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SCURTĂ PREZENTARE 

Raportul de Activitate, Angajamentul Voluntar şi Vinyl 2010

Dezvoltarea Durabilă şi managementul produsului în timpul ciclului de viaţă al PVC-ului au inspirat modul de 
abordare a Angajamentului Voluntar al Industriei Europene a PVC-ului de la originile sale din 2000. Vinyl 2010 
este organizaţia înfiinţată pentru a pune în practică Angajamentul, cu minimizarea impactului producţiei de PVC 
asupra mediului înconjurător, prin promovarea unei utilizări responsabile a aditivilor, prin susţinerea schemelor de 
colectare şi reciclare şi prin încurajarea dialogului social cu toate părţile interesate. Raportul de Activitate este o 
prezentare anuală a activităţii organizaţiei Vinyl 2010 în raport cu obiectivele concrete şi măsurabile stabilite prin 
Angajamentul Voluntar.

Dezvoltări în 2007
Aproape de data simbolică 2010, în 2007 Vinyl 2010 şi-a concentrat eforturile pentru realizarea obiectivelor sale, 
mai ales în ceea ce priveşte colectarea şi reciclarea, cu o creştere suplimentară substanţială a volumelor reciclate 
de deşeuri de PVC. Dar Vinyl 2010 a devenit din ce în ce mai mult şi un punct de referinţă în dezvoltarea durabilă 
a materiei şi a produsului pentru întreaga industrie a PVC-ului, furnizând linii directoare şi împărtăşind experienţa 
sa şi cele mai bune metode. Abordarea ciclului de viaţă şi dialogul părţilor interesate au fost confirmate ca fiind 
elemente cheie ale succesului Vinyl 2010, precum şi angajamentul întregului lanţ de activităţi din industria de 
PVC.



Fabricarea PVC-ului
În 2007, pe baza ultimelor Eco-Profile ale PVC-ului, industria PVC-ului a dezvoltat şi publicat Declaraţii de Mediu 
ale Produsului (Environmental Product Declarations = EPD) pentru PVC suspensie (s-PVC) şi PVC Emulsie (E-PVC). 
Aceste documente furnizeză o imagine clară şi obiectivă a datelor despre performanţa de mediu cu indicatori 
adecvaţi, de exemplu privind emisiile de gaze ale serelor, precum şi informaţii suplimentare privind implicaţiile 
asupra sănătăţii şi aspecte de performanţă.  

Aceste date vor fi de folos industriei, oamenilor de ştiinţă şi terţelor părţi în definirea profilelor şi evaluărilor 
ulterioare. 

Plastifianţi
Urmare publicării evaluărilor de risc ale UE privind cei mai des utilizaţi plastifianţi pe bază de ftalaţi: di-izo-nonil 
ftalat (DInF), di-izo-decil ftalat (DIDF), di-butil ftalat (DBF) şi di-(2-ethilhexil) ftalat (DEHF), ECPI (Consiliul European 
pentru Plastifianţi şi Produse Intermediare - European Council for Plasticizer and Intermediates) a întreprins un 
important studiu pe voluntari. scopul studiului este de a defini cea mai bună metodologie pentru măsurarea 
corectă a metaboliţilor DEHF şi DInF din oameni, şi astfel a nivelurilor acceptabile ale expunerii. 

Stabilizatori
EsPA (Asociaţia Producătorilor Europeni de stabilizatori – European stabiliser Producers Association) a continuat 
înlocuirea treptată a plumbului (-34% în perioada 2000-2007 în Europa Celor 15), lucru confirmat de creşterea 
corespunzătoare a utilizării stabilizatorilor pe bază de calciu. În 2007, angajamentul de a-l înlocui 100% treptat 
până în 2015 a fost extins şi la Europa Celor 27.

Urmare a lărgirii UE, înlocuirea treptată a cadmiului a fost practic încheiată în Europa Celor 27 până la sfârşitul 
anului 2007. 

Proiecte de Management al Deşeurilor
În 2007, prin proiectele Vinyl 2010 au fost reciclate 149.463 to deşeuri ale post-consumatorilor de PVC, o creştere 
de 80% faţă de nivelurile din 2006. 

Recovinyl (organizaţia înfiinţată în 2003 cu scopul de a susţine şi dezvolta schemele de colectare şi reciclare 
deşeuri de PVC) a integrat progresiv iniţiativele de colectare şi reciclare realizate anterior direct prin proiectele 
sectoriale ale EuPC.

În 2007, Recovinyl şi-a lărgit activităţile în mai multe ţări europene şi a confirmat eficienţa procesului cu o creştere 
enormă a cantităţilor reciclate înregistrare : de la 44.690 to în 2006 la 111.322 to în 2007. 

Câteva elemente esenţiale ale altor proiecte sectoriale Vinyl 2010 au fost:

• EPPA (Asociaţia Europeană pentru Ferestre din PVC şi Alte Produse pentru Construcţii - European PVC Window 
and Realated Building Products Association) şi-a integrat progresiv activităţile de reciclare în Recovinyl. În total, 
reciclarea profilelor de ferestre şi profilelor asociate ferestrelor a ajuns la 56.046 to (+51%) în 2007.

• TEPPFA (Asociaţia Europeană pentru Ţevi şi Fitinguri din Plastic - European Plastic Pipes and Fittings Association) 
şi-a integrat majoritatea activităţilor în sistemul Recovinyl. În total, cantităţile reciclate de ţevi şi fitinguri s-au 
dublat aproape în 2007, ajungând la21.236 to. 

• EsWA (Asociaţia Europeană pentru Hidroizolaţii cu un singur strat – European single Ply Waterproofing 
Association) a reciclat 6.627 to prin proiectul său RooFCollECT®, depăşind considerabil nivelul ţintă de 2.520 
to.

• EPFlooR (Asociaţia Europeană a Producătorilor de Podele din PVC – European PVC Floor Manufacturers 
Association) a crescut în 2007 atât cantităţile de colectare (cu 24%), cât şi cele de reciclare (cu 16%), cu un rezultat 
final de 2.054 to reciclate, aproape de nivelul ţintă de 2.200 to.



• EPCoAT (Ţesături Impermeabile Acoperite cu PVC ale EuPC – PVC Coated Fabrics) s-a confruntat cu câteva 
provocări, cum ar fi calitatea deşeurilor disponibile cu un procent scăzut de PVC folosite la ţesăturile impermeabile 
acoperite cu PVC şi creşteri ale taxelor de procesare ale unor fabrici de reciclare. Acest lucru a afectat cantităţile 
de reciclare realizate, cu un total de 2.609 to ce a fost atins pentru întregul an.

Tehnologii de Reciclare şi Fabrici de Testare
Vinyloop® este o tehnologie de reciclare mecanică, bazată pe separare prin utilizare de solvenţi, ce se foloseşte 
într-o fabrică din Ferrara, Italia. În 2007, fabrica şi-a îmbunătăţit din nou performanţa, procesând 8.191 to deşeuri 
de PVC, cu aproape 14% peste nivelul ţintă.

Tehnologia fabricii de gazeificare pentru deşeuri, demonstrată de firma germană sustec schwarze Pumpe gmbH 
(sVZ), nu a convins piaţa din cauza existenţei unor soluţii mai ieftine, iar în 2007 sVZ a oprit operaţiunile.

Vinyl 2010 explorează în prezent posibila utilizare în Europa a unui proces de reciclare a materiei prime pe baza 
tehnologiei de gazeificare sumitomo Metal. Primul pas a fost identificarea unei locaţii din Europa adecvată pentru 
o fabrică cu un potenţial de 30 kt. Pentru moment, câteva locaţii găsite în germania sunt în evaluare. 

Alte Proiecte
REACH – la recomandarea Comitetului de Monitorizare, Vinyl 2010 va iniţia o evaluare a impactului posibilelor 
opţiuni pentru a împăca reciclarea deşeurilor ce conţin anumite tipuri de aditivi cu prevederile restrictive ale 
legislaţiei REACH. 

Fundaţia Vinyl este noua iniţiativă înfiinţată de EuPC cu ajutorul organizaţiei Vinyl 2010 pentru a aduna contribuţii 
la fonduri, într-un mod corect şi echitabil, de la toţi procesatorii de PVC, inclusiv cei care nu sunt reprezentaţi 
în asociaţiile din industrie. Este un trust non-profit, condus independent. Firma de contabilitate KPMg a fost 
desemnată să pună în funcţiune un sistem confidenţial “cutia neagră” şi să administreze independent colectarea de 
fonduri în numele Fundaţiei Vinyl. KPMg va utiliza toate informaţiile colectare în cea mai strictă confidenţialitate, în 
concordanţă deplină cu legile U.E. privind competiţia

Monitorizare, Acces la Informaţii şi Relaţii între Părţile Interesate

Îndrumare din partea Comitetului de Monitorizare
Comitetul de Monitorizare este organismul independent înfiinţat pentru a verifica stadiul activităţii programului 
Vinyl 2010 . 

Comitetul de Monitorizare se întruneşte oficial de două ori pe an, sub conducerea Profesorului Alfons Buekens de 
la Universitatea liberă din Bruxelles (VUB).

Finanţare
Cheltuielile efectuate de Vinyl 2010, inclusiv EuPC şi membrii săi, s-au ridicat la 7,68 milioane EUR în 2007, în 
creştere faţă de nivelul de 7,09 milioane EUR în 2006.

 Auditori Independenţi

Vinyl 2010 şi-a asumat obligaţia de transparenţă şi a angajat auditori şi verificatori independenţi.

• Conturile financiare ale Vinyl 2010 au fost auditate şi aprobate de KPMg.

• KPMg a auditat şi declaraţia privind cantităţile de produse reciclate.

• Raportul din 2008 privind activitatea a fost revizuit de DnV şi verificat, oferind o prezentare reală şi corectă a 
performanţei şi realizărilor Vinyl 2010.



Încurajarea Dialogului cu Părţile Interesate
Un dialog în desfăşurare este o componentă importantă pentru Vinyl 2010 în cazul în care trebuie să reprezinte 
interesele părţilor sale atât în cadrul, cât şi în afara industriei. În 2007, Vinyl 2010 a participat la mai multe 
conferinţe şi prezentări, reîntărind sistemul de relaţii cu comunitatea sţiinţifică şi academică, cu autorităţile şi cu 
restul industriei. Parteneriatul dintre Vinyl 2010 şi alte asociaţii regionale de PVC, din America de nord până în 
America de sud, din Australia până în regiunea Asia-Pacific este de o mare importanţă.

În 2007 Vinyl 2010 a lansat primul său Concurs de Eseuri privind Dezvoltarea Durabilă (sustainable Development 
Essay Competition) cu intenţia de a implica tineretul european în problemele legate de acest subiect de foarte 
mare actualitate. 

Concursul de Eseuri cu tema “Dezvoltarea durabilă şi creşterea economică se exclud reciproc?” a fost evaluat de o 
Comisie de Evaluare formată din experţi europeni în dezvoltare durabilă. lista completă cu articolele înscrise a fost 
publicată pe site-ul www.vinyl2010.org. 

Pentru a asigura un forum pentru schimbul de păreri despre strategia, programul şi iniţiativele sale, Vinyl 2010 
a găzduit evenimente în cursul anului 2007 dedicate special părţilor sale interesate. Primul Eveniment pentru 
schimbul de Informaţii dintre Părţile Interesate (stakeholder networking Event) a avut loc în sala de Dineuri a 
Membrilor Parlamentului European, pentru a se prezenta Raportul Anual. Un al doilea Eveniment pentru schimbul 
de Informaţii dintre Părţile Interesate a fost organizat la Bruxelles pentru a prezenta oficial noua Fundaţie Vinyl.

Din 2004, Vinyl 2010 este un Parteneriat înregistrat cu secretariatul Comisiei naţiunilor Unite privind Dezvoltarea 
Durabilă.

Rapoartele privind activitatea Vinyl 2010 şi scurtele Prezentări, publicate din 2001, pot fi încărcate de pe   site-ul 
www.vinyl2010.org.

Realizări Cheie 2000-2007
• Creşterea exponenţială a cantităţilor reciclate: 14.255 to în 2003, 18.077 to în 2004, 38.793 to în 2005, 82.812 to 

în 2006 şi149.463 to în 2007.

• Publicarea Declaraţiilor de Mediu (EPD) pentru s-PVC şi E-PVC (2007)

• Înlocuirea treptată a stabilizatorilor pe bază de cadmiu încheiată pentru Europa Celor 15 (2001), pentru Europa 
Celor 25 (2006) şi Europa Celor 27 (2007) 

• Înlocuirea treptată a stabilizatorilor pe bază de plumb până în 2015, extinsă la Europa Celor 25 (2006) şi Europa 
Celor 27 (2007)

• Finalizarea (2005-2006) şi publicarea (2006-2007) evaluărilor riscului ftalaţilor

• Publicarea evaluărilor riscului privind stabilizatorii pe bază de plumb (2005)

• Realizarea înainte de termen (2005) a reducerii cu 15% a utilizării de stabilizatori pe bază de plumb 

• Verificarea externă a schemelor de producţie pentru s-PVC şi E-PVC ale ECVM (2002 şi respectiv 2005)

• Înregistrarea organizaţiei Vinyl 2010 ca Parteneriat cu secretariatul Comisiei n.U. privind Dezvoltarea Durabilă 
(2004)

• Reciclarea a 25% dintre ţevi, ferestre şi materiale pentru acoperiş (2003)

• Înlocuirea treptată a utilizării Bisphenol A în fabricarea PVC-ului în toate firmele membre ECVM (2001)
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