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Zpráva o aktivitách v roce 2004



STRUČNÝ PŘEHLED
DOBROVOLNÝ ZÁVAZEK A VINYL 2010
Dobrovolný závazek, podepsaný v roce 2000, je desetiletý plán pro zajištění soustavného zlepšování hospodaření s PVC 

po celou dobu jeho životního cyklu. Vinyl 2010 jej uvádí do praxe v rámci programu udržitelného rozvoje. Je zaměřen na 

minimalizaci dopadů výroby PVC na životní prostředí, stanovení ucelené strategie odpadového hospodářství a zajištění 

bezpečného  používání změkčovadel a stabilizátorů.

Vinyl 2010 zdůrazňuje jasně vyčíslené recyklační záměry, významné investice do vědecko-technického výzkumu, 

rozšiřování technických znalostí i praktických zkušeností, transparentnost a podporu sociálního dialogu. Pokrok při 

dosahování cílů je popisován v nezávisle auditovaných ročních zprávách.

ÚSPĚCHY V ROCE 2004
V roce 2004 bylo dosaženo dalšího významného pokroku při dosahování postupných cílů stanovených pro rok 2005 

s některými vynikajícími úspěchy a – jak lze při přístupu „učení praxí“ vždy očekávat – novými výzvami i určitými 

nedostatky.

VÝROBA ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU
Během roku 2004 Evropské sdružení výrobců PVC (ECVM) dále pokračovalo v prosazování svých dvou Chart 

zaměřených na další minimalizaci ekologických dopadů a zlepšení eko-efektivity při výrobě PVC. 

Pracovní skupina ECVM zahájila obsáhlou studii o výsledcích shody s Chartou o S-PVC, ethylendichloridu (EDC) a 

monomeru vinylchloridu (VCM) a dále prosadila zdokonalení metodologie měření. Mezitím bylo provedeno ověření 

Charty o E-PVC.

ZMĚKČOVADLA
Evropské sdružení pro změkčovadla a intermediáty (ECPI) přispělo v roce 2004 více než 630 000 € na výzkum mechanismů 

reprodukční toxicity, na epidemiologické studie o astmatu, vystavení člověka vlivu chemických látek a biomonitoringu. Na 

rok 2005 se plánuje rozsáhlejší studie na lidských dobrovolnících. Studie EU hodnotící rizika změkčovadel dibutylftalátu 

(DBP), diisononylftalátu (DINP) a diisodecylftalátu (DIDP) se dostala do závěrečné fáze. Studie hodnocení rizik di-(2-

ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a butylbenzylftalátu (BBP) je zatím projednávána členskými státy EU, ale její ukončení se 

očekává v roce 2005.

STABILIZÁTORY
Náročný cíl snížení prodeje olovnatých stabilizátorů členy Evropské asociace výrobců stabilizátorů (ESPA) do konce roku 

2005 o 15 % byl splněn v předstihu již v roce 2004. Průmysl však bude muset udržet své intenzivní a náročné úsilí i v roce 

2005 a aktivně se připravovat na další plánované snížení. Vinyl 2010 zorganizuje nezávislé ověření údajů za rok 2005.



PROJEKTY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Celkový pokrok v rámci projektů EuPC – Evropského sdružení zpracovatelů plastů – pro jednotlivé 

sektory byl opět výrazný. Dále se rozvíjely programy sběru PVC výrobků na konci jejich životnosti, 

učily se ze zkušenosti a využívaly vzájemných synergických efektů. 

Paradoxně však vysoká spotřeba, rostoucí ceny surovin a tomuto materiálu vlastní dlouhodobá 

životnost byly u řady aplikací PVC příčinou omezené dostupnosti PVC na konci životnosti ke sběru 

a recyklaci. 

Nejvýznamnější úspěchy projektů nakládání s odpady během roku byly:

Ó  Recyklace odpadu z použitých okenních profilů v rámci projektů provozovaných EPPA (Evropskou 

asociací pro okenní profily a další stavební výrobky z PVC) stoupla na 5 429 tun. Recyklace odpadu 

z ostatních použitých profilů dosáhla 2 865 tun. Nové programy byly spuštěny ve Švédsku, Norsku, 

Itálii a Irsku.  

Ó  TEPPFA (Evropská asociace pro plastové trubky a tvarovky) zajistila recyklaci 5 640 tun PVC trubek 

a tvarovek. Národní programy si ve většině zemí vedly dobře. Silná poptávka po recyklátech a větší 

profesionalita v tomto sektoru jsou povzbuzující.

Ó  ESWA (Evropská asociace pro jednovrstvé izolace) zajistila recyklaci 568 tun PVC odpadu ze 

střešních membrán – což představuje více než 25 % celkového dostupného množství sběrného 

PVC odpadu z této aplikace.

Ó  Studie Edelweiss vyzrála do projektu „Recyklační systém pro termoplastické membrány 

ROOFCOLLECT“ s širším geografickým působením a větším záběrem. Na národní úrovni byla jeho 

činnost konsolidována a rozšířena v Německu – největším trhu – a započala v Rakousku, Beneluxu 

a Francii. Dále se připravuje jeho spuštění v Itálii a severských státech v roce 2005.

Ó  Konsorcium Recovinyl analyzovalo stávající projekty sběru PVC odpadu a vyhodnotilo jeho 

dostupnost a náklady na sběr, zejména v Belgii a Německu. Recovinyl podporuje recyklační záměry 

programu Vinyl 2010 pomocí finančních a dalších pobídek pro usnadnění sběru a distribuce.

Ó  Zvláště úspěšné byly programy sběru podlahovin v rámci EPFLOOR (Evropské asociace výrobců 

PVC podlahovin), když dosáhly hodnoty 972 tun – což je nárůst o 68 % oproti roku 2003. Asociace 

se i v roce 2005 soustředí na rozvoj existujících národních sběrných programů. EPFLOOR také 

prohloubila své poznání možností a ekonomické životaschopnosti díky sérii důležitých testů pro 

hodnocení různých recyklačních technologií.

Ó  Pokud jde o natírané textilie, pokračují studie proveditelnosti skupiny EPCOAT (Skupina EuPC 

pro sektor PVC natíraných textilií). Zejména výzkum SFEC – Francouzské asociace kalandrování 

a natírání – identifikoval, kde a jak je možno organizovat sběr potenciálně recyklovatelného 

homogenního odpadu. V Německu byl zahájen pilotní projekt sběru ve spolupráci s RWE, 

významnou společností zabývající se nakládáním s odpady. Také německá společnost Friedola 

zmodernizovala svou stávající recyklační jednotku jako přípravu na další praktické zkoušky. 



NOVÉ RECYKLAČNÍ TECHNOLOGIE A ZKUŠEBNÍ JEDNOTKY
Dánská společnost RGS-90 s finanční podporou z programů EU LIFE a Vinyl 2010 již téměř dokončila demonstrační projekt 

recyklace PVC odpadu v průmyslovém měřítku, jehož výstupem je olej, sůl a minerální látky. Kapacita provozu je 50 000 

tun recyklovaného PVC odpadu ročně. Spuštění je naplánováno na léto 2005.

Projekt Redop (REDuction of iron Ore in blast furnace plants by Plastics from municipal solid waste = redukce železné 

rudy ve vysoké peci pomocí plastů z tuhého komunálního odpadu) je příkladem surovinové recyklace směsné plastové/

celulózové frakce tuhého komunálního odpadu (TKO). Byla vyrobena cca 1 tuna pelet Redop a úspěšně využita ve vysoké 

peci ocelářské společnosti CORUS. Redop zvažuje další zkoušky v provozním měřítku v roce 2005. 

Od února 2002 provozuje společnost Vinyloop průmyslovou demonstrační jednotku ve Ferraře v Itálii založenou 

na rozpouštědlové technologii. Jako první jednotka svého druhu na světě narážel tento provoz na technické potíže 

způsobené zejména kvalitou a konzistencí suroviny ve formě odpadních kabelů. To si vynutilo další výzkum a vývoj. 

Jednotka ve Ferraře byla využita také pro testování nových odpadních zdrojů, jako jsou obalové blistry, střešní nebo 

podlahové krytiny. 

Proces Halosep-Watech podporovaný programem Vinyl 2010 se týká zpracování reziduí z kouřových plynů ze spaloven 

tuhého komunálního odpadu a regenerace chloridů a těžkých kovů. Poloprovozní zařízení bude funkční počátkem roku 

2005, zkušební provoz je plánován do června.

DALŠÍ PROJEKTY
Některé stavební aplikace používají pro podlahy nebo zdi lehčený beton, u něhož se vyžaduje nízká hmotnost a výborná 

tepelná a zvuková izolace. Studie z roku 2004 došla k závěru, že je technicky i ekonomicky schůdné použít odpadní PVC ze 

staveb a demolic. V současnosti probíhají další studie.

Důležitá je definice recyklace. V roce 2004 zadal Vinyl 2010 právní posouzení ve spolupráci s německým provozovatelem 

spalovny MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co. KG. Předběžná analýza ukazuje, že spalování by mělo 

být považováno za výrobu energie (nikoli jen za likvidaci odpadu). Druhý stupeň (regenerace HCl) může být za určitých 

podmínek klasifikován jako recyklace.



MONITORING, PŘÍSTUP K INFORMACÍM A 
VZTAHY SE ZAINTERESOVANÝMI SUBJEKTY

DOHLED KONTROLNÍ KOMISE
Kontrolní komise dohlíží na Vinyl 2010 a podporuje dialog se všemi zainteresovanými subjekty, 

čímž pomáhá průmyslu poskytovat informace, které odpovídají jejich potřebám a očekáváním. Pod 

předsednictvím profesora Alfonse Buekense ze Svobodné university v Bruselu (VUB) se v roce 2004 

konala dvě setkání Komise s vysokými představiteli institucí EU a odborů. 

FINANCE
Výdaje organizace Vinyl 2010, včetně svazu EuPC a jeho členů, na různé projekty zpracování odpadů v 

roce 2004 činily 4.15 milionů €.  

NEZÁVISLÉ AUDITY
Vinyl 2010 usiluje o maximální transparentnost, a proto najal nezávislé auditory a ověřovatele.

Ó Finanční účty byly ověřeny a schváleny společností KPMG

Ó Společnost KPMG také ověřila údaje o množství recyklovaných produktů.

Ó Zpráva o činnosti 2005 byla posouzena společností DNV Consulting, která potvrdila, že je 

pravdivým a poctivým obrazem činnosti a úspěchů programu Vinyl 2010.

POVZBUDIVÝ PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K INFORMACÍM
Průmysl poskytuje široký a otevřený přístup k informacím o práci iniciativy Vinyl 2010. Po celý rok se 

Vinyl 2010 držel svého programu účasti na setkáních a prezentacích a přítomnosti na významných 

konferencích, jako je Zelený týden a 9. evropský kulatý stůl o udržitelné spotřebě a produkci. 

Důležitou podporou bylo rozhodnutí Komise OSN pro udržitelný rozvoj zaregistrovat Vinyl 2010 jako 

oficiálního partnera.

Všechny roční zprávy o činnosti publikované od roku 2001 jsou k dispozici v hlavních jazycích EU na 

webové stránce  www.vinyl2010.org. 

ROZŠÍŘENÍ EU A SOCIÁLNÍ DIALOG
Vinyl 2010 pokračoval ve své snaze o zlepšení sociálního dialogu a norem o ochraně zdraví, 

bezpečnosti a ekologii ve střední a východní Evropě. Zástupci z deseti nových členských států EU se 

v dubnu 2004 zúčastnili semináře v Budapešti, jehož organizátorem byl Vinyl 2010.  

2005 – HODNOCENÍ V POLOČASE
Na začátku se průmysl veřejně zavázal zhodnotit svou činnost a cíle v polovině svého funkčního 

období. Jako součást přístupu učení praxí hodlá Vinyl 2010 do konce tohoto roku posoudit a 

přezkoumat všechna svá základní východiska – včetně modelu dostupnosti odpadu – činnosti a cíle, 

zejména v kontextu rozšíření EU a specifických potřeb nových členských států EU. Hodnocení bude 

provedeno v úzké spolupráci s Kontrolní komisí.

VINYL 2010
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4
B-1160 Brussels  -  Belgium
Tel. +32 (0)2 676 74 41
Fax + 32 (0)2 676 74 47
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