwań 

w zakresie zrównoważonego rozwoju....
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większego znaczenia nabiera wymiana 

doświadczeń i zalecanych praktyk działania. 

Dobrowolne zobowiązanie programu Vinyl 

2010 jest również omawiane i podawane, 

jako punkt odniesienia przez inne 

stowarzyszenia gospodarcze na całym 

świecie. W Afryce Południowej zawarto 

porozumienie na temat wycofania środków 

stabilizujących zawierających metale ciężkie z 

rur PCW. W Kanadzie zapoczątkowano 

program o nazwie Environmental 

Management Programme, natomiast w 

Japonii podjęto poważne działania związane 

z recyklingiem PCW. W Brazylii panuje silna 

tendencja do zastępowania ołowiu, a w 

Australii wprowadzony został program - 

Product Stewardship Programme - regulujący 

użycie dodatków i recykling PCW. 

Wpływ programu Vinyl 2010, jako 

modelowego porozumienia w przemyśle, nie 

ogranicza się zresztą tylko do sektora PCW.  W 

2008 roku program Vinyl 2010 użyty został 

jako model dla PV Cycle (www.pvcycle.org) 

- dobrowolnego zobowiązania dotyczącego 

zarządzania odpadami, zawiązanego przez 

europejskich producentów paneli 

słonecznych z fotoogniwami.

Konkursy na najlepsze wypracowanie 
dotyczące zrównoważonego rozwoju pod 
patronatem programu Vinyl 2010
Zrównoważony rozwój dotyczy nas 

wszystkich, a zwłaszcza młodszego 

pokolenia, które będzie musiało zmagać się 

jutro z konsekwencjami decyzji podjętych 

dzisiaj. Aby zachęcić do głębszych 

przemyśleń na ten temat, w listopadzie 2007 

roku program Vinyl 2010, we współpracy z 

niektórymi uniwersytetami z Europy, 

organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami studentów i mediami, 

ogłosił pierwszy konkurs na najlepsze 

wypracowanie na temat zrównoważonego 

rozwoju. Udział w nim mogli wziąć obywatele 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

mający 18-30 lat. Ich zadaniem było napisanie 

w języku angielskim liczącego 1 000 słów 

wypracowania na następujący temat: „Czy 

rozwój ekonomiczny i zrównoważony 

wykluczają się wzajemnie”. 

Na początku 2008 roku zgłoszenia zostały 

ocenione przez zespół czołowych 

europejskich ekspertów w dziedzinie 

zrównoważonego rozwoju, pochodzących z 

ośrodków naukowych, instytucji 

pozarządowych i mediów. Grupie tej 

14

powIęKszeNIe uNII europejsKIej

Integracja przemysłu PCW nowych krajów 

członkowskich UE z programem Vinyl 2010 

została zakończona. Przedstawiciele firmy z 

Europy Środkowej i Wschodniej biorą 

regularny i aktywny udział w spotkaniach. 

Wszyscy europejscy producenci żywicy PCW 

– 14 firm – są członkami stowarzyszenia 

ECVM5, które skupia 100% mocy 

produkcyjnych żywicy PCW w krajach UE-27. 

Wszyscy producenci żywicy PCW z nowych 

krajów członkowskich UE zobowiązali się 

spełnić surowe normy stowarzyszenia ECVM 

dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska, i osiągnąć zgodność z Kartami 

przemysłu stowarzyszenia ECVM6 do roku 

2010. (Patrz również str. 18 i 19, Sprawozdania 

projektów/ Produkcja żywicy PCW).

KoMuNIKacja z partNeraMI

Szczery i otwarty dialog z partnerami, 

instytucjami i organizacjami w grupach 

technicznych, politycznych i społecznych jest 

podstawą polityki i działalności programu 

Vinyl 2010. W zeszłym roku program Vinyl 

2010 kontynuował wymianę opinii na temat 

badań, doświadczeń i dobrych praktyk 

działania na różnych konferencjach 

branżowych, np. w lutym 2008 roku na 

konferencji North American Plastics Recycling 

Conference odbywającej się w Jacksonville 

na Florydzie, na której zaproszeni 

przedstawiciele programu Vinyl 2010 

zaprezentowali osiągnięcia Dobrowolnego 

zobowiązania europejskiego przemysłu PCW 

oraz przedstawili dokument „Nowe 

możliwości PCW – Doświadczenia systemu 

Recovinyl w ramach programu Vinyl 2010”. 

Vinyl 2010 brał także udział w konferencji Asia 

Pacific Product Stewardship Conference, 

która odbyła się w Szanghaju w październiku 

2008 roku. Omawiano na niej zagadnienia 

związane z produkcją chloru i alkaliów oraz 

winylu na świecie i w rejonie Azji-Pacyfiku.

Vinyl 2010 kontynuował także owocną 

współpracę z regionalnymi stowarzyszeniami 

PCW z Północnej i Południowej Ameryki, 

Australii, regionu Azji-Pacyfiku oraz Afryki 

Południowej. Stojąc w obliczu wyzwań 

wynikających z globalizacji świata, coraz 

Skład sędziowski konkursu na najlepsze wypracowanie

4 ECVM:Europejskie Stowarzyszenie Producentów PCW  
(www.pvc.org)
5 Karty przemysłu stowarzyszenia ECVM dotyczące produkcji VCM 
i PCW (1995) oraz Produkcji emulsyjnego PCW (1998) (www.
pvc.org) 
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przewodniczyła Pani Nadine Gouzée, 

kierownik jednostki specjalnej ds. 

zrównoważonego rozwoju, wchodzącej w 

skład belgijskiego Biura Planowania 

Federalnego. Nagrodami uhonorowani zostali 

zwycięzcy: Maja Derčar (Słowenia), Daniela 

Jungova (Republika Czeska) i Francesco 

Falcone (Włochy). Otrzymali oni nagrody 

podczas Zgromadzenia Ogólnego programu 

Vinyl 2010, które odbyło się w Barcelonie w 

maju 2008 roku. Osoby te dołączyły również 

do ekspertów zajmujących się 

zrównoważonym rozwojem, pochodzących 

ze świata nauki, mediów i polityki, by 

wspólnie wziąć udział w debacie w „Café 

Crossfire” przed publicznością złożoną z 

przedstawicieli przemysłu. Zorganizował ją 

mający siedzibę w Brukseli think-tank „Friends 

of Europe”.  

Wszystkie prace konkursowe z przełomu 

2007/2008 roku zostały zebrane i wydane w 

książce pod patronatem programu Vinyl 

2010, dając fascynujący obraz opinii nowego 

pokolenia na problemy zrównoważonego 

rozwoju. Książka ta została szeroko 

rozpowszechniona wśród partnerów i 

zaprezentowana w czasie Zielonego 

Tygodnia 2008 oraz na posiedzeniu CSD-16 

ONZ w Nowym Jorku, tworząc w ten sposób 

unikalną platformę do wyrażania opinii przez 

młodych ludzi. Książka dostępna jest w 

formie elektronicznej na stronie WWW: www.

vinyl2010.org/essaycompetition/ .

Bazując na sukcesie pierwszej edycji konkursu 

na najlepsze wypracowanie dotyczące 

zrównoważonego rozwoju, w którym 

uczestniczyły osoby z 14 krajów 

członkowskich UE, w październiku 2008 roku 

ogłoszono rozpoczęcie edycji drugiej. Tym 

razem udział w niej mogą wziąć młodzi ludzie 

z całego świata, a do grona europejskich 

ekspertów w dziedzinie zrównoważonego 

rozwoju, tworzących skład sędziowski, 

dołączyła pani Selene Biffi, koordynator sekcji 

Major Group Children and youth działającej 

przy ONZ oraz założycielka organizacji youth 

Action for Change (yAC).  

Pytanie postawione w zawodach edycji 

2008/09 brzmi: „Jak społeczeństwo może 

sobie pomóc w obliczu kryzysu 

energetycznego i żywnościowego?”. 

Młodzi ludzie z całego świata raz jeszcze 

pokazali swój entuzjazm w wyrażaniu opinii 

na temat problemów zrównoważonego 

rozwoju.  Do dnia 1 grudnia 2008 roku, kiedy 

to upływał termin składania zgłoszeń 

wstępnych, chęć udziału w konkursie zgłosiło 

927 osób, reprezentujących 89 krajów Europy 

i świata.  Zgłoszenia konkursowe pochodziły 

nie tylko od młodych ludzi z 27 krajów 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lecz 

także z 62 innych krajów z całego świata. 

Vinylgame 
Vinylgame to nowa gra komputerowa 

programu Vinyl 2010, w której gracze muszą 

w zrównoważony sposób rozwiązywać 

problemy wirtualnego przemysłu PCW. Jej 

oficjalna premiera odbyła się podczas 

konferencji PVC2008 Conference w Brighton, 

w Wielkiej Brytanii w kwietniu 2008 roku. 

Osoby grające w Vinylgame muszą 

codziennie podejmować decyzje społeczno-

ekonomiczne oraz mające wpływ na 

środowisko, związane z kierowaniem własną 

firmą działającą w branży PCW. Choć jest to 

zabawne, wybory, jakich trzeba dokonywać, 

zarządzając firmą, ilustrują problemy 

związane z zachowaniem równowagi 

pomiędzy rozwojem ekonomicznym, a 

rozwojem zrównoważonym. W grze szybko 

uwidaczniają się konsekwencje nastawienia 

tylko na rozwój ekonomiczny, bez 

poświęcania uwagi zagadnieniom 

bezpieczeństwa produkcji lub ochrony 

środowiska - na przykład recyklingu 

materiałów wycofanych z użytku. Do 

działania może wówczas wezwać wirtualne 

społeczeństwo, a związki zawodowe mogą 

wezwać do strajku. 

Dostępna w pięciu wersjach językowych, 

Vinylgame została zaprezentowana na 

posiedzeniu CSD-16 (Komisji 

Zrównoważonego Rozwoju przy ONZ) w 

Nowym Jorku w maju 2008 roku i w czasie 

Zielonego Tygodnia zorganizowanego przez 

Komisję Europejską w Brukseli w czerwcu 

2008 roku.

Opinia 26-letniego asystenta pracującego w 

Parlamencie Europejskim, który zapoznał się 

z grą:

 „Interesują mnie sposoby 

zrównoważonego prowadzenia firmy, co 

ma wpływ na decyzje, jakie podejmuję, 

jako konsument. W czasie gry, zmuszony 

do szybkiego podejmowania decyzji 

inwestycyjnych, zdołałem jednak osiągnąć 

tylko 14% wynik zrównoważonego 

rozwoju. Oczywiste jest, że muszę się 

jeszcze pouczyć o tym, co sprawia, że firma 

dobrze funkcjonuje, i jak stworzyć przemysł 

rozwijający się w zrównoważony sposób”.  

W październiku 2008 roku Vinylgame 

otrzymało włoską nagrodę „Premio Aretê 

2008” za odpowiedzialną komunikację w 

kategorii gier wideo, przyznaną przez skład 

sędziowski, któremu przewodniczyła włoska 

minister środowiska, Stefania Prestigiacomo. 

Green Week 2008
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współpraca z oNz 
Komisja ONZ ds. Zrównoważonego 

Rozwoju (The United Nations Commission 

on Sustainable Development - CSD) 

została założona przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ w grudniu 1992 roku, celem 

zapewniania kontynuacji prac 

zapoczątkowanych na Konferencji 

Środowiska i Rozwoju ONZ (UNCED), 

znanej również jako Szczyt Ziemi. Komisja 

odpowiedzialna jest za ocenę postępu we 

wprowadzaniu Agendy 21 i deklaracji z Rio 

dotyczącej środowiska i rozwoju, jak 

również zapewnieniu informacji 

niezbędnych do wprowadzania w życie 

zaleceń Planu Implementacji z 

Johannesburga (Johannesburg Plan of 

Implementation JPOI) na szczeblu 

lokalnym, narodowym, regionalnym i 

międzynarodowym. 

Od roku 2004 program Vinyl 2010 jest 

zarejestrowanym Partnerem Sekretariatu 

Komisji ONZ ds. Zrównoważonego 

Rozwoju. Celem tej współpracy jest rozwój 

efektywnego partnerstwa przemysłowego 

i wymiana doświadczeń na poziomie 

globalnym. 

W maju 2008 roku przedstawiciele 

programu Vinyl 2010 uczestniczyli w 

dorocznej sesji Komisji ONZ ds. 

Zrównoważonego Rozwoju (CSD-16) 

trzeci raz z rzędu. Jednym z głównych 

problemów, jakimi zajmowano się na 

CSD-16, była ochrona wody, zaś tytuł 

wystąpienia, jakie zaprezentował program 

Vinyl 2010 podczas Targów Współpracy, 

brzmiał „Działający przykład dobrowolnego 

zobowiązania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju przemysłu”. Prezentacja ta skupiała 

się na przedstawieniu zaangażowania 

łańcucha przemysłu PCW oraz zużytych rur 

PCW, jako idealnych przykładów 

zrównoważonego zastosowania formuły 

będącej kluczowym tematem CSD-16.

W czasie tej sesji zaprezentowano również 

nowe inicjatywy programu Vinyl 2010: 

konkurs na najlepsze wypracowanie i grę 

Vinylgame.

Konferencje i wystawy
W 2008 roku, Vinyl 2010 wziął udział w 

cyklu ważnych konferencji i imprez 

naukowych, prezentując własne wizje, 

projekty i osiągnięcia oraz wymieniając się 

pomysłami ze specjalistami na szczeblu 

międzynarodowym:

•  pVc2008 – 10-ąta Międzynarodowa 
Konferencja pcw w brighton, wielka 
brytania, 22-24 kwietnia. 
Koncentrująca się na zagadnieniach 

innowacyjności, technologii, 

zrównoważonego rozwoju i pracy w sieci, 

ta odbywająca się co trzy lata konferencja 

jest najważniejszą tego typu imprezą w 

sektorze PCW w Europie. Poza 

wystąpieniem dyrektora naczelnego oraz 

menedżera technicznego, program Vinyl 

2010 zaprezentował także stoisko 

wystawowe. Swoje materiały na sesjach 

naukowych i technicznych przedstawiło 

również kilka firm-członków programu 

Vinyl 2010.

•  Vinyl 2010 zgromadzenie ogólne i 
debata w „café crossfire” w 
barcelonie, hiszpania , 6-7 maja. 
Główne, coroczne, wewnętrzne 

spotkanie partnerów programu Vinyl 

…rozwój efektywnego partnerstwa 

przemysłowego i wymiana 

doświadczeń na poziomie 

globalnym….
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2010 - Zgromadzenie Ogólne - odbyło się 

w Barcelonie. Na specjalnie 

przygotowanej scenie odbyła się debata 

przed publicznością reprezentującą 

przemysł, w której udział wziął również, 

mający siedzibę w Brukseli, think-tank 

„Friends of Europe”. W czasie obrad do 

polityków oraz przedstawicieli przemysłu 

i organizacji pozarządowych dołączyły 

osoby, które zajęły pierwsze i drugie 

miejsce w konkursie na najlepsze 

wypracowanie programu Vinyl 2010. 

Wzięły one udział w dyskusji na temat: 

„Czy rozwój ekonomiczny i 

zrównoważony wykluczają się 

wzajemnie?”. 

•  zielony tydzień 2008 w brukseli, 
belgia, 3-6 czerwca.  Vinyl 2010 brał 

udział w Zielonym Tygodniu 2008, mając 

stoisko informacyjne z grą Vinylgame, 

którą wykorzystano do prezentacji 

programu Vinyl 2010 i wyzwań 

związanych ze zrównoważonym 

rozwojem.  W czasie trwania tej, 

odbywającej się każdego roku, 

czterodniowej imprezy, gra zyskała dużą 

popularność wśród gości z całej Europy. 

Gracze, wśród których znaleźli się 

•  12-sty europejski okrągły stół na 
rzecz zrównoważonej produkcji i 
Konsumpcji berlin, Niemcy, 23-25 
września. Europejski Okrągły Stół na 

rzecz Zrównoważonej Produkcji i 

Konsumpcji (ERSCP) to forum typu 

non-profit, które zapewnia platformę do 

stymulacji, rozwoju i rozpowszechniania 

nowych inicjatyw na rzecz 

zrównoważonej konsumpcji i produkcji w 

inicjatywach zrównoważonego rozwoju, 

podejmowanych na poziomie lokalnym i 

regionalnym. 12-te ERSCP zostało 

zorganizowane przez FONA – program 

szkieletowy „Badania dla zrównoważenia” 

niemieckiego Federalnego Ministerstwa 

Edukacji i Badań (BMBF) – i było częścią 

5-tego Forum dla Zrównoważenia BMBF. 

Program Vinyl 2010 przedstawił 

prezentację „Doświadczenia programu 

Vinyl 2010, jako przykład zalecanych 

praktyk efektywnego działania łańcucha 

zaopatrzenia”. W punkcie informacyjnym 

oraz przy stoisku z ulotkami dla 

uczestników dostępne były również 

broszura o konkursie na najlepsze 

wypracowanie oraz Sprawozdanie z 

Postępu Prac programu Vinyl 2010. Film 

wideo z imprezy, program i wyniki, jak 

również streszczenia prezentacji 

dostępne są na stronie WWW www.fona.

de/en/forum/2008/.

•  warsztaty „przebudowa europejskiej 
zabudowy” bruksela, belgia, 17 
grudnia. Warsztaty te były częścią 

inicjatywy „Cztery dźwignie”, Sojuszu na 

rzecz Wydajności Surowcowej EPE, 

mającej zająć się wstępującym 

podejściem sektora budowlanego do 

zrównoważonego zarządzania 

surowcami. EPE (Europejscy Partnerzy dla 

Środowiska – www.epe.be) to forum 

skupiające wielu partnerów, w których 

spotykają się władze, duże i małe firmy, 

związki zawodowe, instytuty badawcze, 

organizacje ochrony środowiska, 

pozarządowe organizacje konsumenckie 

i etyczne oraz grupy walczące o prawa 

człowieka. Vinyl 2010 obecny był, jako 

sponsor imprezy oraz zapewniał wsparcie 

logistyczne.

przedstawiciele mediów i decydenci UE 

– zarówno młodzi, jak i starsi wiekiem – 

chcieli spróbować swych sił w rywalizacji, 

aby sprawdzić, kto zdoła osiągnąć 

największy zysk przy jak najlepszym 

zachowaniu zasad zrównoważonego 

rozwoju. Najlepsze wyniki dnia 

zapisywane były na tablicy wyników na 

stoisku. 

•  Światowa Konferencja 
zrównoważonego budownictwa 
Melbourne, australia, 21-25 września. 
Ta ważna impreza branżowa zgromadziła 

2 000 delegatów z ponad 60 krajów. 

Zorganizowały ją następujące instytucje: 

Organizacja Naukowych i Przemysłowych 

Badań Wspólnoty (CSIRO), Sustainability 

Victoria, Program Ochrony Środowiska 

ONZ (UNEP), Międzynarodowa Inicjatywa 

na rzecz Budownictwa. 

Zrównoważonego (IISBE) i 

Międzynarodowa Rada Badań i Innowacji 

w Budownictwie (CIB). Program Vinyl 

2010 przywiózł prezentację plakatów 

oraz dokument o nazwie „Badania 

europejskiego cyklu użytkowania: 

zaktualizowane informacje o PCW i 

produktach PCW”.

Wygodny, higieniczny, wytrzymały i niewymagający obsługi
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kamienie milowe i cele
osIągNIęcIa I wYNIKI roKu 2008

 K wa r t a ł 1
✓  ESPA: publikacja statystyk tonażu stabilizatorów PCW za rok 2007 ➜ wykonano

  K wa r t a ł 2
✓  Vinyloop®: uruchomienie nowej wirówki dekantacyjnej ➜ wykonano w III kwartale

  K wa r t a ł 3
✓  Texyloop®: uruchomienie zakładu pilotażowego ➜ wykonano w IV kwartale

  K wa r t a ł 4
✓  Recovinyl: przetworzenie 130 000 ton odpadów PCW w ciągu całego roku ➜ 

wykonano

✓  EPFLOOR: przetworzenie 2 300 ton odpadów podłogowych pochodzących od 

użytkownika końcowego ➜ wykonano

✗  Vinyloop®: rzetworzenie 9 500 ton odpadów w celu wyprodukowania 6 800 ton 

R-PCW  

➜ Nie wykonano z uwagi na opóźnienie w uruchomieniu nowej wirówki 
dekantacyjnej 

objectIFs 2009

 K wa r t a ł 1
  ESPA: publikacja statystyk tonażu stabilizatorów PCW za rok 2008

  K wa r t a ł 2
 Badania kadmu (recykling): Achèvement

 
  Vinyloop®: uruchomienie zmodyfikowanej wirówki dekantacyjnej

  K wa r t a ł 3
  ECPI: zgłoszenie do publikacji badań nad czynnikami przetwarzania DEHP i DINP 

  K wa r t a ł 4
  Recovinyl:  przetworzenie 200 000 ton odpadów PCW w ciągu całego roku

  Roofcollect®: przetworzenie 1 500 ton wycofanego z użytku materiału do krycia 

dachów i membran impregnatowych

  EPFLOOR: zgromadzenie 2 400 ton odpadów podłogowych pochodzących od 

użytkownika końcowego z przeznaczeniem do recyklingu

  Vinyloop®: przetworzenie 9 100 ton odpadów do produkcji 6 500 ton R-PCW
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PRODUKCJA ŻYWICY PCW

Program Dobrowolnego zobowiązanie 

przykłada wielką wagę do utrzymania 

standardów ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska w 

kontekście ulepszania procesów 

produkcyjnych i prowadzenia 

odpowiedzialnej produkcji. 

Dobrowolne zobowiązanie stwierdza, że 

„nasz przemysł uznaje obawy, jakie pojawiły 

się w ostatnich latach w związku z 

oddziaływaniem produkcji PCW na 

środowisko naturalne i dobrowolnie 

pracuje na rzecz ich minimalizacji”. Co się 

tyczy produkcji żywicy PCW, standardowe 

wymagania ochrony zdrowia i środowiska 

są obecnie powiązane z rozporządzeniem 

REACH, dotyczącym substancji 

chemicznych.

REACH to nowe, europejskie 

rozporządzenie dotyczące chemikaliów, 

które weszło w życie 1 czerwca 2007 roku. 

REACH wymaga, aby wszyscy producenci 

chemikaliów informowali Europejską 

Agencję Chemikaliów o swych wyrobach 

w celu wykazania, że ich produkcja i 

użytkowanie są bezpieczne. 

Choć PCW jako polimer nie podlega 

wymaganiom „zgłaszania”, narzuconym 

przez rozporządzenie REACH, jego „wyroby 

pośrednie” EDC (dichlorek etylenu lub 

1,2-dichloroetan) oraz monomer VCM 

podlegają, podobnie jak inne syntetyczne 

substancje chemiczne, obowiązkowi 

zgłoszenia.

Karty ecVM
Cele Dobrowolnego zobowiązania 

dotyczące produkcji żywic PCW przewidują 

zgodność z „Kartą przemysłu 

stowarzyszenia ECVM w produkcji 

monomeru chlorku winylu (VCM) i S-PVC”, 

jak również zgodność z „Kartą przemysłu 

stowarzyszenia ECVM w produkcji PCW w 

emulsji”. Cele zobowiązania zakładają 

również poprawę ekologicznej wydajności 

przy produkcji żywicy PCW, plastyfikatorów 

i środków stabilizujących.

Jeśli chodzi o karty stowarzyszenia ECVM, w 

sierpniu 2008 roku wszyscy członkowie 

ECVM z 12 nowych krajów członkowskich 

UE wyrazili zgodę na weryfikację. W celu jej 

przygotowania wstępne audyty zostały 

przeprowadzone przez towarzystwo DNV 

w listopadzie. W październiku 2008 roku 

uzgodniono także zasadę weryfikacji 

wszystkich członków stowarzyszenia ECVM. 

W czasie weryfikacji rok 2009 użyty zostanie 

jako okres odniesienia, natomiast wizyt 

weryfikatorów należy oczekiwać w I i II 

kwartale 2010 roku. 

eko-profile i deklaracje środowiskowe 
produktu (epd)
Jak zgłoszono to w zeszłorocznym 

Sprawozdaniu z Postępu Prac, deklaracje 

EPD dla suspensyjnego PCW (S-PVC) i 

emulsyjnego PCW (E-PVC) miały być 

pierwszymi, które zostaną opublikowane 

(pod koniec 2007 roku), jako część 

programu6 EPD o nazwie PlasticsEurope. 

Zaktualizowana wersja została 

opublikowana w 2008 roku, a wyniki 

eko-profili PCW i EPD zostały ogłoszone na 

konferencji PVC 2008 Conference w 

Brighton, w Wielkiej Brytanii (kwiecień 

2008) i Światowej Konferencji 

Zrównoważonego Budownictwa (SB08) w 

Melbourne, w Australii (wrzesień 2008).

Bazujące na nowych eko-profilach żywic 

PCW i informacjach od przetwórców, 

badanie nad „Zużyciem energii i emisji 

zanieczyszczeń podczas procesów 

przetwarzania” – zapoczątkowane w marcu 

2007 roku przez organizację badawczą TNO 

– nie zostało jeszcze ukończone. Oczekuje 

się, że zostanie zakończone w II kwartale 

2009 roku.

sprawozdania projektów

6 PlasticsEurope: Stowarzyszanie Producentów Tworzyw 
Sztucznych (www.plasticseurope.org)

Praktyczne, wydajne rozwiązanie
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PLASTYFIKATORY

Plastyfikatory to środki dodawane do 

żywicy PCW, które nadają jej elastyczność, 

sprężystość i ułatwiają obróbkę. Istnieje 

ponad 300 rodzajów plastyfikatorów, z 

których od 50 do 100 wykorzystuje się 

komercyjnie.

analizy ryzyka
W 2008 roku w krajach UE opublikowano 

analizy ryzyka użytkowania wszystkich 

głównych ftalanów: ftalanów diizononylu 

(DINP), ftalanów diizodecylu (DIDP), 

ftalanów dibutylu (DBP), ftalanów 

benzylu-butylu (BBP) i ftalanów di 

(2-etyloheksylu) (DEHP).

Ostatnie dwie oceny dotyczące DEHP i BBP 

zostały opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 

(odpowiednio w lutym i lipcu 2008 roku), 

co pozwoliło zakończyć prace nad nimi.

Jak zostało to wyszczególnione w 

zeszłorocznym sprawozdaniu, analizy 

ryzyka, dotyczące DEHP, potwierdziły, że w 

użyciu są już odpowiednie środki ochrony 

osób dorosłych. Zidentyfikowano jednak 

dwa problemy wymagające dalszej uwagi: 

możliwe zagrożenia dla pacjentów 

korzystających z DEHP w sprzęcie 

medycznym oraz możliwe zagrożenia 

wynikające z emisji zanieczyszczeń z 

zakładów przetwórczych dla dzieci 

mieszkających w sąsiedztwie, 

spożywających żywność, która powstaje w 

okolicy oraz zagrożenia ekosystemów 

wodnych i lądowych.

W odniesieniu do użycia DEHP w 

urządzeniach medycznych, Komitet 

Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo 

Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 

(SCENIHR) został poproszony o opinię, którą 

wydał w marcu 2008 roku. Podobnie jak 

zespół ekspertów Narodowego Programu 

Toksykologicznego USA (NTP), SCENIHR 

odkrył, że wszystkie skontrolowane badania 

epidemiologiczne dotyczące ludzi dawały 

wyniki negatywne lub były obarczone 

wadą z uwagi na ich niewłaściwą budowę 

lub nieprawidłowy sposób obróbki danych. 

Twierdzi się zatem, że jak na razie nie ma 

ostatecznych, naukowych dowodów na 

istnienie zagrożenia ze strony DEHP 

poprzez udzielenie pomocy medycznej. 

Powinno się jednak podjąć dalsze badania. 

Des solutions pratiques et performantes
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7 ECPI: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Plastyfikatorów 
i Wyrobów Pośrednich (www.ecpi.org)
8  EuPC: Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw 

Sztucznych (www.plasticsconverters.eu)

Nieliczne badania, jakie przeprowadzono 

kilka lat wcześniej na ludziach, którzy, jako 

noworodki, wystawieni byli na kontakt z 

DEHP lub mieli z nim styczność w miejscu 

pracy, nie wykazały wpływu DEHP na 

płodność i/lub system rozrodczy mężczyzn.

Pomimo hipotetycznej natury obaw 

związanych z emisją zanieczyszczeń DEHP z 

zakładów przetwórczych, stowarzyszenia 

ECPI7 i EuPC8 podjęły współpracę z dyrekcją 

Gd Przedsiębiorstw i Przemysłu w celu 

określenia bezpiecznego poziomu emisji 

zanieczyszczeń. Miano nadzieję, że będzie 

można wprowadzić je przed wejściem w 

życie rozporządzenia REACH, jednak 

Komisja wolała, aby bezpieczny poziom 

emisji zanieczyszczeń został wprowadzony 

w życie, jako część procedury wydawania 

zezwoleń.

Analizy ryzyka użytkowania BBP wykazały, 

że mogą istnieć podobne obawy związane 

z emisją zanieczyszczeń BBP z zakładów 

przetwórczych: spełnienie norm emisji 

zanieczyszczeń będzie również częścią 

każdego wymogu upoważnienia.

Ftalany i rozporządzenie reach
Trzy plastyfikatory: DEHP, DBP i BBP zostały 

określone w rozporządzeniu REACH, jako 

Substancje Wzbudzające Szczególnie Duże 

Obawy (SVHC); ich pełna lista zostanie 

potwierdzona w czerwcu 2009 roku. Do 

połowy 2012 roku producenci i 

użytkownicy będą zatem musieli wystąpić 

o zezwolenie, a ci, którzy nie uczynią tego 

w tym terminie, będą mogli kontynuować 

ich użytkowanie do mniej więcej końca 

2013 roku. Producenci DEHP zobowiązali 

się do zachowania zgodności w ramach 

procesu regulacyjnego, by zapewnić 

dostępność DEHP poza rok 2013.

Co się tyczy substancji znajdujących się na 

Liście Kandydatów UE, dostawcy artykułów 

zawierających te substancje będą musieli 

zadbać o informowanie swoich odbiorców. 

Zapytania do sprzedawców będą mogli 

kierować również konsumenci. Z tego 

powodu stowarzyszenie ECPI 

przygotowuje arkusze danych i broszury 

dla dalszych użytkowników i sprzedawców.

Jeśli chodzi o zgłoszenia REACH, zarówno 

dla DINP, jak i DEHP utworzono konsorcja. 

Są to najszerzej używane plastyfikatory w 

Europie i nie podlegają klasyfikacji: muszą 

jedynie przejść procedurę zgłoszenia, która 

zostanie zakończona przed wyznaczonym 

terminem, jakim jest grudzień 2010 roku.

badania plastyfikatorów
Jak zostało to już ogłoszone w 

ubiegłorocznym sprawozdaniu, w oparciu 

o dane na temat koncentracji metabolitów 

DEHP w moczu, stowarzyszenie ECPI 

prowadzi szerokie badania na ochotnikach, 

mające na celu wygenerowanie czynników 

przetwarzania metabolicznego dla DEHP i 

DINP, co pozwoliłoby obliczyć pierwotną 

ilość przyswojonego DEHP. Po pobraniu od 

…spełnienie norm emisji 

zanieczyszczeń będzie 

również częścią każdego 

wymogu upoważnienia…

ochotników wystawionych na kontakt z 

DEHP i DINP (oraz właściwych im 

metabolitów) próbek moczu i krwi, 

przygotowano pełen zestaw danych z 

biomonitoringu. Badanie zostało 

zakończone w 2008 roku, a jego wyniki 

podlegają aktualnie analizie matematycznej 

i statystycznej, której celem jest 

wyprowadzenie z nich odpowiednich 

czynników przetwarzania. Końcowe wyniki 

i opublikowanie raportu powinno nastąpić 

przed końcem 2009 roku.

dostępność informacji
Poprzez swoje witryny internetowe i 

działania zewnętrzne, takie jak biuletyn 

Inform, stowarzyszenie ECPI zapewnia 

dokładne i wszechstronne informacje o 

bezpiecznym użytkowaniu ftalanów w 

kilkunastu europejskich językach. Główne 

witryny to Centrum Informacji o 

Plastyfikatorach (www.plasticisers.org) i 

Centrum Informacji o Ftalanach (www.

phthalates.com). Na stronach 

internetowych www.dehp-facts.com i 

www.dinp-facts.com dostępne są również 

informacje o pojedynczych produktach.
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Dane produkcyjne - Europa
Poniższa tabela przedstawia sprzedaż innych środków 

stabilizujących w krajach UE-15 plus Norwegia, Szwajcaria i 

Turcja.

* Przygotowane oznacza, że są to kompletne systemy + pakiety środków poślizgowych, a wiele z nich zawiera 
również barwniki lub wypełniacze, zgodnie z życzeniem klienta. 
(1) Zawiera materiały opakowaniowe i medyczne plus wszystkie zastępcze systemy ołowiowe.
(2)Używane głównie w zastosowaniach wymagających sztywności, w tym również w materiałach 
opakowaniowych.
(3)Używane w szeregu zastosowań wymagających elastyczności, arkuszach odmierzanych, materiałach 
podłogowych, itp.

Dane produkcyjne - UE-27
Dane zużycia środków stabilizujących w krajach UE-27 

przedstawione są w poniższej tabeli:

 (*) UE-27 plus Norwegia, Szwajcaria i Turcja
(**) Dane z krajów UE-27 dla stabilizatorów płynnych za rok 2007 zostały podane w przybliżeniu. 
Powodem jest to, że zgodnie z zasadami Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic) – nie można 
podawać danych statystycznych, jeśli pochodzą od mniej niż trzech firm. Ma to zapobiegać ujawnieniu 
informacji jednostkowych.
(1) Zawiera materiały opakowaniowe i medyczne plus wszystkie zastępcze systemy ołowiowe.
(2) Używane głównie w zastosowaniach wymagających sztywności, w tym również w materiałach 
opakowaniowych.
(3) Używane w szeregu zastosowań wymagających elastyczności, arkuszach gładzonych, materiałach 
podłogowych, itp.

Wycofanie kadmu
Wycofanie stabilizatorów kadmowych zostało zakończone w 

krajach UE-15 do roku 2001, a w krajach UE-27 do końca 2007 

roku.  

LICZBA TON ŚRODKóW  
STABILIZUJąCyCH

PRZyGOTOWANE* ORGANICZNE STABILIZATORy 
KADMOWE, NP. SySTEMy CA/ZN (1) 

STABILIZATORy CyNOWE (2)

STABILIZATORy PŁyNNE –  
BA/ZN LUB CA/ZN (3)

2000

17.579

14.666

16.709

2008

68;458

13.280

16.523
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9  ESPA: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Środków Stabilizujących (www.stabilisers.org)

ŚrodKI stabILIzujące 

Środki stabilizujące dodaje się do PCW, aby umożliwić obróbkę 

materiału i zwiększyć jego odporność na czynniki zewnętrzne, w tym 

także wysoką temperaturę i światło słoneczne (promienie 

ultrafioletowe). 

wymiana ołowiu 
Działając w ramach Dobrowolnego zobowiązania, stowarzyszenia ESPA9 

i EuPC zobowiązały się do całkowitego zastąpienia stabilizatorów 

ołowiowych do roku 2015 w krajach UE-15, przy zachowaniu celów 

pośrednich w postaci 15% redukcji do roku 2005 i 50% redukcji do roku 

2010. Zobowiązanie do 100% wycofania stabilizatorów ołowiowych do 

roku 2015 zostało rozszerzone na kraje UE-27 w roku 2007.

Stopniowe zastępowanie stabilizatorów bazujących na ołowiu jest 

kontynuowane i potwierdzone przez odpowiedni wzrost zużycia 

zastępujących je organicznych stabilizatorów kadmowych.

W okresie 2000-2008 użycie stabilizatorów ołowiowych (w UE-15) 

spadło o 66 552 ton (-52,3%), a organicznych stabilizatorów 

kadmowych (UE-15 plus Norwegia, Szwajcaria i Turcja) wzrosło o 50 879 

ton. Stowarzyszenie ESPA zdołało osiągnąć 50% redukcję zużycia 

stabilizatorów ołowiowych na 2 lata przed wyznaczonym na 2010 rok 

terminem realizacji celu pośredniego.

* * Przygotowane oznacza, że są to kompletne systemy/pakiety środków poślizgowych, a wiele zawiera 
również barwniki lub wypełniacze, zgodnie z życzeniem klienta. Stosuje się je głównie w rurach i 
kształtownikach do przewodów budowlanych i elektrycznych.

2000

127.156

2008

60.604

LICZBA TON ŚRODKóW 
STABILIZUJąCyCH

PRZyGOTOWANE* 
STABILIZATORy OŁOWIOWE

Réduction (%)

52,3

LICZBA TON ŚRODKóW  
STABILIZUJąCyCH

PRZyGOTOWANE* STABILIZATORy OŁOWIOWE

STABILIZATORy PŁyNNE –  
BA/ZN LUB CA/ZN (1) 

STABILIZATORy CyNOWE (2)

STABILISANTS LIqUIDES BA/ZN  
OU CA/ZN (1)

2008

72.991

78.706 (*)

13.891 (*)

17.280 (*)

2007

99.991

62.082 (*)

16.628 (*)

19.000 (*) (**)

Tworzenie nowych możliwości
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ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
PCW I POSTĘP PROJEKTÓW 
BRANŻOWYCH

recovinyl
Recovinyl to założona w 2003 roku 

organizacja działająca w ramach programu 

Vinyl 2010, która stosuje zachęty finansowe 

w celu wspierania gromadzenia odpadów 

PCW ze źródeł nieobjętych nadzorem. 

Recovinyl dokonał stopniowej integracji 

różnych inicjatyw gromadzenia odpadów i 

recyklingu, które wcześniej były zarządzane 

bezpośrednio przez projekty branżowe 

stowarzyszenia EuPC.

Recovinyl wspiera gromadzenie, wysyłkę i 

recykling mieszanych odpadów PCW 

pochodzących od użytkownika 

końcowego, głównie w sektorach 

budowlanym i konstrukcyjnym. Recovinyl 

sam nie gromadzi, ani nie prowadzi 

recyklingu, lecz korzysta z podmiotów 

istniejących już na rynku.

Od czasu powstania w 2003 roku, Recovinyl 

wniósł olbrzymi wkład w wykładniczy 

przyrost zarejestrowanej masy odpadów 

PCW pochodzących od użytkownika 

końcowego, jakie przetwarza sie w Europie. 

W 2005 roku było to 14 000 ton, natomiast 

w 2008 roku już 191 393 ton.

Obecnie system Recovinyl działa w 

następujących krajach: Austria, Belgia, 

Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Węgry, 

Irlandia, Włochy, Holandia, Polska, 

Portugalia, Słowacja, Hiszpania i Wielka 

Brytania. Ma 107 aktywnych ośrodków 

recyklingu.

 

Witryna internetowa (www.recovinyl.com) 

została zmieniona i zaktualizowana w 2008 

roku. Jej zawartość – w tym także kontrakty 

systemu Recovinyl oraz wskazówki 

dotyczące odzyskiwania i recyklingu – 

dostępna jest w 11 językach.

Pierwszą połowę 2008 roku 

charakteryzowała bardzo duża aktywność 

(zarówno pod względem wysokiego 

popytu, jak i cen). W czerwcu-lipcu 

odnotowano znaczący spadek, zwłaszcza w 

sektorze rur. 

W Niemczech miejscowym10 

przedstawicielem została firma DPR. 

Zbudowano sieć ośrodków recyklingu. 

Ponadto obrót materiałami przetwarzanymi 

przez spółkę Rewindo (największego w 

Niemczech specjalistę od usuwania okien 

PCW – www.rewindo.de) został 

zintegrowany z systemem Recovinyl. 

Integracja ośrodków recyklingu we Francji 

została zakończona, co umożliwiło zawarcie 

nowych kontraktów i wprowadzenie nowej 

metodologii zbierania danych.

We Włoszech odnotowano ogólne 

zmniejszenie przetwarzania materiałów 

sztywnych oraz zmniejszenie ilości 

zgromadzonych i posortowanych frakcji 

odpadów suchych. Na tym rynku bardziej 

rozwinięte jest przetwarzanie rolet, 

zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach 

oraz przetwarzanie kabli.

W 2008 roku w Danii spadła ilość zebranych 

i przetworzonych materiałów PCW, co 

tłumaczy się spadkiem aktywności na rynku 

budowlanym. Z tego samego powodu 

odnotowano spowolnienie w Wielkiej 

Brytanii.

Do chwili obecnej zarejestrowano 4 ośrodki 

recyklingu w Hiszpanii i 2 w Portugalii. 

Wydaje się, że w większym stopniu 

prowadzi się tam recykling elastycznych 

wyrobów z PCW. Jeden z ośrodków 

recyklingu specjalizuje się w materiałach 

powleczonych (banerach). 

W Europie Środkowej aktywnych jest 

obecnie 8 ośrodków recyklingu: w 

Republice Czeskiej i na Węgrzech 

zainteresowaniem cieszy się recykling 

elastycznych wyrobów z PCW, natomiast w 

Polsce główny nacisk położony jest na 

recykling sztywnych wyrobów z PCW.

W 2009 roku działania organizacji Recovinyl 

będą skupione na: dalszej rejestracji 

ośrodków recyklingu; polepszeniu 

współpracy poprzez organizowanie 

okresowych wizyt w ośrodkach recyklingu i 

u przetwórców; bardziej dokładnym 

monitorowaniu zmian składu spływających 

odpadów poprzez śledzenie stanów 

magazynów u przetwórców i promowanie 

wymiany informacji o rynkach 

eksportowych oraz analizowanie tych 

rynków (Daleki Wschód).

10  DPR: Deutsche PVC-Recycling GmbH
 (www.pvc-recycling.org)

Oszczędny, niewymagający obsługi i bezpieczny
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profile okienne
Programy11 zbierania i przetwarzania okien 

stowarzyszenia EPPA są dobrze skonsolidowane w 

Austrii i Niemczech, a systemy, wspierane przez 

organizację Recovinyl, znajdują się w Belgii, Danii, 

Francji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Hiszpanii i 

Wielkiej Brytanii.

W Austrii udane prace kontynuuje organizacja 

ÖAKF12, koncentrując się na prowadzeniu akcji 

informacyjnych. Odnotowana masa materiałów 

przetworzonych stale rosła, osiągając prawie 865 

ton w 2008 roku. 

W Niemczech spółka Rewindo realizuje z 

powodzeniem swój pomysł na zbieranie 

odpadów, jak i działania informacyjne, czego 

wynikiem jest zwiększenie masy materiału 

wkładowego z 18 900 ton w 2007 do 22 650 ton 

w 2008 roku, i materiału wyjściowego do około 

16 000 ton w 2008 (w porównaniu do 14 324 ton 

w 2007 roku). 

Materiał pochodzący z przetwarzania okien PCW 

był w 100% zużytkowany w nowych 

zastosowaniach: przynajmniej 50% w profilach 

okiennych i 10% w innych zastosowaniach 

związanych z oknami. Pozostałe ilości zostały 

zużyte do produkcji innych wyrobów związanych 

z budownictwem.        

W 2008 roku stowarzyszenie EPPA kontynuowało 

wsparcie dla prac nad standardem EN 12608:2003 

„Profile z odplastycznionego polichlorku winylu 

(PVC-U) przeznaczone do wyrobu okien i drzwi – 

Klasyfikacja, wymagania, metody testów”, 

dotyczącym powtórnego wykorzystania 

materiału recyrkulowanego w profilach. 

Ponadto, w 2008 roku EPPA stworzyła grupę 

roboczą „EPD dla profili okiennych PCW i okien 

PCW” oraz wspomagała badania organizacji TNO 

dotyczące procesu przetwarzania profili 

okiennych PCW danymi branżowymi dla 

wykazów cyklów życia (Eko-profil).

Wszystkie firmy-członkowie stowarzyszenia EPPA 

rozpoczęły, a niektóre już zakończyły wymianę 

stabilizatorów ołowiowych. Prawie wszystkie małe 

i średnie przedsiębiorstwa współpracują blisko ze 

swoimi dostawcami, by również osiągnąć ten cel. 

11  EPPA: EPPA: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Okien 
PCW i Pokrewnych Wyrobów Budowlanych, grupa branżowa 
stowarzyszenia EuPC (www.eppa-profiles.org)

12  ÖAKF: (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-Fenster): 
Austriacka Organizacja Recyklingu Okien z Tworzyw 
Sztucznych (www.fenster.at)

recoVINYL: zarejestrowaNa Masa MaterIałów przetworzoNYch według Krajów

rok 2005* rok 2006* rok 2007* rok 2008*

austrIa - - - 4.398

beLgIa 1.500 2.739 1.954 3.346

repubLIKa czesKa - - 1.165 5.858

daNIa - - 2.896 2.586

FraNcja 2.000** 7.446 13.276 16.943

NIeMcY - 5,522 35.927 77.313

węgrY - - 256 804

włochY - 828 4.252 16.115

LuKseMburg - - - 116

hoLaNdIa 4.500 10.972 8.959 10.731

poLsKa - - 475 3.518

portugaLIa - - - 477

hIszpaNIa - 2 - 6.293

wIeLKa brYtaNIa*** - 94 - -

uK*** 8.000 17.087 42.162 42.730

łączNIe 16.000 44.690 111.322 191.393

* Liczby rzeczywiste podane w tonach
** Przetworzone przez firmę PVC Recyclage, obecnie wchodzi w skład Recovinyl 
*** Dane dla Wielkiej Brytanii za 2008 rok uwzględniają dane z Irlandii z roku 2008

recoVINYL: zarejestrowaNa Masa MaterIałów przetworzoNYch według zastosowań

rok 2007* rok 2008*

zastosowaNIa pcw wYMagające sztYwNoŚcI

RURy 18.375 22.495

KSZTAŁTOWNIKI 39.517 79.600

FOLIE SZTyWNE 2.134 4.352

łączNIe zastosowaNIa pcw wYMagające sztYwNoŚcI 60.026 106.447

zastosowaNIa pcw wYMagające eLastYczNoŚcI

KABLE 37.469 54.987

MIESZANE 13.827 29.959

łączNIe zastosowaNIa pcw wYMagające eLastYczNoŚcI 51.296 84.946

* Liczby rzeczywiste podane w tonach
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rury i kształtki 
Wszystkie krajowe projekty recyklingowe 

stowarzyszenia TEPPFA13, za wyjątkiem Austrii, 

Finlandii i Szwecji, prowadzone są teraz pod 

parasolem organizacji Recovinyl, z wkładem 

lokalnym wynoszącym 874 487 euro. Celem na 

rok 2009 jest nakłonienie do tego samego także 

austriackiej grupy ÖAKR14 i projektu szwedzkiego.

W roku 2009 stowarzyszenie TEPPFA planuje 

dalsze promowanie wśród swoich członków 

wykorzystania materiałów recyrkulowanych, jak 

również chce informować o wpływie 

rozporządzenia REACH i Kart Charakterystyki 

(SDS) na działanie ośrodków recyklingowych.

TEPPFA aktywnie wspiera działalność organizacji 

Vinyl Foundation. Częsta wymiana listów i wizyty 

u członków zaowocowały wcześniejszym 

uiszczeniem składek na rzecz Vinyl Foundation 

przez członków TEPPFA. Członkowie 

stowarzyszenia TEPPFA popierają zwiększenie 

nacisku na firmy działające niezależnie. 

Problemy techniczne, takie jak odbarwienia i 

„zanik powleczenia”, nie zostały jeszcze 

rozwiązane; jednak rury z wodą pitną są 

pozbawione ołowiu w większości krajów Europy 

już od roku 2007, a z innych zastosowań ołów 

zostanie usunięty do roku 2010.

W roku 2009 TEPPFA będzie dalej wspierać 

swoich członków szukających rozwiązań dla 

pozostałych problemów technicznych oraz 

biorących udział w badaniach nad kadmem i 

ołowiem (patrz rozdział REACH i Przetwarzanie, 

str. 31). 

Membrany do krycia dachów
W 2008 roku program Roofcollect®15 przetworzył 

3 635 ton materiałów powleczonych i 954 tony 

wycofanego z użytku materiału do krycia 

dachów i membran impregnatowych. W 

sierpniu 2008 roku plan przetwarzania 

materiałów powleczonych został w pełni 

zintegrowany z systemem Recovinyl i 

sprawdzony przez firmę KPMG.

W 2008 roku we francuskiej firmie zajmującej się 

recyklingiem przeprowadzono pierwsze próby 

obróbki i rozdrabniania materiału. W Wielkiej 

Brytanii trwają rozmowy z przetwórcą w 

Derbyshire w sprawie materiału do krycia 

dachów, jak również prowadzone są negocjacje 

z brytyjską organizacją pozarządową odnośnie 

transportu i logistyki na placach budowy; 

pierwsze próby projektu zaplanowane są w 

Derbyshire. Trwają również rozmowy z 

Texyloop®/Vinyloop® na temat przetwarzania 

materiału z Francji i Włoch. 

Ogólnie rzecz biorąc, klienci członków 

stowarzyszenia ESWA16 oczekują, że branża 

zbierze zużyte materiały z ich placów budowy, 

co pozwoli im się uporać z ograniczeniami 

składowania odpadów.

Jeśli chodzi o kwestię zapewnienia informacji, 

włożono maksimum wysiłku w informowanie i 

promowanie działań programu Roofcollect®, 

korzystając w tym celu ze wsparcia witryny 

internetowej (www.roofcollect.com) dostępnej 

w 5 językach, działań związanych z mediami i 

udziału wraz z partnerami w międzynarodowych 

targach gospodarczych. 

W 2008 roku trwały także działania w grupach 

logistycznych, w których udział brali specjaliści z 

firm zajmujących się zarówno gromadzeniem, 

jak i przetwarzaniem odpadów. Zorganizowano 

spotkania w Austrii, Francji, Niemczech, Włoszech 

i Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że działania te 

będą kontynuowane w roku 2009.

W 2009 roku program Roofcollect® zamierza 

kontynuować swoje działania zarówno na 

istniejących, jak i nowych rynkach recyklingu. 

Działania te związane są głównie z 

wprowadzaniem nowych planów gromadzenia 

odpadów tam, gdzie na razie ich nie ma, jak 

również prowadzenia testów obróbki i 

rozdrabniania materiałów preparowanych i 

niepreparowanych we Francji, Włoszech, 

Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Roofcollect® 

zobowiązał się także do promowania wizerunku 

membran PCW do krycia dachów, jako 

nadających się do ponownego wykorzystania i 

bardziej zrównoważonych w przeciwieństwie do 

innych materiałów, służących do krycia dachów.

Celem programu Roofcollect® na rok 2009 jest 

przetworzenie 1 500 ton wycofanego z użytku 

materiału do krycia dachów i membran 

impregnatowych, z tego 60% (900 ton) w 

Niemczech, a 40% w innych krajach UE. 

Spodziewany jest wzrost ilości materiału, 

zwłaszcza w Austrii, krajach Beneluksu, Francji, 

Włoszech i Wielkiej Brytanii.

13  TEPPFA: Europejskie Stowarzyszenie Rur i Kształtek z Tworzyw 
Sztucznych, stowarzyszenie branżowe EuPC (www.teppfa.org)

14  ÖAKR: Austriacka Organizacja Przetwarzania Rur z Tworzyw 
Sztucznych (www.oeakr.at) 

15  Roofcollect®: System Przetwarzania Membran 
Termoplastycznych (www.roofcollect.com)

16  ESWA: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Impregnatów 
Jednowarstwowych, stowarzyszenie branżowe EuPC (www.
eswa.be)
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odpadów pochodzących od użytkownika 

końcowego typu „take-back” i oczekuje się, że 

inicjatywa ta zaowocuje zwiększeniem ilości 

materiału w 2009 roku.

Stowarzyszenie SFEC jest bardzo aktywnym 

partnerem, który brał udział w inicjatywie 

„Grenelle de l’ Environnement”18; SFEC 

zorganizowało również szkolenie z zasad ochrony 

środowiska dla instalatorów podłóg i bardzo 

aktywnie działało na rzecz zwiększenia 

świadomości prowadzenia recyklingu poprzez 

obecność w prasie.

Brytyjski plan przetwarzania odpadów PCW od 

użytkownika końcowego działa już w Szwecji, 

Danii i Norwegii. Dalszy pilotażowy projekt 

mechanicznego przetwarzania uruchomiony w 

Szwecji w 2007 roku został przerwany rok później, 

ponieważ organizacja Recovinyl postanowiła nie 

wchodzić na rynek szwedzki
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Materiały podłogowe
Cele stowarzyszenia EPFLOOR17 na rok 2008 

zakładały przetworzenie 2 300 ton odpadów 

podłogowych pochodzących od użytkownika 

końcowego wraz z rozszerzeniem planu 

gromadzenia odpadów na Austrię, Francję, 

Niemcy, Szwajcarię i Wielką Brytanię oraz stałe 

poszerzanie pokrycia geograficznego.

W 2008 roku zgromadzono do przetworzenia 

2 665 ton, z których przetworzono 2 524 tony. 

Kolejne zmniejszenie ilości zgromadzonego 

materiału odnotowano w Niemczech i to 

pomimo wprowadzenia tam bardziej 

sprzyjających opłat. Mimo to Niemcy pozostają 

największym źródłem zebranych odpadów (35%). 

Spadek ten można częściowo wytłumaczyć 

trudną sytuacją ekonomiczną w sektorze 

budowlanym, jaka panowała w 2008 roku, jak 

również dość swobodnym dostępem do innych 

sposobów usuwania odpadów np. wysypiska w 

niektórych państwach Unii Europejskiej. 

Gromadzenie odpadów w Austrii iSzwajcarii 

utrzymało się na stabilnym poziomie.

W Wielkiej Brytanii zanotowano stały wzrost 

recyklingu i to zarówno odpadów podłogowych, 

pochodzących od użytkownika końcowego, jak i 

poinstalacyjnych. Rynkiem zbytu byli wytwórcy 

podłóg w przypadku odpadów poinstalacyjnych i 

wytwórcy słupków drogowych w przypadku 

odpadów pochodzących od użytkownika 

końcowego. Ta inicjatywa gromadzenia i 

przetwarzania odpadów, z jaką we współpracy z 

instalatorami podłóg wystąpili członkowie 

stowarzyszenia EPFLOOR: Tarkett, Polyflor, Altro 

Floors i Gerflor, wspierana jest przez program 

WRAP (Waste & Recovery Action Programme). 

Dotacja programu WRAP przestanie obowiązywać 

do marca 2009 roku, jednak wytwórcy podłóg 

będą kontynuować ten plan gromadzenia i 

przetwarzania. 

Przełom osiągnięto w przetwarzaniu wykładzin 

podłogowych: kilkunastu wytwórców podłóg z 

Wielkiej Brytanii zdołało przetworzyć 

poinstalacyjne wykładziny podłogowe ze 

wsparciem programu WRAP. Obecnie planuje się 

testy odpadów podłogowych pochodzących od 

użytkownika końcowego. Będą one 

kontynuowane w 2009 roku. Wstępne sortowanie 

i obróbka muszą dać pewność, że uzyskana 

zostanie odpowiednia jakość.

We Francji ilość zgromadzonego materiału 

wzrosła do 477 ton, co stanowi znaczącą poprawę 

w porównaniu z rokiem 2007 (282 tony). 

Głównym źródłem były duże firmy zajmujące się 

instalacją podłóg, firmy gromadzące odpady 

(Paryż, Bretania, Burgundia) i firmy zajmujące się 

renowacją budynków komunalnych (np. Limoges, 

Lille). Ponieważ w 2008 roku renowacje nie były 

prowadzone na szerszą skalę, wzrost liczby 

zgromadzonego materiału przypisuje się akcjom 

docelowym i informacyjnym prowadzonym 

wśród instalatorów: stowarzyszenie SFEC 

(Francuskie Stowarzyszenie Kalendrów) nawiązało 

bezpośredni kontakt z 1 300 instalatorami za 

pośrednictwem jednej ze swoich ankiet. Ponadto, 

lokalni producenci materiałów podłogowych 

zaczęli wprowadzać własne plany usuwania 

17  EPFLOOR: Europejskie Stowarzyszenie Producentów 
Materiałów Podłogowych z PCW, grupa branżowa 
stowarzyszenia EuPC (www.epfloor.eu)

18 Inicjatywa na rzecz informowania i prowadzenia konsultacji 
 francuskiego Ministerstwa Ekologii, Energii, Zrównoważonego 
 Rozwoju i Zarządzania Terenem
19  GBR: Golvbranschen – Szwecja (www.golvbranschen.se)
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Materiały powleczone
W 2008  IKV 20  / EPCOAT20 roku system 

gromadzenia i przetwarzania odpadów IVK 

grupy EPCOAT zgromadził i zgodnie z planem 

przetworzył około 4 555 ton odpadów 

materiałów powleczonych PCW 

pochodzących od użytkownika końcowego. 

Już w 2008 roku projekt IVK grupy EPCoat 

spełnił więc swoją obietnicę - złożoną w 2003 

roku - że do 2010 przetworzy 4 000 ton 

odpadów z materiałów powleczonych PCW 

pochodzących od użytkownika końcowego.

W roku 2008 w systemie tym uczestniczyło 12 

firm.

Poza prowadzeniem kampanii na rzecz 

wstąpienia do systemu nowych członków, 

głównym zadaniem IVK jest badanie - wraz ze 

swoimi partnerami - nowych procesów 

odzyskiwania surowców z odpadów 

pochodzących z materiałów powleczonych 

PCW. Osiągnięto już pierwsze wyniki. Poza 

produkcją mat jezdnych, pojedynczy 

przetwórcy mogą również wytwarzać 

podeszwy butów, kółka do pojemników na 

śmieci i spełniający normy jakościowe brezent 

impregnowany do nowych budynków. 

Ostatnia wymieniona opcja będzie 

kontynuowana w 2009 roku w celu 

zwiększenia łącznej ilości przetworzonego 

materiału.

20 IIVK: Industrieverband Kunststoffbahnen – Stowarzyszenie folii 
i materiałów powlekanych (www.ivk-frankfurt.de))
21  EPCOAT: EuPC PCW Grupa sektora materiałów powlekanych 

(www.eupc.org/epcoat)

Economie d’énergie, faible entretien et sécurité

Przewidywania stowarzyszenia EPFLOOR na rok 

2009, dotyczące gromadzenia materiału, 

uzależnione są od dostępności odpadów, co ma 

duży związek z czynnikami ekonomicznymi. 

Obecny kryzys ekonomiczny będzie miał 

najprawdopodobniej negatywny wpływ na 

działania związane z gromadzeniem i 

przetwarzaniem odpadów. Ciężko jednak 

powiedzieć, w jakim zakresie. 

Stowarzyszenie EPFLOOR planuje zwiększyć 

gromadzenie odpadów w Skandynawii, Francji i 

Wielkiej Brytanii. Natomiast w innych krajach na 

rok 2009 nie planuje się żadnych nowych działań. 

Mimo to EPFLOOR w dalszym ciągu oferuje swoje 

rozwiązania z zakresu recyklingu każdemu 

instalatorowi podłóg, firmom zajmującym się 

gromadzeniem odpadów i władzom 

samorządowym w Europie. 

Jeśli chodzi o osiągnięcia technologiczne, celem 

stowarzyszenia EPFLOOR jest dalsze 

udoskonalanie bezpiecznych technik 

przetwarzania materiałów podłogowych. Planuje 

ono także współpracę z zakładem nowej 

generacji Vinyloop® w Ferrarze, w celu 

przetestowania przetwarzania odpadów 

podłogowych pochodzących od użytkownika 

końcowego. Ponadto EPFLOOR nadal będzie 

aktywnie działać w inicjatywach programu Vinyl 

2010, by badać nowe opcje odzyskiwania 

materiałów. 

...w dalszym ciągu oferuje 

swoje rozwiązania z zakresu 

recyklingu każdemu 

instalatorowi podłóg, 

firmom zajmującym się 

gromadzeniem odpadów i 

władzom samorządowym w 

Europie...

...
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product Quality FILtracja wIrówKa

surowY MaterIał (odpadów w Kg) 1,250 1,425

r-pVc z którego (%): 1,000 1,000

  - żywica pcw 46 - 52 55 - 60 

   - wypełniacze 25 - 30 15

   - plastyfikatory 24 - 27 28 - 30

   - zanieczyszczenia 1.5 - 3 0.15 - 0.3 

pozostałoŚć po FILtracjI (Kg) 250 285

pozostałoŚć po deKaNtacjI - 140

ILoŚć wYpełNIacza (%) 25%-30% 15%

wYgLąd powIerzchNI wYcIsKaNYch 
próbeK Powierzchnia niezbyt „regularna” Powierzchnia całkiem dobra, 

prawie jak nowa

INForMacja zwrotNa od KLIeNtów - pozytywna: gęstość i 
powierzchnia zaakceptowane 
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VINYLoop® Ferrara - perspeKtYwY dLa zaKładu

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PCW: TECHNOLOGIE RECYKLINGU, 
ZAKŁADY I PROJEKTY

Vinyloop®
Vinyloop® to technologia przetwarzania 

mechanicznego, bazująca na 

rozpuszczalnikach, która tworzy wysokiej 

jakości mieszanki R-PCW (przetworzone 

PCW).

Przełom technologiczny w systemie 

Vinyloop® dokonany został wraz z 

instalacją nowej wirówki dekantacyjnej, 

jedynej takiej na świecie. Dostarczona pod 

koniec 2007 roku, umożliwia osiągnięcie 

znaczącej redukcji zawartości 

zanieczyszczeń i wypełniacza w materiale 

recyrkulowanym z odpadów kabli oraz 

produkcję lepszej jakości R-PCW o 

doskonałych właściwościach 

mechanicznych. Pierwsze próby wirówki 

rozpoczęto pod koniec lipca 2008 roku, 

natomiast sprawność operacyjną ma ona 

osiągnąć we wrześniu. Powodem 

opóźnienia były między innymi problemy 

z modyfikacją parametrów operacyjnych.

Od momentu uruchomienia wirówki, 

Vinyloop® wyprodukował w listopadzie 

450 ton materiału, około 15 ton dziennie. 

Jednak 24-godzinna próba wykazała, że 

możliwe jest uzyskanie 30 ton dziennie. W 

czasie okresu testowego niezbędnego dla 

tak innowacyjnej i unikalnej technologii 

wykazano konieczność wprowadzenia 

innych, dodatkowych modyfikacji. Z tego 

powodu pod koniec 2008 roku wirówka 

wróciła do producenta w celu 

wprowadzenia tych modyfikacji. Powinna 

być gotowa do pracy w II kwartale 2009 

roku.

Nowa wirówka Vinyloop
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Pilotażowy zakład Texyloop®, bazujący na 

podobnej technologii i przeznaczony 

głównie do obróbki brezentu 

impregnowanego oraz innych odpadów 

PCW zawierających włókna, został 

uruchomiony w IV kwartale 2008 roku. 

Lekkie opóźnienie spowodowane było 

uruchomieniem wirówki dekantacyjnej w 

nieplanowanym terminie. 

Obróbka pierwszych 650 kilogramowych 

porcji materiału wykazała dobre 

właściwości oddzielania włókien (co 

zostanie dodatkowo potwierdzone). 

Wydaje się również, że nie występują 

żadne problemy ze wstępną obróbką 

Texyloop®, ani z jednostką rozpuszczania-

filtracji. Wyniki pierwszych porcji 

potwierdziły także znaczenie dobrego 

zarządzania w fazie gromadzenia 

brezentu impregnowanego, co pozwala 

uniknąć pojawienia się zanieczyszczeń i 

uzyskać włókna lepszej jakości. 

halosep® 
Proces Halosep® zaprojektowała firma 

Watech, korzystając z pomocy programu 

Vinyl 2010. Służy on do odzyskiwania 

pozostałości po gazach kominowych 

wytwarzanych przy spalaniu odpadów 

zawierających chlor. Firma Watech została 

później przejęta przez RGS90 i w 

rezultacie sprzedana szwedzkiej firmie 

Stena (www.stenametall.com). Obecnie 

Stena poszukuje partnerów do budowy 

pokazowego zakładu.

Recykling z materiałem podawanym 

Sumitomo Metal

Program Vinyl 2010 bada możliwości 

technologii recyklingu z bogatym w PCW 

materiałem podawanym, bazującym na 

systemie gazyfikacji Sumitomo Metal. Od 

2007 roku celem jest znalezienie 

odpowiedniego miejsca na zakład 

zużywający na miejscu gaz syntezowy i 

HCl (chlorowodór – wytwarzany jako 

produkt uboczny podczas recyklingu 

odpadów zawierających PCW).

Badania prowadzone przez firmę Fairtec 

(przedsiębiorstwo zależne Suez Group) 

na rzecz programu Vinyl 2010 objęły kraje 

Beneluksu, Francję i Niemcy. Rozpoczęły 

się w 2007 roku i trwały w kolejnym. 

Program Vinyl 2010 przeprowadził 

równoległe badania i znalazł dwa miejsca 

w Niemczech, które całkiem dobrze 

spełniały wymagania techniczne. 

Pozostają jednak do rozwiązania ważne 

ekonomiczne i strategiczne kwestie 

dotyczące partnerstwa i relacji własności, 

pozyskiwania i dostarczania odpadów 

oraz sprzedaży HCl i gazu syntezowego.  

Fairtec nawiązał kontakt z kilkoma 

potencjalnymi partnerami z Francji, ale 

stwierdził, że „jasnym jest, iż liczba 

potencjalnych partnerów jest 

ograniczona, i że będą oni oczekiwać 

znacznego zaangażowania się programu 

Vinyl 2010” oraz, że „zmiany zachodzące w 

procesie wskazują, iż nie jest to jeszcze 

sprawdzona technologia, i że wymaga 

ona dopracowania”. 

Badanie zostało zakończone w 2008 roku.

Złożone, lecz przystępne cenowo
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ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
PCW: INNE PROJEKTY

ERPA22 – CIFRA23

W 2008 roku, działając w imieniu 

programu Vinyl 2010, CIFRA przetworzyła 

w systemie Recovinyl 835 ton odpadów 

PCW pochodzących od użytkownika 

końcowego oraz dalsze 630 ton odpadów 

PCW pochodzących od użytkownika 

końcowego za pośrednictwem innych 

partnerów programu Vinyl 2010. 

W 2008 roku CIFRA wyprodukowała 2 100 

ton przetworzonych folii przeznaczonych 

dla systemu przechowywania wody 

GEOlightTM.  

GEOlightTM to ultralekka, modularna 

struktura o powierzchni porowatej, 

wykonana z przetworzonego PCW. 

Gotowym do zainstalowania jednostkom 

nadaje się wcześniej odpowiedni kształt, 

by mogły zapewnić miejsca na 

gromadzenie się wody deszczowej w 

systemach kanalizacyjnych. Wysoki 

wskaźnik porowatości (>95%), duża siła 

nacisku (do 1000 KN/m²) i niski opór na 

przepływ wody czynią z GEOlightTM 

idealny materiał dla ekonomicznie 

opłacalnych i łatwych w konserwacji 

podziemnych zbiorników wody.

°ERPA: Europejskie Stowarzyszenie 

Sztywnych Folii PCW (www.pvc-films.org)

°CIFRA: Calandrage industriel français – 

Francuska firma wykonująca gładzie 

(www.cifra.fr)

reach i przetwarzanie
Dyrektywa UE 91/338, obecnie część 

Dodatku XVII rozporządzenia REACH, 

zakazuje wprowadzania na rynek 

artykułów (za wyjątkiem profili), w których 

stężenie kadmu (Cd) przekracza 100 ppm. 

W ramach Dobrowolnego zobowiązania 

europejskiego przemysłu PCW, 

stabilizatory kadmowe zostały praktycznie 

wycofane z krajów UE-15 w 2001 roku 

przez stowarzyszenia ESPA i EuPC. Po 

rozszerzeniu UE wycofywanie kadmu 

zostało zakończone w krajach UE-27 do 

końca 2007 roku. Mimo to dyrektywa UE 

reguluje zagadnienie kadmu obecnego 

nadal w przetworzonym PCW.

W lipcu 2008 roku uzgodniono, że VITO 

(Flamandzki Instytut Badań 

Technologicznych – www.vito.be) będzie 

konsultantem w opracowaniu oceny 

wpływu różnych opcji mogących 

zmniejszyć szkodliwość przetwarzania 

odpadów PCW zawierających kadm przy 

uwzględnieniu ograniczeń Dodatku XVII. 

Ocena ta dość szczegółowo analizuje 

różne scenariusze zastosowania PCW, na 

przykład w rurach, profilach, materiałach 

podłogowych, kablach i materiałach do 

krycia dachów/odpornych na warunki 

pogodowe.

Stowarzyszenie EuPC dostosowało swój 

model odpadów do wyliczenia dalszej 

ewolucji źródeł odpadów PCW, 

zawierających kadm dla kluczowych 

zastosowań, w których w przeszłości 

używano kadmu. Jak dotąd, obliczenia 

średniej zawartości kadmu 

odziedziczonego w różnych typach 

odpadów pochodzących od użytkownika 

końcowego nie wykazały żadnego 

związku tego zagadnienia z kablami 

(kadm nigdy nie przekroczył wartości 100 

ppm); otrzymano też wstępne wyniki dla 

materiałów podłogowych i profili przy 

przetwarzaniu w obiegu zamkniętym. 

Nadal analizuje się przetwarzanie 

mieszanych, sztywnych odpadów PCW.

Zakończenie badań przewidziane jest na II 

kwartał 2009 roku. 

Co się tyczy rozporządzenia REACH i 

recyklingu, program Vinyl 2010 może 

również skorzystać z badania 

oceniającego wpływ rozporządzenia 

REACH na przetwarzanie tworzyw 

sztucznych, jakie prowadzone jest w 

Niemczech. Badanie to obejmuje nie tylko 

stowarzyszenie PlasticsEurope Germany, 

lecz także przetwórców, firmy zajmujące 

się zagospodarowaniem odpadów, 

władze i niektóre branże. Badanie miało się 

rozpocząć w lutym 2008 roku, ale zostało 

przesunięte na listopad i nadal się toczy.

Życie staje się przyjemniejsze

22  ERPA: Europejskie Stowarzyszenie Sztywnych Folii PCW
 (www.pvc-films.org)
23  CIFRA: Calandrage industriel français – Francuska firma 

wykonująca gładzie (www.cifra.fr)
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Vinyl Foundation
Vinyl Foundation to niezależnie zarządzana 

organizacja non-profit, założona przez 

stowarzyszenie EuPC z pomocą programu 

Vinyl 2010. Jej celem jest zwiększenie 

efektywności zbierania funduszy od 

europejskiego sektora przetwórstwa PCW, 

przeznaczonych na finansowanie inicjatyw, 

dotyczących recyklingu, prowadzonych 

przez program Vinyl 2010. Vinyl Foundation 

posiada mechanizm zbierania składek od 

przetwórców, których wielkość zależy od 

faktycznej ilości zużytej przez nich żywicy 

PCW. Dzięki temu wielkość należnych 

składek jest równo rozdysponowana 

pomiędzy podmioty działające na rynku. Do 

obsługi poufnego systemu „czarnej skrzynki” 

wyznaczona została firma księgowa KPMG 

Fiduciaire, która, przestrzegając unijnego 

prawa o konkurencji, niezależnie, w imieniu 

organizacji Vinyl Foundation, zarządza 

zbieraniem funduszy.

Założenie organizacji Vinyl Foundation w 

2008 roku oraz przetestowanie jej systemu 

finansowania wymagało sporego wysiłku. 

Niezbędna była duża aktywność, aby 

najpierw wytłumaczyć przetwórcom zasady 

funkcjonowania systemu. Działania 

organizacyjne obejmowały założenie 

własnej witryny internetowej (www.

vinylfoundation.org), przygotowanie broszur 

w kilku językach, listów, prezentacji z 

wyjaśnieniami i artykułów przeznaczonych 

dla mediów. Przetwórcy, wnoszący wkład w 

działania organizacji Vinyl Foundation, stają 

się akredytowanymi partnerami programu 

Vinyl 2010 i mogą czerpać korzyści z 

bezpośredniego związku z systemem Vinyl 

2010. Mają też prawo do posługiwania się 

logo „Vinyl 2010 Partner for Sustainability”.

Poziomy opłat ustalonych na rok 2008 

bazowały na wkładzie wynoszącym 0,35 

euro za tonę sztywnych produktów PCW i 

1,25 euro za tonę elastycznych produktów 

PCW.  Różnica w wysokości wkładu obrazuje 

wyższe koszty przetworzenia produktów 

elastycznych. Bazując na danych 

dostarczonych przez producentów PCW 

oraz poziomie wkładów ustalonych za tonę, 

firma KPMG Fiduciaire obliczyła, że 

optymalny poziom finansowania za 

pośrednictwem systemu Vinyl Foundation w 

2008 roku wynosił 2,9 miliona euro.  Składki 

uiściło w sumie 189 firm przetwórczych z 20 

krajów, które zgromadziły łącznie 1 018 792 

euro.

Działania informacyjne koncentrują się 

obecnie na zachęcaniu do wnoszenia 

dalszych składek i podkreślaniu zysków, jakie 

można uzyskać, będąc postrzeganym, jako 

firma wrażliwa społecznie oraz strat 

wynikających z zachowań typu „wolny 

strzelec”. 

Lista przetwórców PCW finansujących 

organizację Vinyl Foundation zamieszczona 

jest na witrynie internetowej www.

vinylfoudation.org. Jest regularnie 

aktualizowana. 

Bazując na zużyciu żywicy w 2007 roku, 

potencjalna wartość wpłat ustalonych na rok 

2009 ponownie zamknie się w przedziale 2-3 

miliony euro. W obliczu światowego kryzysu 

finansowego organizacja Vinyl 2010 

dostrzega wyzwania związane z 

zachowaniem i zwiększeniem poziomu 

finansowania osiągniętego w roku 2008. 

Mimo to przez cały 2009 rok prowadzone 

będą działania informacyjne mające pomóc 

w osiągnięciu tego celu. 

VINYL FouNdatIoN board 

Mr. joachim eckstein – ERPA (Prezes)

Mr. alexandre dangis – EuPC

Mr. david clark – Tarkett

andreas hartleif – VEKA AG

Mr. henk ten hove – Wavin

Michael Kundel – Renolit AG

PARTNER FOR SUSTAINABILITY

Supporting the future for PVC

Zapewniający higienę o każdej porze
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sprawozdanie finansowe
Wydatki programu Vinyl 2010 za rok 2008, wliczając w to stowarzyszenie 

EuPC i jego członków, zamknęły się w kwocie 8,16 miliona euro. W roku 

2007 wyniosły one 7,68 miliona euro. 

Choć koszt projektów branżowych pozostał na niezmienionym poziomie 

lub nieco się zmniejszył, koszt projektu Recovinyl wzrósł z uwagi na 

integrację działań branżowych i organizacji Recovinyl, której 

zarejestrowana ilość materiału przetworzonego wzrosła o 72%. W 2008 

roku koszty krajowych działań stowarzyszenia TEPPFA zostały zintegrowane 

w ramach audytu, co tłumaczy ich wzrost w porównaniu z rokiem 

ubiegłym.

Vinyl 2010 – projekty zagospodarowania odpadów
łączne wydatki w 2007 roku, wliczając w to stowarzyszenie 

 eupc i jego członków

Liczby w tysiącach euro 2008 2007

epcoat* 100 292

epFLoor 726 747

eppa 671 605 

eswa/rooFcoLLect®** 209 375

recovinyl i synergy project 5.359 4.513

badania 61 13 

teppFa*** 974 134

Vinyloop® Ferrara 0 1.000

Inne 59 0

łączNIe 8.159 7.679

* Projekt EPCOAT został zintegrowany z organizacją Recovinyl w 2008 roku
** W roku 2008, ESWA/Roofcollect przeniósł wszystkie swoje działania, związane z gromadzeniem i recyklingiem, do systemu Recovinyl, za 
wyjątkiem przetwarzania materiałów do krycia dachów i membran impregnatowych.
*** W 2008 ROKU dodano koszty krajowe, które nie były wykazane wcześniej.
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certYFIKacja wYdatKów 
przeprowadzoNa przez FIrMę 
KpMg

Sprawozdanie niezależnych księgowych 
na temat stosowania uzgodnionych 
procedur

Do kierownictwa programu Vinyl 2010

Zostaliśmy wyznaczeni przez program Vinyl 

2010 do przeprowadzenia weryfikacji 

kosztów poniesionych na utrzymanie 

różnych projektów tegoż programu, 

wymienionych w Sprawozdaniu z Postępu 

Prac programu Vinyl 2010 odnoszącym się 

do roku 2008. Potwierdzamy, że należymy 

do międzynarodowej instytucji nadzorczej 

mogącej prowadzić ustawowe kontrole. 

Procedury wymienione niżej zostały przez 

nas wykonane tylko w celu 

przeprowadzenia certyfikacji kosztów 

poniesionych na utrzymanie różnych 

projektów programu Vinyl 2010, 

wymienionych w Sprawozdaniu z Postępu 

Prac programu Vinyl 2010, odnoszącym się 

do działań za rok 2008. Na kierownictwie 

programu Vinyl 2010 spoczywa 

odpowiedzialność za przegląd, analizę 

porównawczą działalności gospodarczej i 

dokumenty pomocnicze. Niniejsze 

zlecenie, opierające się na uzgodnionych 

wcześniej procedurach, zostało wykonane 

zgodnie ze standardami uwierzytelniania 

ustanowionymi przez International 

Standards on Related Services. Ważność 

tych procedur jest wyłączoną 

odpowiedzialnością stron 

wyszczególnionych w tym raporcie. Co za 

tym idzie, nie dajemy żadnej gwarancji, co 

do ważności procedur opisanych niżej, 

użytych do celów, dla których 

sprawozdanie to zostało wykonane lub 

jakichkolwiek innych.

Procedura

Należy określić wysokość łącznych kosztów 

zgłoszonych w spisie prezentującym koszty 

poniesione na utrzymanie różnych 

projektów programu Vinyl 2010, które 

wymienione zostały w Sprawozdaniu z 

Postępu Prac programu Vinyl 2010, 

odnoszącym się do działań za rok 2008 i 

zapewnić, w oparciu o próbkę, zgodność z 

następującymi warunkami:

a. • l Koszty określa się zgodnie z 

międzynarodowymi zasadami 

księgowości (IAS/IFRS);

b. • l Koszty zostały poniesione w okresie od 

1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 

2008 roku;

c. • l Koszty zostały zaksięgowane na 

kontach kontrahenta do dnia 31 

grudnia 2008 roku;

Nasze procedury nie obejmują 

sprawdzenia kompletności dochodu i 

wydatków. 

Wnioski

Łączna kwota wydatków wynosi 8,159 

miliona euro

a. • l Wielkość próbki obejmuje wszystkie 

koszty indywidualne powyżej 1,500 

euro łącznej kwoty kosztów.  W oparciu 

o rozmiar próbki nie wyciągnięto 

żadnych wniosków.

b. • l Wielkość próbki obejmuje wszystkie 

koszty indywidualne powyżej 1,500 

euro łącznej kwoty kosztów.  W oparciu 

o rozmiar próbki nie wyciągnięto 

żadnych wniosków.

c. • l Wielkość próbki obejmuje wszystkie 

koszty indywidualne powyżej 1,500 

euro łącznej kwoty kosztów.  W oparciu 

o rozmiar próbki nie wyciągnięto 

żadnych wniosków.

Nie zostaliśmy zaangażowani ani też nie 

prowadziliśmy kontroli, której celem byłoby 

wyrażenie opinii na temat przeglądu, 

analizy porównawczej działalności 

gospodarczej i dokumentów 

pomocniczych. Co za tym idzie, nie 

wyrażamy takiej opinii. W przypadku 

przeprowadzenia dodatkowych procedur, 

moglibyśmy dowiedzieć się o innych 

sprawach, które mogłyby zostać zgłoszone 

przy zachowaniu bezstronności względem 

bieżącej organizacji.

Sprawozdanie to przeznaczone jest tylko 

dla celów informacyjnych i użycia przez 

kierownictwo programu Vinyl 2010, i nie 

jest przeznaczone, ani nie powinno być 

używane przez kogokolwiek, kto nie jest 

wymienioną stroną.

KpMg bedrijfrevisoren burg. cVba – réviseurs d’entreprises 
scrL civile

deklaracje weryfikacji

reprezentowane przez
dominic rousselle,

Partner
Louvain-la-Neuve, 1 kwietnia 2009 roku
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certYFIKacja toNażu KpMg

Cvba Klynveld Peat Marwick Goerdeler 
Advisory Scrl

Raport niezależnego eksperta dotyczący 

audytu tonażu odpadów PCW od 

użytkownika końcowego, pochodzących ze 

źródeł nieobjętych nadzorem zebranych i 

przetworzonych przez branżowe grupy 

EPCoat, EPFLOOR i EPPA stowarzyszenia 

EuPC, stowarzyszenia branżowe ESWA & 

TEPPFA, stowarzyszenia EuPC i organizację 

Recovinyl Inpa w okresie od 1 stycznia 2008 

roku do 31 grudnia 2008 roku.

Zgodnie z zadaniem powierzonym nam 

przez program Vinyl 2010, zdajemy 

sprawozdanie z przeprowadzonego przez 

nas audytu następujących tonaży dla 

różnych projektów programu Vinyl 2010, 

wymienionych w Sprawozdaniu z Postępu 

Prac programu Vinyl 2010, odnoszącym się 

działań za rok 2008.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie 

tabeli, prezentującej tonaż obsługiwany 

przez różne projekty programu Vinyl 2010, 

udzieliły nam wszechstronnych wyjaśnień i 

informacji niezbędnych do przeprowadzenia 

przez nas audytu. Opierając się na 

dostarczonych materiałach, stwierdzamy, że 

wszystkie odpady, jakie wzięto pod uwagę, 

zaliczają się do grupy odpadów PCW 

pochodzących od użytkownika końcowego, 

ze źródeł nieobjętych nadzorem, zgodnie z 

definicją programu Vinyl 2010 określającą 

odpady PCW pochodzące od użytkownika 

końcowego ze źródeł nieobjętych nadzorem. 

Nie stwierdziliśmy obecności jakichkolwiek 

elementów, które mogłyby znacząco 

wpłynąć na przedstawione informacje.

cvba Klynveld peat Marwick goerdeler advisory scrl 

Wnioski z tego audytu zawarte są w podsumowaniu w poniższej tabeli poglądowej :

reprezentowane przez
Ludo ruysen,

Partner
Bruksela, 31 marca 2009 roku 

projeKt

typ odpa-
dów pcw 
pochodzących 
od użytkownika 
końcowego

tonaż pr-
zetworzony w 
2007 roku

tonaż pr-
zetworzony w 
2008 roku

% wzrost

epcoat (oraz, tylko za 2008 
rok, recovinyl) Materiały powleczone 2.609* 11.323* N/A**

epFLoor Materiały podłogowe 2,054* 2,524* 22,88

eppa (wraz z recovinyl)
Odpady profili 
okiennych i związane 
z profilami

56,046 79.877 42,52

eswa – rooFcoLLect i 
recovinyl Elastyczne PCW 20.454* 19 333 ton 

zawierających:* N/D **

eswa – rooFcoLLect
Materiały do krycia 
dachów i membrany 
impregnatowe

954

recovinyl
Zastosowania 
PCW wymagające 
elastyczności

18.379

teppFa (wraz z recovinyl) Rury i kształtki 21.236 22.555 6,21

erpa za pośrednictwem 
recovinyl (wraz z cIFra) Sztywna folia PCW 2.135 4.352 103,84

recovinyl (wraz z Vinyloop 
Ferrara) Kable 44.929 54.986 22,38

łączNIe 149.463 194.950 30,43

*Tonaż obejmuje Norwegię i Szwajcarię
** Nie stosuje się z uwagi na transfery pomiędzy kategoriami odpadów
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KoMuNIKat orgaNIzacjI sgs o 
werYFIKacjI – sprawozdaNIe z 
postępu prac 2009

Założona w 1878 roku, organizacja SGS jest 

wiodącą firmą, zajmującą się prowadzeniem 

inspekcji, weryfikacji, testów i certyfikacji. 

Uznawani za wzór jakości i spójności, 

zatrudniamy ponad 55 000 osób i zawiadujemy 

działaniem ponad 1 000 biur i laboratoriów na 

całym świecie... 

Firma SGS została po raz pierwszy wybrana przez 

program Vinyl 2010 do przeprowadzenia 

niezależnej weryfikacji Sprawozdania z Postępu 

Prac za rok 2009. Sprawozdanie z Postępu Prac 

2009 przedstawia osiągnięcia programu Vinyl 

2010 w roku 2008, w odniesieniu do całości 

10-letniego programu.

Celem weryfikacji było sprawdzenie deklaracji 

złożonych w tymże sprawozdaniu. Niniejszy 

komunikat o weryfikacji przedstawia naszą 

niezależną opinię. Organizacja SGS nie była 

zaangażowana w przygotowanie jakiejkolwiek 

części Sprawozdania z Postępu Prac lub zbieranie 

informacji, na bazie których ono powstało.

przebieg weryfikacji
Weryfikacja polegała na sprawdzeniu, czy 

stwierdzenia zawarte w Sprawozdaniu w 

uczciwy sposób odzwierciedlają zgodność z 

osiągnięciami i dokonaniami programu Vinyl 

2010. Obejmowało to krytyczny przegląd treści 

Sprawozdania z Postępu Prac, wyważenia i 

jednoznaczności zawartych w nim stwierdzeń.

Proces weryfikacji obejmował następujące 

czynności:

•  Zapoznanie się z materiałami związanymi z 

projektem i dokumentacją udostępnioną przez 

program Vinyl 2010: planami, umowami, 

zapisami spotkań, prezentacjami, raportami 

technicznymi, itp.

•  Nawiązanie kontaktu z pracownikami 

programu Vinyl 2010 odpowiedzialnymi za 

gromadzenie danych i napisanie różnych części 

sprawozdania, w celu omówienia i 

udowodnienia wybranych stwierdzeń.

•  Nawiązanie kontaktu z niektórymi z członków 

Komisji Nadzoru.

Weryfikacja nie obejmowała:

•  Ukrytych danych i informacji będących 

podstawą dokumentacji udostępnionej do 

wglądu

•  Tonażu przetworzonych odpadów PCW 

(zweryfikowanego przez KPMG)

•  Rozdziału „Sprawozdanie finansowe” 

(zweryfikowanego przez KPMG)

•  Rozdziału „Certyfikacja KPMG”

wyniki weryfikacji
Według naszej opinii Sprawozdanie z Postępu 

Prac 2009 programu Vinyl 2010 przedstawia 

osiągnięcia programu Vinyl 2010 w 2008 roku w 

uczciwy i czytelny sposób. Sprawozdanie w 

wyważony sposób odzwierciedla wysiłki 

przemysłu PCW na rzecz spełnienia wymogów 

zmodyfikowanych zobowiązań, wynikających z 

Dobrowolnego zobowiązania przemysłu PCW z 

maja 2006 roku.

W programie „Dobrowolnego zobowiązania 

przemysłu PCW” z maja 2006 roku nie ma 

żadnych określonych celów - „kamieni milowych”, 

jakie należy osiągnąć w 2008 roku. Konkretne 

cele na rok 2008 zostały jednak wyznaczone w 

„Sprawozdaniu z Postępu Prac 2009 programu 

Vinyl 2010”. Większość tych celów jest osiągnięta, 

a przemysł zdobywa się na wielki wysiłek, by 

wypełnić swoje zobowiązania do roku 2010.

W bieżącym roku udało się także zachować 

dobrą wydajność pod względem tonażu 

przetworzonych odpadów PCW, zwłaszcza za 

pośrednictwem projektu Recovinyl. Masa 

przetworzonych odpadów osiągnęła niemal 

poziom roku docelowego. Dużego wysiłku 

będzie jednak wymagało zwiększenie ilości linii 

zaopatrzeniowych i osiągnięcie zgodności 

przetwarzania materiału PCW z rozporządzeniem 

REACH. 

Nadal trwa proces wymiany stabilizatorów 

ołowiowych, co potwierdza odpowiednio 

rosnące zużycie organicznych stabilizatorów 

kadmowych. Jak jednak zostało to już 

wspomniane we wcześniejszych 

sprawozdaniach, branża będzie musiała zdobyć 

się na wielki wysiłek, by zrealizować rozszerzone 

zobowiązanie w postaci 100% wycofania 

stabilizatorów ołowiowych z krajów UE-27 do 

roku 2015.

Najważniejszym kamieniem milowym dla branży 

było zakończenie do 2005 roku analizy ryzyka dla 

pięciu powszechnie używanych ftalanów. 

Ftalany są środkami zmiękczającymi 

(plastyfikatorami), które dodaje się do PCW i 

tworzyw sztucznych w celu zwiększenia ich 

możliwości obróbki i elastyczności. W 2008 roku 

jednostka Substancji Toksykologicznych i 

Chemicznych (TCS) Instytutu Zdrowia i Ochrony 

Konsumenta (IHCP) opublikowała ostatnie 

analizy ryzyka użytkowania ftalanów. IHCP jest 

jednym z siedmiu instytutów badawczych, 

tworzących Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 

Komisji Europejskiej. Misją IHCP jest ochrona 

interesów i zdrowia konsumenta w strukturze 

legislacyjnej UE w kontekście chemikaliów, 

żywności i produktów konsumenckich. TCS 

(obecnie nazywana Jednostką Bezpieczeństwa i 

Jakości Produktów Konsumenckich (CPS&q)), 

która wcześniej nazwała się Europejskim Biurem 

Chemikaliów (ECB), zapewnia wsparcie naukowe 

i techniczne przy tworzeniu pomysłów, 

rozwijaniu, implementacji i monitorowania 

polityki UE, dotyczącej niebezpiecznych 

chemikaliów i produktów konsumenckich, w 

tym również koordynację analizy ryzyka UE. 

Celem ustawodawczej aktywności ECB jest 

zapewnienie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa dla pracowników, 

konsumentów i środowiska przed 

niebezpiecznymi chemikaliami oraz zapewnienie 

wydajnego funkcjonowania wewnętrznego 

rynku chemikaliów pod bieżącym 

ustawodawstwem Wspólnoty. Odgrywa ważną 

rolę we wprowadzaniu rozporządzenia REACH 

poprzez opracowywanie technicznych 

wskazówek dla przemysłu oraz otwieranie 

nowych agencji chemicznych i 

przygotowywanie narzędzi do zgłaszania akt 

chemicznych w Międzynarodowej Ujednoliconej 

Bazie Danych o Chemikaliach (IUCLID 5). 

Pełne wnioski opublikowanych w 2008 roku 

analiz ryzyka ftalanów DEHP i BBP dostępne są 

na witrynie internetowej ECB.

Opinia SGS jest taka, że europejski przemysł PCW 

ma solidne podstawy, by móc spełnić 

zobowiązania zawarte w programie Vinyl 2010. 

Osiem lat wszechstronnych prac udowadnia 

chęć realizacji przez tę branżę swych 

zobowiązań w zakresie zrównoważenia 

środowiskowego. Należy również zaznaczyć, że 

charakteryzuje ją otwarta i aktywna postawa na 

rzecz zachęcania do stałego dialogu z 

partnerami (reprezentowanymi w jej komisji 

nadzoru). 

Marnix schittecatte,
SGS S&SC Dyrektor handlowy – Belgia
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dodatek 1 – zastosowane skróty

Ba/Zn

BBP

BMBF

Ca/Zn

Cd

CEN

CIFRA

CIB

CSD

CSIRO

DBP

DEHP

DIDP

DINP

DNV

DPR

ECPI

ECVM

ECVM Charters

ECVM 2010

EDC

EEA

EEC

EMCEF

EN

EPCOAT

EPD

EPFLOOR

EPPA

E-PVC

 Europejskie Stowarzyszenie 

Producentów PCW (www.pvc.org)

Karty przemysłu stowarzyszenia ECVM 

– Karty przemysłu stowarzyszenia 

ECVM dotyczące produkcji VCM i 

suspensyjnego PCW (1995) oraz 

Produkcji emulsyjnego PCW (1998) 

(www.pvc.org) 

Formalny podmiot prawny 

stowarzyszenia ECVM, zarejestrowany 

w Belgii

Chlorek etylenu lub 1,2-dichloroetan

Europejski Obszar Gospodarczy

Europejska Wspólnota Gospodarcza

Europejska Federacja Pracowników 

Przemysłu Chemicznego i 

Energetycznego (www.emcef.org)

Norma europejska

EPCOAT – Grupa Sektorowa 

Materiałów Powleczonych PCW 

Stowarzyszenia EuPC 

(www.eupc.org/epcoat)

Deklaracja Środowiskowa Produktu

Europejskie Stowarzyszenie 

Producentów Materiałów 

Podłogowych z PCW, grupa branżowa 

stowarzyszenia EuPC 

(www.epfloor.eu)

Europejskie Stowarzyszenie 

Producentów Okien PCW i 

Pokrewnych Wyrobów Budowlanych, 

grupa branżowa stowarzyszenia EuPC 

(www.eppa-profiles.org)

E-PVC – Emulsyjny poli (chlorek 

winylu)

Bar-cynk

Ftalany benzylu-butylu 

Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (Niemieckie Federalne 

Ministerstwo Edukacji i Badań)

Bar-wapń

Kadm 

Europejski Komitet Normalizacyjny

 Calandrage Industriel Français 

(francuska firma wykonująca gładzie 

– www.cifra.fr)

Międzynarodowa Rada Badań i 

Innowacji w Budownictwie (www.

cibworld.nl) 

Komisji ds. Zrównoważonego 

Rozwoju

Organizacja Naukowych i 

Przemysłowych Badań Wspólnoty 

(www.csiro.au) 

Ftalany dibutylu

Ftalany di (2-etyloheksylu) 

 Ftalany diizodecylu

Ftalany diizononylu

Det Norske Veritas (norweska 

organizacja testowa i weryfikacyjna 

(www.dnv.com)

Deutsche PVC-Recycling GmbH 

(www.pvc-recycling.org) 

 Europejskie Stowarzyszenie 

Producentów Plastyfikatorów i 

Wyrobów Pośrednich (www.ecpi.org)
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ERPA

ESPA

ESWA

EU

EuPC

FONA

HCI

iiSBE

kt/a

LCA

NTP

ÖAKF

ÖAKR

OCU

PlasticsEurope

ppm

PVC

PVC-U

REACH

R-PVC

SCENIHR

SGS

SME

S-PVC

SVHC

t

TEPPFA

TNO

UN

UNCED

UNEP

VCM

VITO

VUB
 

WRAP

YAC

Europejskie Stowarzyszenie 

Sztywnych Folii PCW 

(www.pvc-films.org)

Europejskie Stowarzyszenie 

Producentów Środków Stabilizujących 

(www.stabilisers.org)

Europejskie Stowarzyszenie 

Producentów Impregnatów 

Jednowarstwowych, stowarzyszenie 

branżowe EuPC (www.eswa.be)

Unia Europejska (UE)

Europejskie Stowarzyszenie 

Przetwórców Tworzyw Sztucznych 

(www.plasticsconverters.eu)

 Forschung für Nachhaltigkeit (program 

szkieletowy „Badania dla zrównoważenia” 

Niemieckiego Federalnego Ministerstwa 

Edukacji i Badań)

Chlorowodór

Międzynarodowa Inicjatywa na rzecz 

Budownictwa Zrównoważonego 

(www.iisbe.org)

Kiloton/rok

Oceny cyklu użytkowania 

Narodowy Program Toksykologiczny 

Österreichischer Arbeitskreis 

Kunststoff-Fenster (Austriacka 

Organizacja Recyklingu Okien z 

Tworzyw Sztucznych – www.fenster.at)

Österreichischer Arbeitskreis 

Kunststoffrohr Recycling (Austriacka 

Organizacja Przetwarzania Rur z 

Tworzyw Sztucznych – www.oeakr.at) 

Organizaciòn de Consumidores y 

Usuarios (Organizacja Hiszpańskich 

Konsumentów i Użytkowników – 

www.ocu.org)

Stowarzyszenie producentów 

tworzyw sztucznych  

(www.plasticseurope.org)

 Części na milion, także 1 mg / kg

Poli (chlorek winylu)

Odplastyczniony poli (chlorek winylu) 

Rejestracja, Ocena i Autoryzacja 

Chemikaliów

Przetworzone PCW

Komitet Naukowy ds. Pojawiających 

się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń 

dla Zdrowia 

Société Générale de Surveillance – 

organizacja testowa i weryfikacyjna 

(www.sgs.com)

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Suspensyjny poli (chlorek winylu) 

Substancje Wzbudzające Szczególnie 

Duże Obawy

(system metryczny) Tona

Europejskie Stowarzyszenie Rur i 

Kształtek z Tworzyw Sztucznych, 

stowarzyszenie branżowe EuPC 

(www.teppfa.org)

Holenderska organizacja badawcza 

(www.tno.nl)

 Organizacja Narodów Zjednoczonych 

(ONZ)

Konferencja Środowiska i Rozwoju 

ONZ

Program Ochrony Środowiska ONZ

Monomer chlorku winylu

 Vlaamse Instelling voor 

Technologisch Onderzoek 

(Flamandzki Instytut Badań 

Technologicznych – www.vito.be)

Wolny Uniwersytet Brukselski  

(www.vub.ac.be)

Waste & Recovery Action Programme

yAC – youth Action for Change 

(www.youthactionforchange.org)



Program Vinyl 2010
i jego członkowie
Program Vinyl 2010 reprezentuje cały łańcuch przemysłu PCW.  Jego czterej członkowie-założyciele to:

europejskie stowarzyszenie 

producentów pcw
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/4

B-1160 Bruksela

Belgia

Tel. +32 (0)2 676 74 41

Fax +32 (0)2 676 74 47

www.pvc.org 

europejskie stowarzyszenie 

przetwórców tworzyw sztucznych
Avenue de Cortenbergh 66/4

B-1000 Bruksela

Belgia

Tel. +32 (0)2 732 41 24

Fax +32 (0)2 732 42 18

www.plasticsconverters.eu 

europejskie stowarzyszenie 

producentów Środków stabilizujących
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/2

B-1160 Bruksela

Belgia

Tel. +32 (0)2 676 72 86

Fax +32 (0)2 676 73 01

www.stabilisers.org 

europejskie stowarzyszenie 
producentów plastyfikatorów i 

wyrobów pośrednich
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/1

B-1160 Bruksela

Belgia

Tel. +32 (0)2 676 72 60

Fax +32 (0)2 676 73 92

www.ecpi.org 
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Vinyl 2010
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/4, B-1160 Bruksela, Belgia

Tel. +32 (0)2 676 74 41 - Fax +32 (0)2 676 74 47

Oficjalna siedziba:
Avenue de Cortenbergh 66/4, B-1000 Bruksela, Belgia

the european pVc Industry's sustainable development programme

www.vinyl2010.org


