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Stabilisers production data
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Vinyl 2010 – Key Milestones

2001 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10

Bisfenol A kivonása a PVC por 

gyártása során valamennyi ECVM 

tagvállalatnál

VCM és S-PVC Alapokmány 

Megfelelőségi Audit

E-PVC Alapokmány Megfelelőségi 

Audit

BREF és PVC Öko- profil polimerek 

publikálása

Az S-PVC és E-PVC –re vonatkozó 

Környezetvédelmi Nyilatkozatok 

(EPD) publikálása

ECVM Alapokmányok kiterjesztése 

az EU-27 országára

Az aktualizált PVC Öko-profilok és 

EPD-k publikálása

VCM/S-PVC és E-PVC Alapokmányok 

Megfelelőségi auditja

DKE és VCM REACH regisztrálása 

A kulcs konverziós folyamatok öko-

profiljainak teljesítése 

PVC por gyártása

A kadmium stabilizátorok kivonása 

az EU-15 országában

Az ólom stabilizátorok használa-

tának 15% -os csökkentésére vonat-

kozó cél idő előtt megvalósult

Az ECPI kezdeményezésére elindult 

az emberi bio- monitoring kutatási-

program

Az ólom-stabilizátorok kockázatér-

tékelésének publikálása 

A DINP, DIDP és DBP kockázatér-

tékelésének befejezése 

A kadmium stabilizátorok kivonása 

az EU-25 országában

Az ólom-stabilizátorok 2015. évig 

való kivonásának kiterjesztése az 

EU-25 országára

Az EU DINP, DIDP és DBP kockáza-

tértékeléseinek publikálása az EU 

Hivatalos Folyóiratában 

Az EU DEHP és BBP kockázatér-

tékelésének befejezése 

A kadmium stabilizátorok kivonása 

az EU-27 országában

Az ólom-stabilizátorok 2015. évig 

való kivonásának kiterjesztése az 

EU-27 országára

Az ECPI által kezdeményezett 

környezetvédelmi monitoring 

kutatási-program

Az ólom stabilizátorok használa-

tának 50% -os csökkentésére vonat-

kozó cél az EU-15 országában  két 

évvel a tervezett előtt megvalósult 

Az EU DEHP és BBP kockázatér-

tékeléseinek publikálása az EU 

Hivatalos Folyóiratában 

Az ólom-stabilizátorok használa-

tának 50%-os csökkenése teljesült 

az EU-27 országában

A DIDP REACH regisztrációja 

Az ólom-stabilizátorok  75,9%-os 

kiváltása a 2010. évi célkitűzés 

25,9%-al való meghaladásával  (a 

cél a teljes kivezetés  2015-re)

DINP and DPHP REACH Regisz-

trációja 

Additívek

Együttműködés a DG TAIEX-el és 

az EMCEF-el az 1. HSE (Egész-

ségvédelem, Biztonságtechnika, 

Környezetvédelem) bővítési konfer-

encián (Lengyelország)

1. aktív részvétel az EU Zöld Héten

Európai és Globális konferenciákon 

és eseményeken való részvétel 

(mint pl. ERSCP, ISWA, SETAC, 

Ázsia-Csendes-óceáni Igazgatási 

Konferencia, stb.) indulása, melynek 

célja a módszer és legjobb gyakorla-

tok megosztása 

Európa Barátaival való Partnerség 

kezdeményezése 

HSE bővítési konferencia 

(Magyarország) és a bővítési szem-

ináriumok a Cseh Köztársaságban, 

Lengyelországban és Szlovákiában 

A Vinyl 2010 Partnerségként történő 

bejegyzése az Egyesült Nemzetek 

CSD Titkárságán (Fenntartható 

Fejlődés Bizottsága)

Bővítési konferencia Lettországban 

Prezentáció a 2. UNECE RIM 

(Regionális Megvalósítási Meeting) 

ülésen a Fenntartható Fejlődés 

témakörben 

Globális Vinyl Tanács és HSE szem-

inárium Oroszországban 

1. aktív részvétel az éves New York-i 

UN CSD Partnerségi Vásáron 

1. Részvényes Hálózati Esemény az 

Európai Parlamentben 

1. Vinyl 2010 Fenntartható Fejlődés 

Tanulmányi Verseny 

(2007-2008)

2. Vinyl 2010 Fenntartható Fejlődés 

Tanulmányi Verseny 

(2008-2009)

A Vinylgame indítása (amely meg-

kapta a felelős kommunikációért 

járó olasz ‘Premio Aretê 2008’ díjat)

A Fenntartható Gondolkodási 

Platform indítása 

TNS részvényesi konzultáció 

Érdekelt felek párbeszéde

Ami megkönnyíti az életet

Az 1. Helyzetjelentés kiadása 

áprilisban 

A Vinyl 2010 jogi személyének 

létrehozása 

Az Ellenőrző bizottság 1. ülése A célkitűzések középtávú felül-

vizsgálata

Az aktualizált Önkéntes 

Elkötelezettség kiadása 

A Vinyl Alapítvány létrehozása Az Önkéntes Elkötelezettség 

kiterjesztése az EU-27 országában, 

amely magában foglalja az ECVM, 

ECPI, ESPA and EuPC által képviselt 

vállalatot

Management

Az új Önkéntes Fenntarthatósági 

Program előrelépésével kapcsolatos 

döntés és a TNS-el való közös 

munka az elméletek és kulcselemek 

kialakítása céljából 
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Műszaki és megvalósíthatósági 

tanulmányok

EuPR tanulmány a PVC mechanikus 

újrahasznosítókról 

Az ACRR projekt indítása

UK kevert PVC hulladék tanulmány 

25% -os használat-utáni PVC csövek, 

ablakprofilok és vízhatlan fedőfóliák 

újrahasznosítása 

A Recovinyl létrehozása 

Az APPRICOD projekt indítása

A visszanyerési lehetőségekkel 

kapcsolatos öko- hatékonyági 

tanulmány a PE Europe által történő 

publikálása 

UK kevert PVC újrahasznosítási 

projekt

A PE Europe PVC és versenyképes 

anyagokkal kapcsolatos LCA felül-

vizsgálati tanulmánya  

A használt PVC csövek és ablakprofilok 

újrahasznosításának 50%-os teljesítése 

Az AJI-Europe által készített 

tanulmány az európai PVC hulladék 

újrahasznosítása kapcsán 

A Consultic által készített tanulmány 

a németországi PVC hulladék újbóli 

felhasználása és exportja kapcsán 

Az EuPC modelljének revíziója az Eu-

rópában rendelkezésre álló begyűjthető 

használt PVC hulladékok kapcsán 

EuPC használat utáni hulladék 

tanulmány Magyarországon és 

Lengyelországban 

„A Fenntartható Műanyag 

Építési és Bontási Hulladék Kezelése 

Európában” irányelv publikációja 

(APPRICOD projekt) 

EuPC használat utáni hulladék 

tanulmány Szlovákiában

A használat utáni újrahasznosítás 

eléri a 194.950 tonnát

A WRIC létrehozása – Hulla-

dékhasznosítási Ipari Lánc

SDS-R indulás (Reciklátok bizton-

ságtechnikai adatlapjai) projektjei

A VITO által elkészített hatáskié-

rtékelési tanulmány kadmium 

tartalom kapcsán

Hulladékkezelés: Gyűjtés és újrahasznosítás, tanulmányok és egyéb projektek

260.842 tonna használat utáni 

PVC hulladék újrahasznosítása 

meghaladva ezzel a kitűzött célt.

(*200.000 tonna használat utáni 

PVC hulladék újrahasznosítása … 

hozzávetőlegesen az 1999. évi 

használati utáni újrahasznosítási 

volumenekhez és a használat utáni 

hulladék újrahasznosításához, továbbá  

a csomagolóanyag hulladék, életciklus 

végi járművek, hulladék villamos és 

elektronikai berendezésekre vonatkozó 

1999. évi EU Irányelvek előírásainak 

megvalósítását követően – súlya 

240,000 tonna)
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“ Önkéntes elkötelezettségnél nagyon fontos a 
hitelesség, melynek egyedüli módja, hogy mérhető 
célokat és határidőket tartalmazzon. A Vinyl 2010 
önkéntes megközelítése megmutatta, hogy képes 
segíteni a fontos célkitűzések sokkal gyorsabb 
elérésében a hagyományos jogalkotáshoz képest”.

Jean Pierre De Grève

Vinyl 2010 vezérigazgató

Hosszú élettartam és kis karbantartásigény 



 

2010 különleges év volt a Vinyl 2010 számára, 
nemcsak az év során elért előrehaladás miatt, 
hanem a 10 éves tervcélok végső teljesítése 
miatt is. 

A használat utáni PVC hulladék 
újrahasznosítása 2010-ben elérte a 260 842 
tonnát, ami 220 000 tonnás növekedés az 
1999-es mennyiségekhez képest, meghaladva 
a 10 éves 200 000 tonnás célértéket, a válság 
éveiben tapasztalt nehézségek ellenére is. 

2010-ben minden ECVM tagvállalatnál, 
beleértve az újonnan csatlakozott 
tagállamokban működőket is, elvégezték az 
ECVM alapokmányok szerinti záró auditálást, 
mely bizonyította, hogy az EU-27 országokban 
működő VCM/S-PVC és E-PVC üzemek 94 
%-ban elérték az iparági alapokmányoknak 
való teljes vagy részleges megfelelőséget. 

A lágyítószer iparág az elkötelezettségé-
nek megfelelően folytatta a lágyítószerek 

kutatásának, valamint biztonságos és 
környezettudatos felhasználásának 
támogatását. A lágyítószerek felhasználása, 
különösen Európában, fokozatos 
eltolódást mutatott az alacsonyabbtól - az 
osztályozásban nem szereplő - nagyobb 
molekulatömegű ftalátok felé. 

Az ólom alapú stabilizátorok helyettesítése 
jóval az ütemterv előtt jár, és az EU-27 
országokban tapasztalt 72%-os teljes 
csökkenéssel, jóval meghaladta az EU-15 
országokra meghatározott 50%-os 10 éves 
célkitűzést. 

2010-ben az iparági szereplőkkel 
folytatott párbeszéd során, az általános 
kezdeményezéseken túl, a Vinyl 2010 
az új fenntarthatósági kezdeményezés 
kidolgozásába bevonta a The Natural Step 
elnevezésű nem kormányzati szervezetet, 
valamint bevonta a konzultációs folyamatba 
az elkötelezett külső szereplőket is, hogy az 

Vezetői összefoglaló
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VINYL 2010 ELŐREHALADÁSA  
2010-BEN

A Vinyl 2010 helyzetjelentése

A Vinyl 2010 az a szervezet, mely az európai PVC iparág önkéntes elkötelezettségének 

megvalósítására jött létre. Ez egy olyan 10 éves terv, mely a PVC gyártás környezeti 

hatásának minimalizálásával, az adalékanyagok felelős alkalmazásának elősegítésével, 

a begyűjtési és újrahasznosítási rendszerek támogatásával és az összes iparági szereplő 

közötti társadalmi párbeszéd előmozdításával a PVC iparágat a fenntarthatóság irányába 

viszi előre. Az eredetileg 2000 márciusában aláírt és az akkori EU-15 országokat lefedő 

önkéntes elkötelezettség az EU bővítéssel szintúgy kibővült, mostanra már az összes 

EU-27 tagállamra kiterjed. 

2010-ben, közeledve a 10 éves program befejezéséhez, valamint építkezve az eredményekre 

és a fenntartható fejlődés és társadalmi felelősségvállalás fontosságának tudatosságára, a 

Vinyl 2010 igazgatósága, együttműködésben a Vinyl 2010-ben képviselettel rendelkező 

négy szövetséggel, úgy döntött, hogy egy jelenleg kidolgozás alatt lévő új önkéntes 

programmal halad tovább. 

Ez a jelentés a Vinyl 2010 előrehaladását és eredményeit foglalja össze és beszámol az 

önkéntes elkötelezettség végső eredményeiről. Minden közölt információt külső harmadik 

fél a szervezettől függetlenül auditált és tanúsított. A helyzetjelentés végén az alkalmazott 

rövidítések teljes szójegyzéke áll az olvasó rendelkezésére. 



iparági tervekről visszaigazolást nyerjenek. 
A TNS jelenleg együttműködik a Vinyl 
2010-el az európai PVC iparág új 10 éves 
fenntarthatósági programja alapelveinek és 
kulcselemeinek meghatározásában. 

PVC por gyártás
A REACH szabályozás követelményeinek 
megfelelően a regisztrációs eljárások mind a 
VCM-re mind a DKE-re 2010-ben sikeresen 
teljesültek. 

Minden ECVM tagot auditáltak az ECVM 
iparági alapokmánynak való megfelelősség 
végső hitelesítésének biztosítása 
érdekében. Az előzetes eredmények a 
hitelesítési standardok összes alkalmazásán 
elért 90%-os megfelelősséget, 4% 
részleges megfelelősséget és 3% nem 
megfelelősséget mutatnak; a standardok 
összes alkalmazásának 3%-át nem lehetett 
hitelesíteni. Az előzetes eredményeket 
követően a Vinyls Bizottság (ECVM 
igazgatótanácsa) úgy döntött, hogy 
újrahitelesít minden olyan kritériumot, 
mely csak részlegesen megfelelő vagy nem 
megfelelő, hogy a 2012. évi helyzetjelentés 
már a javított eredményeket tartalmazza. Ez a 
hitelesítés azokat az üzemeket is tartalmazni 
fogja, amiket nem lehetett hitelesíteni, mivel 
a gazdasági válság miatt a hitelesítés idején a 
termelésük túl alacsony volt. 

Lágyítók
A Vinyl 2010 keretében, a 10 éves 
elkötelezettség során az ECPI által képviselt 
európai lágyító iparág következetesen 
befektetett a magas minőségű kutatásba, 
vizsgálatba és szakértői értékelésekbe. 
Küldetésével összhangban az ECPI értékes 
hozzájárulásáról biztosította a törvényhozó 
és jogszabályalkotó hatóságokat, nem 
kormányzati szervezeteket és fogyasztói 
csoportokat. 

Az EU kockázatértékelései és REACH 
szabályozásának eredményeképpen, 
valamint köszönhetően a lágyító iparág 
folyamatos erőfeszítésének a jogszabályi 
és piaci igényekhez való igazodásban, a 
lágyítók felhasználása Európában fokozatosan 
elmozdult az alacsonyról a magas 
molekulasúlyú ftalátok (HMW) irányába és 
– kisebb mértékben – bizonyos nem-ftalát 
lágyítók felé. A HMW ftalátok (DINP, DIDP, 
DPHP) manapság a lágyító piac több, mint 
70%-át képviselik Európában. 

Stabilizátorok
2010-ben az ESPA tagjai további csökkenést 
jelentettek be az ólom stabilizátorok 

felhasználásában az EU-15 országokban, mely 
2000 óta 75,9%-kal (-96 448 tonna) csökkent, 
jóval meghaladva a 2010-re tervezett 50%-os 
célkitűzést. Az ólom alapú stabilizátorokat 
főleg kalcium alapú stabilizátorokkal 
helyettesítették, mely ugyanabban az 
időszakban jelentős növekedést mutatott 
(+60 171 tonna).

Összhangban a Vinyl 2010 célkitűzéseivel, a 
kadmium stabilizátorok kivonása az EU-15 
országokban 2001-el, az EU-27 országokban 
pedig 2007 végével megtörtént. 

Hulladékkezelési projektek 
A használat utáni PVC hulladék 
újrahasznosítása 2010-ben elérte a 260 
842 tonnát, ami 220 000 tonna növekedést 
jelent az 1999-es mennyiséghez képest, 
meghaladva a 200 000 tonnás 10 éves 
célkitűzést. Ehhez az erőfeszítéshez a 
Recovinyl jelentősen hozzájárult. A globális 
válság hatásai ellenére, 2010-ben a Recovinyl 
elérte és meg is haladta a 240 000 tonnás 
újrahasznosítási célkitűzést, a használat utáni 
PVC hulladék 254 814 tonna nyilvántartott 
újrahasznosítási mennyiségével.”

2010-ben a Vinyl 2010 támogatást biztosított 
olyan programok számára is, melyek egyetlen 
termékfolyamra összpontosítanak, és 
melyeket az alkalmazási területeket összefogó 
saját szakmai szövetségek irányítanak:
•  Az EPPA (Európai PVC Ablakprofil és 

Kapcsolódó Építőipari Termékek Szövetsége) 
támogatta a helyi újrahasznosítási rendszerek 
piaci és kommunikációs kezdeményezéseit 
Ausztriában, Belgiumban, Dániában, 
Franciaországban, Németországban, 
Írországban, Olaszországban, Hollandiában, 
Spanyolországban és az Egyesült 
Királyságban.  
 
Az EPPA tagvállalatok folytatták és bizonyos 
esetben már teljesítették is az ólom alapú 
stabilizátorok helyettesítését, mellyel 95%-os 

Pb-mentes termékarányt értek el 2010-ben. 
•  A TEPPFA (Európai Műanyag Cső- és Fitting 

Szövetség) újrahasznosítási projektek a 
Recovinyl-be integrálódnak. 2010-ben külön 
erőfeszítést helyeztek az adatgyűjtésre az EU 
Bizottság Vállalkozáspolitikai Főigazgatósága 
(EU Commission DG Enterprise) számára 
annak bizonyítására, hogy a nem-csőjellegű 
termékekből származó reciklátumot 
tartalmazó csövekben lévő maradék 
kadmium nem vándorol a szennyvízbe  
vagy a talajba. 

•  Az ESWA (Európai Egyrétegű Vízhatlan 
Fedőfólia Gyártók Szövetsége) 1 586 
tonna életciklus végi fedő és vízhatlan 
membránt hasznosított újra a jól kidolgozott 
Roofcollect® program keretében 2010-ben.

•  Az EPFLOOR (Európai PVC Padlóburkolat 
Gyártók Szövetsége) számára sikerült 2 448 
tonna használat utáni, újrahasznosítandó 
padlóburkolatot begyűjteni 2010-ben. 
Európa-szerte jól konszolidált 
újrahasznosítási programok működnek.  
Az EPCoat (EuPC PVC Burkolat Gyártói) 3 243 
tonna használat utáni PVC burkolati anyagot 

hasznosított újra a Recovinyl működésén 
belül és az IVK begyűjtési és újrahasznosítási 
programján keresztül 2010-ben.

Újrahasznosítási technológiák és 
kísérleti üzemek
A ferrarai Vinyloop® újrahasznosító üzem 
jelentős műszaki fejlesztéseken ment 
keresztül 2010-ben. A Vinyloop® üzemben 
nyert magas minőségű R-PVC-t a 2010-ben 
gyűjtött műszaki adatok visszaigazolták. A 
Texyloop® folyamat eredményei javultak a 
ponyvák újrahasznosításának terén, és most 
már fehér szálakat is tud szállítani. 

Egyéb projektek 
ERPA-CIFRA – 2010-ben a CIFRA használat 

“ Ha együttműködünk, képesek 
lehetünk javítani a képet, ami erről 
az anyagról kialakult, és amelyet 
a mainál sokkal inkább kellene 
alkalmazni. A PVC egy fontos anyag 
a fenntartható gazdaságban.

Carlos Sánchez-Reyes de Palacio

Elnök, Fogyasztók és Felhasználók Spanyol Szervezete (OCU)
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utáni PVC hulladék termékeket hasznosított 
újra a Vinyl 2010 tevékenységek keretén 
belül. Ezt az újrahasznosított anyagot 
a szintén újrahasznosított PVC kemény 
fóliák előállítása során, az ultrakönnyű 
moduláris szerkezetek (GEOlight™) 
gyártására használták, melyeket az esővizek 
visszatartására fejlesztettek ki. 

REACH és újrahasznosítás – A VITO által 
lefolytatott, a PVC reciklátumokban 
lévő kadmiumról szóló két tanulmány 
prezentációját követően, a Vinyl 2010 

nevében, és RPA részéről a Vállalkozáspolitikai 
Főigazgatóság (DG Enterprise ) 
nevében megbeszélések kezdődtek a 
Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság és a 

Környezetvédelmi Főigazgatóság (DG 
Environment) részvételével a reciklátumokban 
lévő kadmiumtartalom korlátozásáról. 

SDS-R (Reciklátumok biztonsági adatlapjai) 
projekt – A REACH megvalósításával 
összhangban, az EuPC együttműködött az 
EuPR-val a reciklátumok kibővített biztonsági 
adatlapjainak kifejlesztésében. Az EuPR 
kidolgozott egy útmutató dokumentumot 
és publikálta azt az arra kijelölt weboldal 1.0 
verzióján, ami 2010 novemberében indult 
el. Az útmutató dokumentum közvetlenül 

és egyszerű módon magyarázza el, hogyan 
történik a nyilvántartás az SDS-R Tool 
segítségével és hogyan hozható létre egyedi 
SDS.

Vinyl Alapítvány – A Vinyl Alapítvány 
egy 2007 végén létrehozott non-profit, 
független irányítású vagyonközösség az 
európai feldolgozóipar pénzalap gyűjtési 
hatékonyságának fejlesztésére, a Vinyl 
2010 használat utáni újrahasznosaításának 
támogatására. 

A Vinyl Alapítványban és ennél fogva a 
Vinyl 2010 újrahasznosítási programokban 
közreműködő PVC feldoglozók rendszeresen 
frissített listája megtalálható a  
www.vinylfoundation.org honlapon. 

2010-ben a Vinyl Alapítványnak 780 000 €-t 
sikerült összegyűjtenie.

“ A Vinyl 2010 szükséges előrelépés volt a teljes 
iparág számára. Nem volt könnyű mindenkit a 
fedélzetre hívni, sokan vonakodtak, azt mondták 
sikertelen lenne, nem működne az újrahasznosítás, az 
adalékanyagokat nem lehetne helyettesíteni, de mi 
megcsináltuk”

Helmuth Leitner

ECVM Vezérigazgató

Kreativitás, szenvedély és tapasztalat az  

újrahasznosított PVC-vel



Kényelmet és komfortot adó, biztonságos anyag 

“ Az érintettek meg tudják ítélni, mi az ami 
lehetséges, mi az ami elérhető és mi az ami nem 
az adott célok kitűzéséért van. De vákuumban 
nem képesek ezt megtenni. Szükséges 
monitorozni őket saját maguk és mások által”

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Az Európai Parlament és a Vinyl 2010 Ellenőrző Bizottság tagja



Az Ellenőrző Bizottság  
útmutatója
Az Ellenőrző Bizottság a Vinyl 2010 program 
előrehaladásának ellenőrzése céljából 
létrehozott független testület, melynek 
tagjai az Európai Bizottság és Parlament 
képviselői, fogyasztói csoportok és az iparág. 
Elnöke a Brüsszeli Szabadegyetem (VUB) 
professzora, Alfons Buekens.

Pénzügyi beszámoló
2010-ben a Vinyl 2010, valamint az EuPC és 
tagjainak kiadásai elérték a 6,64 millió €-t.

Független auditorok
A Vinyl 2010 elkötelezte magát az 
áttekinthető működés mellett.
•  A Vinyl 2010 pénzügyi beszámolóit a KPMG 

auditálta és hagyta jóvá.

•  A KPMG auditálta az újrahasznosított  
termékek mennyiségéről készült 
beszámolót is. 

 
 
 
•  A Helyzetjelentés tartalmát az SGS 

felülvizsgálta és hitelesítette, amely szerint 
az valós és hiteles módon mutatja be a 
Vinyl 2010 teljesítményét és eddig elért 
eredményeit. 

Az érdekelt felek párbeszédének 
előmozdítása
A Vinyl 2010 elkötelezett a 
fenntarthatóságról folytatott 
kommunikációban, párbeszédben és 
oktatásban, valamint az arra vonatkozó 
konferenciákon és szemináriumokon való 
részvételben. 2010 áprilisában a Vinyl 2010 
megerősítette a fiatalabb generációkkal 
folytatott párbeszédet egy saját portál, a 
„Fenntartható Gondolkodási Platform” 
elindításával, egy olyan tisztán online 
közösség létrehozásával, mely a fenntartható 
fejlődésre összpontosít.  
 
2010-ben, a Vinyl 2010 online 
kommunikációja intenzívebbé vált. Első  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ízben került kiadásra egy olyan videó 
animáció, mely a Helyzetjelentés adatait 
és eredményeit mutatja be. Frissítették 
a Vinylgame-t egy integrált pontozási 
rendszerrel mind az öt nyelven, mely 
az öt legjobb fenntarthatósági játékost 
rangsorolja. 

 

INFORMÁCIÓK ELLENŐRZÉSE,  
HOZZÁFÉRÉS ÉS IPARÁGI SZEREPLŐI KAPCSOLATOK

Főbb eredmények 2000-2010

• A használat utáni újrahasznosítás eléri a 260 842 tonnát (2010).

• Az ECVM S-PVC és E-PVC gyártási alapokmányainak külső hitelesítése az EU-27 
 országokban (2010).

• Az ólom stabilizátorok használatának csökkentése 50%-kal a tervezettnél két évvel 
 korábban (2008).

• Az ólom stabilizátor 2015-re történő kivonásának kiterjesztése az EU-25 (2006) és 
 EU-27 (2007) országokra.

• A Környezetvédelmi Nyilatkozatok (EPD) kiadása S-PVC-re és E-PVC-re (2007).

• Befejeződött a kadmium stabilizátorok kivonása az EU-15 (2001), EU-25 (2006) és 
 EU-27 (2007) országokban.

• Befejeződött a ftalátok kockázatbecslése (2005-2006) és publikálása (2006-2008).

• Az ólom stabilizátorok kockázatbecslésének publikálása (2005).

• A Vinyl 2010 regisztrációja az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődésért Bizottsága  
 Titkárságának Partnereként (2004).

• A bisfenol-A kivonásra került a PVC por gyártása során valamennyi ECVM  
 tagvállalatnál (2001).
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Szívós, tartós és sima

“ A Vinyl 2010 tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a fenntarthatóság 
nemcsak egy divatszó, hanem 
egyben konkrét kérdéseket, 
valós kihívásokat, cselekvés általi 
tanulást is jelent”.

Josef Ertl

Vinyl 2010 előző elnöke



befektet technológiába, minimalizálja a 
kibocsátásokat és a hulladék előállítást és 
fokozza a begyűjtést és az újrahasznosítást. 

A PVC iparágat európai szinten négy 
szövetség képviseli:

•  ECVM (Európai Vinil Gyártók Tanácsa), 
a 13 európai PVC por gyártó vállalatot 
képviseli, melyek az összes EU-27 ország 
PVC por gyártásának közel 100%-t teszik 
ki. Ezek a vállalatok közel 60 különféle 
üzemet működtetnek több mint 
35 telephelyen és körülbelül 10 000 
munkavállalót foglalkoztatnak.

•  ESPA (Európai Stabilizátor Gyártók 
Szövetsége), 11 vállalatot képvisel, 
melyek az Európában értékesített 
stabilizátorok több mint 98%-t gyártják. 
Munkavállalóik száma közel 5 000.

•  ECPI (Lágyítók és Intermedierek Európai 
Tanácsa), a hét főbb európai lágyító 
és intermedier gyártót képviseli, ahol 
megközelítően 1 200 főt foglalkoztatnak.

•  EuPC (Európai Műanyag Feldolgozók 
Szövetsége) közel 50 000 vállalatot 

képvisel Európában, akik évente 45 
millió tonnát meghaladó különféle 
típusú műanyag terméket állítanak 
elő. Az EuPC becslése szerint ezen 
vállalatok közül körülbelül 21 000 
azok száma (közülük több a kis- és 
közepes vállalkozás), melyek több mint 
félmillió főt meghaladó munkavállalót 
foglalkoztatnak, és amelyek érintettek a 
PVC háztartási és ipari célú termékekké 
való feldolgozásában. 

2010-ben, a 2009-s globális válság által 
okozott visszaesést követően, a PVC 
szektor a mennyiségi kereslet tekintetében 
a talpra állás jeleit mutatta, az európai PVC 
por fogyasztás körülbelül 5,4 millió tonna 
volt, ezen belül Kelet-Európa arányosan 
jobb teljesítményt mutatott. 

A sóból (57%) és olajból (43%) készülő 
PVC egy olyan fenntartható anyag, mely 
kevésbé olajfüggő, mint bármilyen más fő 
hőre lágyuló műanyag. 

Számos PVC alkalmazást hosszú ideig, 
folyamatosan használnak, ami kábelek, 
csövek és ablakprofilok esetén 30 – 100 
évig is eltarthat. Ez azt jelenti, hogy a 
kiváló erőforrás hatékonyságával együtt 
a PVC-nek megvan az az előnye, hogy 
mielőtt a hulladékláncba kerülne, 
hosszú ideig használatban marad. A PVC 
termékek minimális karbantartást, és ily 
módon kismértékű járulékos energiafog-
yasztást, illetve alap- és vegyi anyagokat 
igényelnek, melyek az alkalmazásai 
hatékonyságának megőrzéséhez 
szükségesek. 

A PVC újra felhasználható és újra fel is 
használják. Számos, a fő PVC alkalmazások 
legújabb ökohatékonysági és életciklust 
elemző (LCA) tanulmánya mutatja, hogy az 
energiakövetelmények és a GWP (globális 
felmelegítési potenciál) vonatkozásában 
a PVC teljesítménye összehasonlítható az 
alternatív termékekkel, sőt számos esetben 
a PVC alkalmazások előnyöket mutatnak 
mind az összes energiafogyasztás, 
mind az alacsony CO2 kibocsátások 
vonatkozásában. 

Más anyagokhoz képest a PVC egyedülálló 
tulajdonsága, hogy a receptúrák meg-
változtatásának lehetősége megtartja 
ugyanazt a műszaki teljesítményt, viszont 
javítja a végtermék biztonságát és 
fenntarthatóságát. 

Az európai PVC iparág erősen elkötelezett 
a fenntarthatóság jegyében. A Vinyl 
2010 kezdeményezések keretén belül 
folyamatosan arra törekszik, hogy fejlessze 
a termékeket, gyártási folyamatokat, 

Az európai PVC  
iparIndustry
A polivinilklorid, azaz a „PVC” a világon az egyik legelterjedtebben használt polimer. 

Nagyon sokoldalú természetének köszönhetően a PVC-t számos iparág széles körben 

használja, és többek között az építőipar, autóipar, elektromos és számítástechnikai 

kábelezés, intelligens- és hitelkártyák, csomagolástechnika, divatvilág, orvosi eszközök 

területén gondoskodik számos népszerű és nélkülözhetetlen termékről. 

PVC sales in Western Europe and the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia in 2010

9% Kemény fólia

2% Kemény lemezek

23% Csövek és fittingek

28% Profilok

7% Egyéb kemény és palackok

6% Lágy fólia és lemez

2% Paszta

3% Műanyagburkolatok

6% Padlóbevonatok
7% Kábelek

2% Lágy csövek és profilok

5% Egyéb nem paszta

Egy új újrahasznosítási iparág

"Egy kevert PVC hulladékot újrahasznosító üzem 

átlagosan 350 tonna/fő/év teljesítményt mutat 

(az újrahasznosító üzem 20 teljes munkaidős 

munkavállalójának 7 000 tonna/év éves 

kapacitása mellett), míg egy egyfajta hulladékot, 

pl. csőhulladékot újrahasznosító üzem 7 főt 

foglalkoztat 4 100 tonna (vagyis 585 tonna/fő/év) 

teljesítménnyel." VITO tanulmány, 2009
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A Vinyl 2010 és  
önkéntes elkötelezettsége
A Vinyl 2010 egy olyan jogi személy, melyet az európai PVC iparág önkéntes 

elkötelezettségének megvalósítása irányításának és monitorozásának szervezeti és 

pénzügyi infrastruktúrája biztosítására létesítettek. Egy olyan 10 éves terv, mely a PVC 

iparágat a fenntarthatóság irányába fejleszti a PVC termelés környezeti hatásának 

minimalizálásával, az adalékanyagok felelős felhasználásának előmozdításával, 

begyűjtési és újrahasznosítási programok támogatásával és a társadalmi párbeszéd 

elősegítésével az összes iparági szereplő között. 

Az önkéntes elkötelezettséget a teljes 
európai PVC értékláncot képviselő 
négy szövetség hozta létre, melyet 
eredetileg 2000 márciusában írtak alá, 
és mely az EU-15 országokra terjed ki. 
Ahogy azt a kezdetektől tervezték, az 
önkéntes elkötelezettséget 2005-ben 
felülvizsgálták és javították, figyelembe 
véve a gyakorlati tapasztalatokat, a 
műszaki fejlődést és az Európai Unió 
bővítését. 

A Vinyl 2010 egy független Ellenőrző 
Bizottság segítségével szorosan 
bevonja az iparági szereplőket és a 
politikai döntéshozókat az önkéntes 
elkötelezettség megvalósításába. Ezen 
felül évente egy függetlenül auditált 
Helyzetjelentést is publikálnak az 
önkéntes elkötelezettségben kitűzött 
célok felé megtett előrehaladás 
áttekintésére. 

2004 októbere óta a Vinyl 2010 az 
Egyesült Nemzetek Fenntartható 
Fejlődésért Bizottsága Titkárságának 
regisztrált Partnere.

“A Vinyl 2010 egyedülálló abból 
a szempontból, hogy elsőként 
foglalkozik egy anyag teljes 
életciklusával, és abban is, hogy 
elkötelezett az átláthatóságban”.

Brigitte Dero

ESPA főtitkára és a Vinyl 2010 igazgatósági tagja

A VINYL 2010 IGAZGATÓSÁGA 2010-BEN
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Közeledve a 10 éves program 
befejezéséhez és építkezve a 
fenntartható fejlődés és társadalmi 
felelősségvállalás eredményeire 
és tudatosságára, a Vinyl 2010 
igazgatótanácsa, együttműködésben a 
Vinyl 2010-ben képviselettel bíró négy 
szövetséggel, 2010-ben úgy határozott, 
hogy egy jelenleg kidolgozás alatt lévő új 
önkéntes programmal halad tovább. 

2010 során a Vinyl 2010 együttműködést 
folytatott az egész világon elismert, 
a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
nem kormányzati szervezettel, a The 
Natural Step-el (www.naturalstep.org) 
az európai PVC iparág új progresszív 
kezdeményezésének alapelveinek és 
kulcselemeinek kidolgozása érdekében. 

Az új kezdeményezés alapját az alábbi alapelvek fogják képezni:

•  Önkéntes működés

•  Mérhető célkitűzések és határidők 

•  Folyamatos fejlődés – annak mindenkori elfogadása, hogy a fenntarthatóság felé 
vezető út állandó értékelést és tanulást igényel

•  Együttműködés – az együttműködés módjai az iparágon belül olyan megoldások 
felkutatására, melyek megvalósítására egyedül egyetlen szereplő sem képes, és ami 
sokkal szélesebb iparági szereplői csoportot szólít meg

•  Átláthatóság – annak a különbségnek felfedése, megosztása és felismerése, ahol 
most vagyunk, és ahova tervezzük, hogy eljutunk

•  Tudományos szigor és kutatás – gondoskodni arról, hogy a technológiák, folyamatok 
és anyagok erősen megbízható és tudományosan fenntartható alapelvek szerint 
kerüljenek felmérésre 

•  Párbeszéd – több vita/interakció létrehozása külső kapcsolatokkal és azokkal, akiknek 
mondanivalójuk van a PVC-ről, és nyitottnak lenni a tanulásra és másoktól való 
tanulásra pozitív és befogadó módon

•  Felelősség – senki más nem fogja a PVC helyét biztosítani a fenntartható jövőben, 
mint maga az iparág 

•  Üzleti fellendülés keresése – ahhoz, hogy sikeresek legyünk, a PVC gyártásában 
és értékesítésében érdekelt üzleti partnerekre van szükségünk – ami elfogadható 
beruházási megtérülés megvalósítását jelenti és ugyanakkor versenyképességet a 
fenntartható fejlődéshez vezető út keresése során 

•  Fenntarthatósági innováció prioritása – a kutatásnak, tervezésnek és innovációnak 
nem lehet más célja, minthogy javítsa a PVC fenntarthatósági potenciálját, beleértve 
annak piaci versenyképességét, valamint azokat a helyettesítő komponenseket, 
anyagokat és gyakorlatokat, melyeknek a fenntarthatóság vonatkozásában nincs 
létjogosultságuk. 

A VINYL 2010-en túl

Modern és praktikus élet
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akadémiákról, fogyasztói szövetségekből, 
tanácsadóktól, tudományos és 
műszaki testületekből, és azok is, akik 
előmozdították és hozzájárultak a Vinyl 
2010 történelméhez, akik ösztönöztek 
és elláttak minket a megfelelő 
képességekkel. Köszönjük mindenkinek!

Ideje egy pillantást vetni a Vinyl 
2010-en túlra is. A 10 éves önkéntes 
elkötelezettség mostanra a természetes 
végéhez ért. De ez a tapasztalat 
meggyőzött bennünket, hogy folytassuk 
utunkat a fenntarthatóság felé. A megtett 
útra és a Vinyl 2010 eredményeire 
építkezve 2010-ben együttműködést 
folytattunk a The Natural Step 
szervezettel az új fenntarthatósági 
elkötelezettség alapelveinek és kulcs 
elemeinek kidolgozásában és külső 
iparági szereplőket fogadtunk, hogy 
visszajelzést kapjunk a terveinkről. 

Az európai PVC iparág várakozással tekint 
az élénkülő és fenntartható fejlődést 
mutató új évtizedre.

Pierre Tucoulat
a Vinyl 2010 elnöke

Előszó a 
Vinyl 2010 elnökétől

Itt vagyunk! Eltelt az önkéntes elkötelezettség 10 éve. 10 év, melyet politikai és gazdasági 

változások jellemeztek, amik a megvalósítást valószínűleg nehezítették. 10 év siker és 

nehézség. 10 év, amiről határozottan állítjuk, hogy megelégedettséggel szemlélhetjük. 

Ebben az időszakban az európai PVC 
iparág érett lett, és szilárd vízióval 
rendelkezik, a fenntartható fejlődés 
és társadalmi felelősségvállalás 
terén. Sokat tanultunk a műszaki és 
tudományos ismeretanyagból, de az 
iparági szereplőinkkel való kapcsolataink 
révén is. Megtanultuk, hogyan lehet 
az iparágunkat a társadalmunkba 
integrálni. És remélhetőleg tiszteletet és 
megbízhatóságot szereztünk. 
Itt az idő a következtetések levonására. 
Az elmúlt 10 év azt mutatja, hogy 
a kihívást jelentő célkitűzések 
elérhetők, ha határozottak vagyunk 
az erőfeszítéseinkben és elkötelezett-
ségeinkben. Még öt-hat évvel ezelőtt is 
a használat utáni PVC újrahasznosítási 
célkitűzésének 200 000 tonnára való 
emelése nem tűnt reálisnak. De 
megcsináltuk. Pusztán néhány évvel 
ezelőtt a határidők betartásának 
lehetősége okán megnőtt az 
aggodalom az ólom alapú stabilizátorok 
helyettesítéséhez kötődő műszaki 
problémák miatt. Ma jóval a tervezett 
ütem előtt járunk, még azután is, hogy 
az új EU tagállamokat is bevontunk 
a vállalkozásba. Amikor elkezdtük, az 
önkéntes megállapodásokra gyanakodva 
és bizonytalanul tekintettek. Mostanra, 
miután elértük a célkitűzéseinket, 
megmutattuk, hogy az iparág képes a 
fogékonyságra és megbízhatóságra. 

Ideje beszélni a Vinyl 2010 arcairól 
és köszönetet mondani az iparágból 
mindenkinek, aki lelkesen és 
elkötelezetten nekilátott az útnak 
és mindazoknak, akik az évek során 
a fedélzetre szálltak. De ugyanúgy 
a Vinyl 2010 arca lett mindenki az 
EU Bizottságból és Parlamentből, 
intézményekből, szakszervezetekből,  

Pierre Tucoulat

a Vinyl 2010 elnöke



Az Ellenőrző  
Bizottság elnökének  
beszámolója 
A Vinyl 2010 Ellenőrző bizottság elnökeként nagy örömmel tölt el, hogy abban a 

megtiszteltetésben volt részem, hogy elkísérhettem az európai PVC iparágat a 

fenntarthatóság felé vezető útján. A Vinyl 2010 mostanra elérte a tervezett élettartama 

végét, és egy új önkéntes kezdeményezés készül, ami hamarosan bejelentésre kerül. 

2003-tól kezdve, amikor az 
Ellenőrző Bizottságot hivatalosan is 
beiktatták, hatalmas erőfeszítéseknek 
lehettünk tanúi, melyek széles körű 
kezdeményezésekké bővültek a Vinyl 
2010 vállalásainak keretén belül. Tanúi 
voltunk egy új kultúra megszületésének 
és kifejlődésének a PVC iparágon belül, 
beleértve a társadalmi szerepének és 
felelősségvállalásának teljes elismerését, 
valamint a közelebbi párbeszéd 
szükségességét az iparági szereplőkkel. 
Időnként kritikával és szkepticizmussal 
is szembesültünk, még amikor az 
eredmények kevéssé voltak bátorítóak. 

Természetesen az önkéntes 
elkötelezettség megvalósítása bizonyos 
kismértékű visszaesést is előidézett. 
Az összes sugárút felfedezése erőteljes 
mértékben tette lehetővé a legjobb 
valamint a második legjobb útvonalak 
beazonosítását is. Egyre nagyobb 
hangsúlyt fektettünk az anyagok oly 
módon történő újrahasznosítására, 
amikor a kiadás még elviselhető 
és a minőség is megfelel a piaci 
követelményeknek. A Recovinyl az 
EuPC szektori csoportok tapasztalataira 
építve hozta létre a begyűjtésre 
és az újrahasznosításra vonatkozó 
integrált rendszerét és teljesen 
megvalósította a használat utáni 
hulladék újrahasznosítására vonatkozó 
célkitűzésünket annak ellenére, hogy 
egy nagymértékű gazdasági válság az 
egész világon hatással volt az iparágra 
és az újrahasznosító vállalkozásokra. 
Konkrétan a Vinyloop® esetén a műszaki 
problémák mélyreható változásokat 
tettek szükségessé az eredeti tervezési 
paraméterekkel szemben. Manapság a 
Vinyloop® egy fontos erőforrás, mivel 
olyan PVC kompozitok újrahasznosítását 

teszi lehetővé, mint a bevonatos textilek. 

Bizonyos adalékanyagok kivonása és/
vagy értékelése megfelel a tervezett 
ütemezésnek, a vonatkozó kiadás 
meghaladta a várakozásokat. Az ECVM 
alapokmánynak való megfelelősség még 
mindig kisebb, mint 100%, úgyhogy 
néhány vállalatnál további erőfeszítések 
szükségesek. 

A Vinyl 2010 is egy „csinálva tanulási” 
folyamat volt. Mindazonáltal, a Vinyl 2010 
nagymértékben elérte a kulcsfontosságú 
célkitűzéseit, különösen azon ígéretei 
betartásában, ami a további 200 000 
tonna használat utáni PVC hulladék 
újrahasznosítására vonatkozott, mely 
elengedhetetlen volt az önkéntes 
elkötelezettség megbízhatósága 
érdekében. 

Az Ellenőrző Bizottságban azt reméltük, 
hogy minden piaci szereplő megérti 
a megtett erőfeszítések mértékét 
és a munka jelentőségét az egész 
iparági szektor számára. Az önkéntes 
megállapodások mostanra megbízható 
alternatívákká váltak a társadalmunk 
számára. Az Ellenőrző Bizottság 
várakozással tekint az európai PVC iparág 
új fenntarthatósági kezdeményezései felé.

Alfons Buekens
az Ellenőrző Bizottság elnöke

Prof. Alfons Buekens

az Ellenőrző Bizottság elnöke
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Energia megtakarítás

 

“ A Vinyl 2010 tagok újra és újra megmutatták, 
hogy a PVC az élen járó szektorok egyike a 
környezetvédelmi felelősségvállalások kreatív 
bevonása és megvitatása terén. Az elmúlt 
évtizeden a teljes értéklánc igazolta, hogy képes 
együttműködni a szélsőséges kihívást jelentő 
célkitűzéseknek való megfelelésben és ennek 
eredményeképpen az iparág hírneve  
felismerhetetlenül megváltozott”.

Ashley Reed

a Vinyl 2010 előző elnöke



 

  

Együttműködés

Az Ellenőrző Bizottság, melynek elnöke a 
Brüsszeli Szabadegyetemtől Prof. Alfons 
Buekens, jelenleg olyan szervezetek 
vezető képviselőiből áll, mint az Európai 
Bizottság, az Európai Parlament, 
szakszervezetek és fogyasztói 
szövetségek, valamint az európai PVC 
iparág képviselői. 

Az évente kétszer megtartott 
értekezletek jegyzőkönyvei nyilvánosak 
és a Vinyl 2010 weboldalán publikálásra 
kerülnek (www.vinyl2010.org), miután a 
rákövetkező Ellenőrző Bizottsági 
értekezlet azt hivatalosan jóváhagyta. 

A TAGOK 2010-BEN

Mrs. Soledad Blanco
Általános Környezeti Igazgatóság, 
Európai Bizottság*

Professor Alfons Buekens
VUB1, az Ellenőrző Bizottság elnöke

Mr. Gwenole Cozigou
Áltanálános Környezeti és Iparági 
Igazgatóság, Európai Bizottság

Mr. Alexandre Dangis
EuPC vezérigzgató

Dr. Brigitte Dero
ESPA főtitkár

Mr. Jean-Pierre De Grève
Vinyl 2010 vezérigazgató

Mr. Joachim Eckstein
Vinyl 2010 alelnök

Mr. Sajjad Karim
Az európai Parlament tagja

Mr. Timo Mäkelä
Fenntartható fejlődési és integrációs 
igazgató, Környezetvédelmi 
Főigazgatóság, Európai Bizottság**

Dr. Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Az Európai Parlament tagja***

Mr. Ashley Reed
Vinyl 2010 elnök****

Mr. Reinhard Reibsch
EMCEF2 főtitkár

Mr. Carlos Sánchez-Reyes  
de Palacio
OCU3 elnök, a Szektorális Politikai és 
Környezetvédelmi Bizottság (CES4) elnöke

Mr. Pierre Tucoulat
Vinyl 2010 elnök*****

* 2010. májustól
** 2010. májusig
*** 2010. augusztustól
**** 2010. októberig
***** 2010. októbertől

1 VUB: Brüsszeli Szabadegyetem (www.vub.ac.be)
2 EMCEF: Európai Bányászati, Vegyipari és Energiaipari Dolgozók Szövetsége (European Mine Chemical and Energy Workers Federation (www.emcef.org)
3 OCU: Spanyol Fogyasztók és Felhasználók Szervezete (Organización de Consumidores y Usuarios – www.ocu.org)
4 CES: Spanyol Gazdasági és Társadalmi Tanács (Consejo Económico y Social de España – www.ces.es)
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A Vinyl 2010 Ellenőrző Bizottság

A Vinyl 2010 Ellenőrző Bizottság 2003 óta működik, mint független szabályozó testület. 

Az Ellenőrző Bizottság a Vinyl 2010 kezdeményezésekben garantálja a nyitottságot, 

átláthatóságot és elszámoltathatóságot és tanácsadással, megjegyzésekkel és 

ajánlásokkal szolgál. 



AZ ÉRDEKELT FELEK PÁRBESZÉDE
A fenntartható fejlődés és társadalmi 
felelősségvállalás alapelveit követve a Vinyl 
2010 az érdekelt felekkel, harmadik felekkel, 
intézményekkel és szervezetekkel folytatott 
párbeszédet és az átláthatóságot a politikája 
szerves részének tekinti. 

Mindezen túl, tudományos szempontból a 
tanulmányokról, tapasztalatokról és a jól bevált 
gyakorlatról kialakult nézetek őszinte cseréje 
további értéket adott az önkéntes 
elkötelezettségen keresztül vállalt 
kezdeményezések hatékonyságának 
javításához. 

Ezzel az elkötelezettséggel összhangban, 
2010-ben a Vinyl 2010 a párbeszédbe bevonta 
a The Natural Step nem kormányzati 
szervezetet is, hogy a fenntarthatóság felé 
mutató legjobb utat vegye figyelembe az 
elkötelezettsége érdekében. 

A Vinyl 2010 és a globális PVC iparág
A fenntartható fejlődés és a társadalmi 
felelősségvállalás határok nélküli fogalmak. A 
növekvő globalizáció a szolgáltatások és 
termékek szabad áramlását teszi lehetővé, a 
kereskedelem és verseny szabályai egyre 
inkább nemzetközivé válnak. A 
környezetvédelmi, tudományos és műszaki 
programok még inkább globális látásmódot és 
megközelítést igényelnek. 

Ezért a Vinyl 2010 aktív módon 
együttműködik a többi regionális PVC 
szövetséggel, Északtól Dél-Amerikáig, 

Ausztráliától Ázsiáig és a csendes-óceáni 
térségig, valamit Dél-Afrikáig. A regionális 
PVC szövetségek képviselőit rendszeresen 
bevonják és meghívják a vonatkozó éves 
közgyűlésekre a fenntarthatóság területén 
tett előrehaladásról alkotott nézeteik 
frissítésére és cseréjére. 

Az ausztrál PVC iparág volt az első az 
európai után, mely elkötelezettséget 
vállalt egy ambiciózus termékfelügyeleti 
és fenntarthatósági program iránt. Az 
ausztrál PVC iparág által megtett 
előrehaladás és annak programja (sok 
szempontból hasonló a Vinyl 2010 
megközelítéshez), hogy növelje a PVC 
termékek környezeti teljesítményét, 
hozzájárult az Ausztrál Zöld Építési Tanács 
2010-ben meghozott döntéséhez a PVC 
iránti megközelítés felülvizsgálatára a Zöld 
Csillag Anyagkategóriák építőipari 
osztályozási eszközben. Az eszköz most 
elfogadja a PVC használatát és ösztönzi a 
jól bevált gyakorlati PVC termékek 
használatát. 

A Kanadai Műanyagipari Szövetség egy 
“Vinyl Fenntarthatósági Irányítási 
Programot” indított el. A számos ASEAN5 
országból származó vállalat, mely 
együttesen 2,5 Mt/ éves termelési 
kapacitást képvisel, egy olyan szervezet 
felállításában állapodott meg, mely a PVC 
gyártás fenntarthatósági kihívásaival 
foglalkozik. Megállapodtak egy iparági 
elveiben, melyet a múltban az ECVM által 
kidolgozott alapokmányok nagyban 
inspiráltak. 

A fejlődő gazdaságokban, mint pl. 
Indiában és Kínában a PVC iparág 
érdeklődését fejezte ki a környezeti 
programok elsajátításának lehetőségében. 
A VEC, a Japán Vinil Szövetség, 
együttműködést folytatott a Japán PVC 
Környezeti Ügyek Tanácsával (JPEC) a PVC 
újrahasznosítási tevékenységek 
előmozdítására és 2010 decemberében 
részt vett az Eco-products kiállításon 
Tokióban egy “2010 új PVC tradíció – a PVC 
új lehetőségeinek felfedezése” elnevezésű 
kiállítási koncepció alatt. 

A 2010 szeptemberében Bogotában az 
Universidad de Los Andes helyszínén a 
“PVC és fenntarthatóság” témában 
megtartott 4. Andean Konferencia során 
az európai PVC iparág számos 
prezentációt tartott olyan témákban, mint 
„Vinyl 2010, egy iparági önkéntes 
elkötelezettség, mely a fenntarthatóság 
irányába tartó előrehaladást célozza”, „A 
PVC gyártás, feldolgozás és elhelyezés 
elérhető legjobb és fejlődő technológiái” 
és „A vinil iparágra vonatkozó felmerülő 
jogszabályok és következtetések”.

A brazil Instituto do PVC elkötelezett a 
fenntartható fejlődés irányába, és 
kifejezetten aktív az ökohatékony épületek 
elősegítésében. 

Dél-Afrikában a műanyagipar sikeres 
modellként tekint a Vinyl 2010-re és Vinyl 
Fórum működik az építőipari és kivitelezési 
szektorban. (lásd http://main.
constructionreview online.com/mar_
supplement1_10.html)

Vinyl 2010 Fenntartható 
Gondolkodási Platform
A Vinyl 2010 elkötelezett a kutatás, 
párbeszéd és oktatás terén. A fiatalabb 
generáció bevonása és a fenntartható 
fejlődési témákkal kapcsolatos több 
gondolat elősegítése érdekében az elmúlt 
években a Vinyl 2010 két esszéversenyt 
szervezett együttműködésben számos 
európai egyetemmel, nem kormányzati 
szervezettel, tanulói szövetséggel és a 
médiával. 

A 2008-ban létrehozott esszéverseny 
weboldalának sikere alapján (www.
vinyl2010essaycompetition.org) a Vinyl 
2010 úgy határozott, hogy egy saját 
portált fejleszt ki, a Fenntartható 
Gondolkodási Platformot (Sustainable 
Thinking Platform) –  

A multimédiás versenypályázat képei  

www.sustainablethinking.eu, 2010

5  ASEAN: Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége (www.aseansec.
org)



“A fiatalok nagymértékben törődnek 
a társadalom közös jövőjével 
és kritikusan gondolkodnak 
az életképes megoldásokról, 
megkérdőjelezve azokat, melyeket 
az előző generáció adott”.

Nadine Gouzée

Belgiumi Szövetségi Tervezőiroda Fenntartható Fejlődési Munkacsoportjának vezetője

www.sustainablethinking.eu – mely 2010 
áprilisában indult útjára. A portál egy valós 
online közösséggé vált, mely esszékre, 
videókra és fotózásra nyitott multimédiás 
versenyeknek ad otthont. A platformnak 
mostanra 115 különböző országból 
körülbelül 3 000 tagja van. 

A Vinyl 2010 úgy tekint erre a kihívást 
jelentő projektre, mint ami különösen 
fontos annak elősegítésére, hogy a fiatalok 
hangja is hallhatóvá váljék, de a 
fenntartható fejlődési kultúrát is ápolja 
ugyanabban a PVC iparágban. 

Az első Fenntartható Gondolkodási 
Platform verseny 2010 áprilisában indult, és 
a „A növekvő erőforráshiány tudatában 
hogyan tudnak a fiatalok hozzájárulni a 
fenntartható gyártás és fogyasztás 
előmozdításához?” elnevezésű programba 
vonta be a fiatalokat. 120 kép, 28 esszé és 
13 videó került beküldésre.

A Platform saját tagjai választották ki a 
finalisták listáját a kedvenc bejegyzésükre 
való szavazással és azok rangsorolásával. A 
nyerteseket szakértői bizottság választotta 
ki, melynek tagjai Nadia Weekes (ENDS 
Europe szerkesztője), Ole Grøndahl Hansen 
(PVC Információs Tanács Dánia igazgatója) 
és Willy de Backer (az Európa Barátai 
Zöldülő Európa Fórumának vezetője) voltak.

A második verseny szeptemberben indult 
„Egyre növekvő népesség mellett hogyan 
tudjuk maximalizálni az erőforrás-
hatékonyságot, hogy az megfeleljen a 
növekedési igényünknek?” elnevezésű 
programmal. Közel 1 000 fő csatlakozott a 
programhoz a második kiadás során és 
összesen 150 fénykép, 6 videó és 35 esszé 
került benyújtásra. Az döntőbizottságot 
David Cook (The Natural Step), Carlo Latorre 
(PlasticaVerde6 és Polimerica7 szerkesztője) 
és Ole Grøndahl Hansen alkotta.

A Fenntartható Gondolkodási Platformot 
az Egyesült Nemzetek CSD-18 Partnerségi 
Kiállításán mutatták be New Yorkban és a 
Polytalk’10-n Brüsszelben, mely pozitív 
visszajelzéseket kapott. 

Videó és Online kommunikáció
2010-ben első ízben készült egy animációs 
video a Helyzetjelentés adatainak és 
eredményeinek bemutatására. A 
videofilmet, mely a Vinyl 2010 
Közgyűlésen mutatkozott be Londonban, 
bemutatták az Egyesült Nemzetek CSD-18 
Partnerségi Kiállításon New Yorkban is. 
Miután felkerült a Vinyl 2010 weboldalra és 
a YouTube-ra, a videofilm elérhető már 
angolul és spanyolul is. Külön videofilm 
verzió készült a PVC film szektorra 
érvényes további információkra 
vonatkozóan. 

A Vinylgame egy 2008-ban indult online 
játék, mely arra hívja a játékosokat, hogy 
fenntartható módon irányítsanak egy 
virtuális PVC iparágat, egy integrált 
pontozási rendszerrel került frissítésre 
mind az öt nyelven (angol, német, olasz, 
portugál és spanyol), mely a legjobb 
fenntarthatósági játékosokat rangsorolja. 
Emberek világszerte tudják most már 
egymást az interneten keresztül kihívni, 

hogy a legjobb fenntarthatósági 
játékosokká váljanak. 

Az olyan online játékoldalak, mint 
Olaszországban a flashgames.it és 
Spanyolországban a minijuegos.es adott 
linket a Vinylgame-re, mely 
megsokszorozta a látogatók és játékosok 
számát. 

A Vinylgame volt az egyik esettanulmány, 
melyet a milánói Politenico szervezésében 
júliusban megtartott 14. Fenntartható 
Irányítás Kísérleti Tanulásáról szóló 
Nemzetközi Workshopon bemutattak.

Egyesült Nemzetek Partnersége
Az Egyesült Nemzetek Fenntartható 
Fejlődési Bizottságát (CSD) az Egyesült 
Nemzetek Közgyűlése hozta létre 1992 
decemberében, hogy gondoskodjanak az 
Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi és 
Fejlesztési Konferenciájának (UNCED), más 
néven az Earth Summit hatékony betar-
tásáról. A Bizottság felelős az Agenda 21 
és a Környezetvédelem és Fejlesztés Riói 
Nyilatkozatának megvalósításáról szóló 
felülvizsgálati folyamatért. A Bizottság 
szintén felelős a politikai útmutató bizto-
sításáért, a megvalósítás johannesburgi 
tervének (JPOI) helyi, nemzeti, regionális 
és nemzetközi szintű betartásáért. 

2004 óta, a Vinyl 2010 az ENSZ 
Fenntartható Fejlődési Bizottság 
Titkárságának regisztrált Partnere. Ennek 
célja a hatékony ipari partnerséghez való 
hozzájárulás és a tapasztalatok globális 
szintű cseréje.

2010 májusában, a Vinyl 2010-t meghív-
ták a Vinyl 2010 és annak fenntartható 
fejlődési kezdeményezéseinek bemuta-
tására egy háromórás interaktív prezen-
táció keretében: „Hogyan irányíts egy 

a Vinyl 2010 Helyzetjelentés dinamikus  

kihangsúlyozása

6 PlasticaVerde: www.plasticaverde.eu 
7 Polimerica: www.polimerica.eu és www.polimerica.it
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melyet az információk terjesztésének eredeti 
és divatos módján használtak fel.

•  IdentiPlast 2010, London, Egyesült 
Királyság, november 8-10. 
Több, mint 160 szakember, iparági vezető, 
akadémikus és európai politikai döntéshozó 
vett részt az IdentiPlast 2010-n Londonban, 
hogy megossza és megvitassa a 
műanyaghulladék azonosításának és 
szortírozásának legfejlettebb technológiáit. A 
Vinyl 2010 volt az egyik támogató és egy 
infósarokkal vett részt. 

teljes iparági szektort a fenntarthatóság felé?” 
címmel.

10 év Fenntartható Fejlődés: vízió, megkö-
zelítés, megtanult leckék és eredmények” 
az Egyesült Nemzetek CSD-18 Partnerségi 
Kiállításának munkaülésén belül. Az ülés során 
bemutatták az animációs videofilmet, a 
Fenntartható Gondolkodás Platformot és a 
Vinylgame-t is, melyeket megvitattak és pozitív 
visszajelzést kaptak. 

Konferenciák és kiállítások
2010-ben, a Vinyl 2010 folytatta a nyílt és 
konstruktív párbeszédet a fenntartható 
fejlődésről az iparági szereplőkkel, magas szintű 
konferenciákon, eseményeken és kiállításokon 
való aktív részvétellel:

•  ECVM és Vinyl 2010 Közgyűlés, 
London, Egyesült Királyság, április 
27-28. 
A Vinyl 2010 közgyűlése megvitatta a Vinyl 
2010 kezdeményezések eredményeit és 
jövőbeli kilátásait. Az esemény lehetőséget 
biztosított a 2010 Helyzetjelentés és az új 
animációs videofilm bemutatására. Az iparági 
munkákban részt vettek Ausztrália, Brazília, 
Japán és az Egyesült Államok PVC 
szövetségei. 

•  PolyTalk‘10 – PlasticsEurope 
Közgyűlés, Brüsszel, Belgium, május 
19-21. 
A PolyTalk egy jelentős műanyagipari 
esemény, melyet arra szántak, hogy egy 
innovatív hálózatépítési esemény keretén 
belül a műanyagipari értékláncot összehozza 
vitatkozni, döntést hozni és fejleszteni. A Vinyl 
2010 egy olyan esetleírással vett részt a 
PolyTalk‘10 társadalmi média workshop-on, 
melynek témája, hogy hogyan tudják az 
iparági szövetségek megszólítani a társadalmi 
médiát a társadalmi párbeszéd fejlesztésére.

•  Európa Barátai Elnöki Vacsora, 
Brüsszel, Belgium, október 14. 
A vacsora egy évente Brüsszelben 
megrendezésre kerülő Európa Barátai 
főesemény. 2010-ben mintegy 350 magas 
rangú vendéget hozott össze, beleértve az 
Európa Barátai megbízottjait, EU biztosokat, 
Európai Parlamenti Tagokat és más 
csúcshivatalnokokat, üzleti képviselőket, nem 
kormányzati szervezeteket és a nemzetközi 
sajtót. A Vinyl 2010 külön asztallal készült a 
döntéshozók és az információs pult számára. 
Annak érdekében, hogy javuljon az 
újrahasznosítás értékességének megértése, a 
Vinyl 2010 egy különleges ajándékkal szolgált 
az összes vendég számára: egy sporttáskával, 
melyet reklámfeliratokból újrafelhasznált 
PVC-ből készítettek. 

•  K 2010, Düsseldorf, Németország, 
október 27 – november 3. 
A „K” Európa legfontosabb műanyagipari 
kereskedelmi kiállítása. A Vinyl 2010-t a 
Reagens (www.reagens.it) stand látta 
vendégül, ahol egy mini-kiállítás került 
megszervezésre átlátszó PVC buborékokkal, 

Identiplast, London, 2010 november:  

az élettartamuk végét elérő műanyagok  

értékének azonosítása 

“ Nem voltam felkészülve arra a holisztikus 
módszerre, mellyel a vállalatok a teljes gyártási 
és marketing tevékenységüket a fenntarthatóság 
irányába kezdik fordítani. Nem gondoltam, hogy 
úgy nézek majd ma a PVC iparágra, mint ami a 
környezetvédelmi előrehaladás és a nyílt párbeszéd 
vezetőjeként mutatkozik”.

Philip K. Law

Brit Műanyagipari Szövetség, Köz- és Iparügyi Igazgató



Mérföldkövek és célkitűzések

FŐBB VÉGSŐ EREDMÉNYEK

 PVC gyártás

➜  94% teljes és részleges megfelelősség az ECVM iparági alapokmánnyal VCM/S-PVC-re 
és E-PVC-re az EU-27 országokban

 Lágyítók

➜  EU kockázatbecslések a ftalátokra befejeződtek

 Stabilizátorok
➜  A 10 éves célkitűzéssel összhangban a kadmium alapú stabilizátorok kivonásra 

kerültek EU-27 országokban 

➜  75.9%-s helyettesítése az ólom alapú stabilizátoroknak, meghaladva az 50%-s 10 éves 
célkitűzést az EU-15 országokban

 Újrahasznosítás

➜  260 842 tonna használat utáni PVC hulladék újrahasznosítása, vagyis 220 000 tonnás 
növekedés az 1999-s mennyiséghez képest, meghaladva a 200 000 tonnás8 10 éves 
célkitűzést 

➜  Létrejöttek a PVC hulladékáramok begyűjtési és újrahasznosítási programjai és 
sikeres irányításuk Recovinyl által 

➜  Vinyloop®/Texyloop® folyamat sikeres kidolgozása az oldószer alapú mechanikus 
újrahasznosításra. 

2010 EREDMÉNYEI

 1. negyedév

➜  ESPA: 2009 statisztikák publikálása a PVC stabilizátorok mennyiségeire ➜ teljesítve

 2. negyedév

 3. negyedév

 4. negyedév

➜  ECVM: megfelelősség az iparági Alapokmánynak VCM/S-PVC-re és E-PVC-re  
➜ részletesen teljesítve (90%)

➜  Recovinyl: gondoskodás az év során 240 000 tonna PVC hulladék újrahasznosításáról 
➜ teljesítve

➜  Rewindo: Rewindo: 26 000 tonna hulladék begyűjtése 19 000 tonna R-PVC 
gyártásához ➜ teljesítve

➜  Roofcollect®: Roofcollect®: 1 500 tonna, az élettartamuk végét elérő fedő és vízálló 
membrán újrahasznosítása ➜ teljesítve

➜  EPFLOOR: EPFLOOR: újra feldolgozandó 2 400 tonna használat utáni padlóburkoló 
hulladék begyűjtse ➜ teljesítve 

➜  Vinyloop®: Vinyloop®: 7 700 tonna hulladék kezelése 5 000 tonna R-PVC gyártásához 
➜ nem teljesült

8 Idézet ‘Vinyl 2010 – a PVC iparág önkéntes elkötelezettsége’, 2001 október (2.o.): ‘200 000 tonna használat utáni PVC hulladék újrahasznosítása 
2010-ben. Ez a cél az 1999-s használat utáni újrahasznosítási mennyiségeken felül értendő, valamint bármilyen használat utáni hulladék 
újrahasznosításán, ahogy azt a csomagolási hulladékokra, az élettartamuk végét elérő elektronikus hulladékokra és villamos berendezésekre 
vonatkozó EU irányelvek 1999 utáni megvalósítása szükségessé teszi’ (www.vinyl2010.org/library/voluntary-commitment.html)
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Megbízhatóság matraca, biztonsági sportok 

“ A legnehezebb megvalósítandó 
kihívás az együttműködéshez 
szükséges egymás iránti 
bizalom kialakítása volt, mind az 
alapanyag beszállítókra, mind a 
feldolgozókra.”

Roel van't Veer

TEPPFA, Vinyl



Projektjelentések

PVC POR GYÁRTÁS

ECVM alapokmányok
A PVC por gyártók iparági alapokmányt írtak alá a PVC szuszpenziós (VCM & S-PVC Charter) és emulziós (E-PVC Charter) gyártási folyamataira, 
mely a környezeti hatás csökkentését és az ökohatékonyság javítását célozza a gyártási fázisban. 

Az ECVM iparági alapokmánynak való megfelelősséget 1998-ban és 2002-ben auditálták (VCM & S-PVC) és 2005-ben (E-PVC) a DNV10 külső 
tanúsítóval. 

2008 októberében az EU bővítését követően és az új EU tagállamoktól jövő új ECVM tagok rákövetkező belépésével a Vinyls Bizottság 
további tanúsítás mellett döntött összhangban az önkéntes elkötelezettség határidejével. A tanúsítás 2010. január – júniusi időszakra terjedt 
ki, melyet a DNV üzemlátogatásai követtek 2010. augusztus – október időszakban. Minden helyszíni jelentés megvalósult 2011. januárban 
és a globális jelentést az ECVM rendelkezésére bocsátották. 

Az előzetes eredmények az összes tanúsítási standardon elért 90%-s megfelelősséget mutatnak, 4%-os részleges megfelelősséggel (vagyis 
nem-megfelelőségi eredmény) és 3% nem megfelelősség; a standardok összes alkalmazásának 3%-át nem lehetett tanúsítani. 

1. VCM & S-PVC 
tanúsítás

2. VCM & S-PVC 
tanúsítás

E-PVC
tanúsítás

VCM & S-PVC + E-PVC
tanúsítás

Referencia időszak 1998 október – December 2002 január - június 2004 július - december 2010 január - június

Üzemek száma 44 38 14 60

Átfogó megfelelősség 88% 93% 71% Teljes 90%
Részleges 4%

Az eredmények sajnos nem érik el a 100%-os megfelelősséget. Ez részben az először tanúsított új tagoknak köszönhető, valamint 
annak, hogy néhány üzemi módosítás nem teljesült vagy nem indult el. Továbbá sok részleges megfelelősség köszönhető olyan 
telephelyeknek, melyek nem követik az előírt módszertant (pl. mérések gyakorisága és időtartama, mintavételi módszertan), gyakran a 
helyi előírások miatt vagy az engedélyezési követelmények különböző módszertanokat írnak elő. 

Az előzetes eredményeket követően a Vinyls Bizottság úgy döntött, hogy újratanúsítja az összes olyan kritériumot, mely vagy 
részlegesen volt, vagy nem megfelelő volt, hogy a 2012 Helyzetjelentésbe a javított eredmények kerüljenek. Ez a tanúsítás már 
tartalmazni fogja azokat az üzemeket is, melyeket nem lehetett tanúsítani, mivel a tanúsítás ideje alatt a termelés a gazdasági válság 
miatt túl alacsony volt. 

Ökoprofilok és Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD)
A 2007-ben kezdeményezett “Energiafogyasztásra és feldolgozási folyamatok kibocsátásaira” vonatkozó ökoprofilok – melyek a PVC por 
ökoprofilok és a feldolgozóktól származó információk alapján készültek, melyeket 2010-ben TNO11 sikeresen teljesített és publikált a 
PlasticsEurope honlapján – http://lca.plasticseurope.org/index.htm.

REACH Regisztráció
A REACH (rövidítés jelentése vegyi anyagok regisztrálása, értékelése és engedélyezése) az EU vegyi anyagokra és azok biztonságos 
gyártására és felhasználására vonatkozó szabályzata.

Még ha a PVC-re mint polimerre a REACH szabályzat kötelezettségei nem is vonatkoznak, a monomer VCM-re és az intermedier DKE-re 
(diklór-etán vagy 1,2-diklóretán) igen. 2010-ben a regisztrációs eljárások mind VCM-re, mind DKE-ra sikeresen teljesültek.

9 Az ECVM iparági Alapokmányok elérhetők: www.pvc.org/Sustainability/Industry-Responsible-care/European-Council-of-Vinyl-Manufacturers-ECVM-Charters
10 DNV: Det Norske Veritas, egy norvég bevizsgáló és tanúsító szervezet (www.dnv.com)
11 TNO: Holland kutatási szervezet (www.tno.nl)
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molekulasúlyú ftalátok korlátozva vannak 
az összes játéknál és gyermekápolási 
cikknél és a kozmetikumoknál.

Aktív kötelezettségvállalás a 
szabályozó személyekkel a REACH 
szabályozással kapcsolatosan
Az ipar támogatta és segítette a REACH 
szabályozás kifejlesztését, hogy biztosítva 
legyen a fogyasztók most és a jövőben 
történő, biztonságos termékekkel való 
ellátása. A DINP, DIDP, és DPHP REACH 
regisztrációja jóval a határidő előtt 
befejeződött. A rendelkezésre bocsátott 
adatlapok teljesek voltak, nemcsak a 
REACH alatt meghatározott minimális 
igényeket kitöltve, hanem ezeket az 
igényeket meghaladva, az átfogó és 

kiterjedt adatbanknak köszönhetően. A 
DEHP-t és egyéb, alacsony molekulasúlyú 
ftalátokat is regisztrálták. 

LÁGYÍTÓK

A lágyítók olyan anyagok, melyeket ha 
PVC-vel és más polimerekkel elegyítenek, 
akkor a nagyteljesítményű alkalmazások 
és felhasználások teljesen új világát 
hozzák létre, mely számtalan előnyt hoz 
a mindennapi életbe. Az Európában 
alkalmazott lágyítók több mint 90%-t 
lágy PVC alkalmazásokhoz használják 
fel, főleg az építőipar, autóipar és tartós 
fogyasztási cikkek területén.

Az ECPI (Európai Lágyítók és 
Intermedierek Tanácsa) a fő európai 
lágyító gyártókat képviselő páneurópai 
kereskedelmi szövetség. A lágyító ipar 
elkötelezett a lágyítók kutatásának és 

azok biztonságos- és környezetvédelmi 
szempontból felelős felhasználásának 
támogatása mellett, összhangban a 
globális vegyipar kezdeményezte Felelős 
gondoskodás® alapelvekkel és a REACH 
szabályozás követelményeivel.

Az európai ftalát gyártók folyamatos 
erőfeszítéseket tesznek a termékeik 
fenntarthatóságának növelésére és arra, 
hogy összhangban legyenek a piac- és a 
törvényhozók alakuló igényeivel.

A Lágyítók Egészségügyi és 
Környezeti Biztonság Folyamatos 
Elkötelezettség 10 éve
A Vynil 2010 keretében eltöltött több 
mint 10 éves elkötelezettség, az EPCI 
által képviselt európai lágyító ipar 
következetesen a magas minőségi 
kutatásba-, vizsgálat elvégzésbe- és 
szakértői értékelésekbe fektet be. A 
küldetésével összhangban az ECPI 

“ Sok, nagyon szerteágazó tudományos, műszaki 
és közgazdasági véleményt fejeztek ki a PVC 
lehetséges-, tényleges-, vagy képzelt hatásáról 
az emberi egészséggel és a környezettel 
kapcsolatosan. A Vynil 2010 sikeres befejezése 
bizonyíthatja, hogy lehetnek járható alternatívák a 
törvényhozáshoz.”

John Purvis

az Európa Parlament korábbi tagja

erős ellenállás

értékes inputot biztosított a törvényhozás 
és a szabályozási hatóságok-, a nem 
kormányzati szervezetek- és a fogyasztói 
csoportok számára.

A fő ftalát lágyítók – a DINP, DIDP, DEHP, 
BBP and DBP – mindegyike a 793/93 
EU-szabályozás alatt lefolytatott, átfogó 
Európai Unió Kockázat értékelésére került. 
A kockázat értékeléseket az EU hivatalos 
folyóiratában készítették el, illetőleg hozták 
nyilvánosságra:

• Di-izonil-ftalát (DINP), 2006
• Di-izodecil-ftalát (DIDP), 2006
• Di-n-butil-ftalát (DBP), 2006
• Benzil-butil-ftalát (BBP), 2008
• Di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), 2008.

A kockázat-értékelések megerősítették, 
hogy a DINP és a DIDP nem veszélyes, és 
nem igényel CMR (karcinogén, mutagén 
vagy reprodukció gátló) vagy bármely 
más hatás szerinti
osztályba sorolást, egyik jelenlegi 
felhasználásnál sem. Elővigyázatossági 
korlátozások vannak azon játékokra és 
gyermekápolási cikkekre, amelyek szájba 
vehetőek. A DINP, a DIDP és a DPHP 2010 
elején REACH regisztrálásra kerültek, 
jócskán megelőzve a REACH regisztrációs 
határidőt.

A kockázat-értékelés megerősítette 
azt, hogy a DEHP, a DBP és a BBP 
reprodukció-toxikus anyagokként 2. 
kategóriás besorolást igényelnek. Ezek az 
LMW (alacsony molekulasúlyú) REACH 
regisztrálásra került ftalátok most rajta 
vannak a REACH Jelölt listán és 2011. 
februárban elhelyezésre kerültek az első 
REACH jogosultsági listán. Az alacsony 



 

Az ECPI is proaktív módon 
bekapcsolódott az ECHA12 programba, 
és az EU kockázatkezelési tanulmánya 
óta rendelkezésre álló új adatokat 
felhasználva, újraértékelte a ftalátok 
korlátozására vonatkozó kockázatokat. 
Ezek az új adatok a májra való hatásokat-, 
az expozíciót-, az endokrin adatokat- 
és a kombinált hatásokat érintik. A 
DINP-nél és a DIDP-nél rendelkezésre 
álló adatok átfogó felülvizsgálata azt 
mutatta, hogy azok nem endokrin 
romboló anyagok. Az ECHA belső 
újraértékelési jelentéseket tett közzé, 
nyugtázva ezeket az új adatokat, 
felismerve az alacsony molekulasúlyú- és 
a magas molekulasúlyú ftalátok közötti 
különbségeket és az ECPI lehetőség 
szerint folytatni fogja a munkát az 
ECHA-val.

A besorolt alacsony 
molekulasúlyú ftalátoktól a be 
nem sorolt nagy molekulasúlyú 
ftalátokig tartó fejlődés
Az EU kockázat-értékelések és a REACH 
szabályozás eredményeként és a lágyító 
iparnak mind a szabályozási-, mind a 
piaci igényeknek megfelelő adaptálására 
irányuló állandó erőfeszítéseinek 
köszönhetően a lágyítók Európában 
való felhasználása progresszív váltást 
eredményezett az alacsonytól (DEHP, 
BBP, DBP, DIBP) a magas molekulasúlyú 
ftalátokig (DINP, DIDP, DPHP) és - kisebb 
mértékben - néhány más lágyítóra.

A lágyítók felhasználásának ez a fejlődése 
jelentős változást mutat az utolsó 
10 évben: számos ECPI tag kivonta 
a besorolt alacsony molekulasúlyú 
ftalátokat a portfoliójából és új, 
besorolásra nem került termékeket - 
mindkét nagy molekulasúlyú ftalátot és 
egyéb lágyítókat fejlesztettek ki az ECPI 
tagok.

A nagy molekulasúlyú ftalátok (DINP, 
DIDP, DPHP) ma több mint a 70 
%-át képviselik az európai lágyító 
piacnak. A DEHP felhasználása néhány 
alkalmazásnál folytatódik és ismert az, 
hogy a fő európai DEHP gyártó keresi 
a REACH szabályozásnak megfelelő 
engedélyezést.

“ Az Önkéntes Elkötelezettségről 
nagyon gyakran beszélnek bármely 
iparágon belül, de azt nem 
gyakran váltják valóra. A Vinyl 2010 
fenntarthatósági utazásánál döntő 
tudni azt, hogy hova megyünk, bízni 
a partnereiben és nyitottnak maradni 
a kívülről jövő inputra.”

Norbert Scholtz

ECPI Elnök
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A DEHP képviseli a világszerte felhasznált ftalátok 50% -át, de az Európában felhasznált ftalátoknak csak a 20 %-át.

(1) Egyéb lágyítók, beleértve a következőket: adipátok, trimelliátok, benzoátok, DINCH® és citrátok
(2) Egyéb ftalátok, beleértve a következőket: Lineárisok, DIUP, DTDP, DOTP, DIBP és DBP

12  ECHA: European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag 
Ügynökség) (http://echa.europa.eu)
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“ A legnehezebb kihívás a 
történeti okok miatt a PVC 
hírnevének a javítása. Nehéz 
azt elérni, hogy az emberek 
megértsék, hogy ma a PVC 
termelési folyamata átveszi a 
legkorszerűbb megoldásokat, 
különösen az egészség- és a 
megelőzés vonatkozásában.”

Oraldo De Toni

korábbi EMCEF képviselő

13 SETAC: Society of Environmental Toxicology and Chemistry (Környezetvédelmi Toxikológiai és Kémiai Társaság (www.setac.org)
14 PBT: Tartósan jelenlevő, biológiailag felhalmozódó és toxikus anyagok, ahogy ezt a REACH szabályozás XIII. Mellékletében meghatározták.
 (www.reach-compliance.eu/english/REACH-ME/engine/sources/reach-annexes/launch-annex13.html)

A PVC bevonatú textilek fenntartható szerves 

alkalmassága

Lágyítók biztonsági vizsgálat és 
kutatás
A tudományos kutatás az ECPI 
tevékenységeinek fontos része, jelentős 
hozzájárulással a bio-monitorozáshoz és a 
környezetvédelmi monitorozáshoz:
•  Humán bio-monitorozási program 

(2004-2010). Több mint hét éve 
alapították 1 millió € pénzeszközzel, a 
tanulmány, melyet egy etikai bizottság 
is felülvizsgált, része egy nemzetközi, 
több-központú kutatási programnak, 
melyet független laboratóriumok 
folytatnak Belgiumban és az Egyesült 
Királyságban. 
 
Több cikk van jelenleg szakértői 
felülvizsgáló folyóiratok általi közzétételi 
átvizsgálás alatt. Ez a kutatás erőteljes 
expozíció-számítási érvényesítő 
ellenőrzést biztosít a vizelet-
anyagcseréből, és egyéb kutatásokat 
ellenőriz, amelyek azt mutatják, hogy 
a biztonsági határokon belül a ftalát 
expozíció megfelelő.

•  Környezetvédelmi monitorozási 
program (folyamatban levő). 2007-ben 
kezdődött el, a korábbi 1999-2001 
környezetvédelmi monitorozási 
tanulmány követéseként, ezt a 
programot független, nemzetközi 
kutatóintézetekkel együttműködésben 
valósítják meg és az eddig kb. 250 
000 € pénzalapot kapott. Az előzetes 
környezetvédelmi monitorozási 
eredményeket 2010-ben a SETAC13 

Europe találkozón mutatták be. 
Ez a kutatás azt mutatta, hogy a 
magas molekulasúlyú ftalátok szintje 
nem növekszik a környezetben és 
alátámasztotta azt a következtetést, 
hogy azok nem a REACH alatti PBT14 
vegyszerek.

•  2010-ben a ‘Human & ecological 
risk assessment journal’(Emberi és 
gazdasági kockázatértékelési folyóirat) 
című lapban olyan, az ECPI által 
támogatott tanulmányt közöltek, 
amely a többgenerációs halakkal és 
a gerinctelen állatokkal kapcsolatos 
irodalmi kutatásból áll rendelkezésre. 
Ez a kutatás azt mutatta, hogy a 
magas molekulasúlyú ftalátok nem 
gyakorolnak jelentős hatást, beleértve 
az endokrin hatásokat is, amikor a minta 
több tanulmányt érintett. 
 
Az új környezeti tengeri tápláléklánc-
felhalmozódási tanulmány 2011-ben 
fog indulni.

Proaktív kommunikáció a 
kulcsfontosságú tulajdonosokkal
Az ECPI fő célja az érintett feleknek 
egyértelmű és tömör információt 
biztosítani, ahol ez lehetséges, ott 
kiterjedt tudományos kutatással 
alátámasztva azt, támogatva ezzel a 
lágyítók biztonságos felhasználását.

Fontos kommunikációs kezdeményezést 
intéztek az európai intézetek és a 

tagállamok felé, hogy megbizonyosod-
janak arról, hogy azok megfelelően 
tájékozottak-e az adalékanyagok felelős 
felhasználásáról és a ftalát piaci trendről. 
Az elmúlt három év során, tájékoztató 
jellegű lágyító road show-kat szerveztek 
10 tagállamban (Dánia, Franciaország, 
Németország, Magyarország, 
Olaszország, Lengyelország, Svédország, 
Spanyolország, Hollandia és az Egyesült 
Királyság), az Európai Bizottságnál és az 
ECHA-nál.

Továbbá a kulcsfontosságú ügyekben 
akadémikusokkal történő workshop-okat 
és USA és Japán lágyítóval foglalkozó 
szövetségekkel nemzetközi találkozókat 
szerveztek a tudás- és az információ 
megosztására. Számos találkozót 
szerveztek a médiával és a PVC értéklánc 
kulcs szereplőivel is (feldolgozók, 
márkatulajdonosok, kiskereskedők) a lágy 
PVC, mint biztonságos anyagválasztás 
támogatásához.

Új elektronikus és nyomtatott anyagokat 
készítettek, hogy elmagyarázzák a lágyító 
iparágban történő fejlesztéseket és 
az alacsony molekulasúly és a magas 
molekulasúly közötti különbségeket, és 
azt aktív párbeszédben használták fel a 
márkatulajdonosokkal, kiskereskedőkkel 
és a médiával kapcsolatosan, a ftalátokkal 
és a lágy PVC-vel kapcsolatos ügyek 
megbeszéléséhez. 



STABILIZÁTOROK

A PVC-hez stabilizátorokat adnak hozzá, hogy lehetővé váljon annak feldolgozása és azért, hogy javítsák az ellenállását az olyan külső 
tényezőkkel szemben, mint például a hő és a napfény (ultraibolya sugarak).

Ólom kiváltás
Az Önkéntes Elkötelezettségben az ESPA és az EuPC kötelezettséget vállalt az ólom-stabilizátorok 2015-ben történő teljes kivonására 
az EU-15-ben, 15 %-os 2005-ös és 50 %-os 2010-es csökkentési belső célértékkel. A 100 %-os kivonási kötelezettségvállalást 2007-ben 
kiterjesztették az EU-27-re.

Az ólom-alapú stabilizátorok fokozatos kiváltása folyamatban van és azt a kalcium szerves stabilizátorok megfelelő növekedése erősíti, az 
ólom-alapú stabilizátorok egy alternatívájaként felhasználva azt.

A 2000-2010 közötti időszakban az ólom stabilizátorok használata (az EU-15-ben) 96 448 tonnával csökkent (-75,9 %), és a kalcium szerves 
stabilizátoroké (az EU-15-ben plusz Norvégia, Svájc és Törökország) 60 171 tonnával növekedett. Az ESPA a 2010-es belső célérték előtt két 
évvel sikeresen elérte az 50 %-os ólom stabilizátor csökkenést.

Fontos kiemelni azt, hogy az EU-27-ben az ólomalapú stabilizátorok 37 545 tonnát értek el, szemben a 2009-es 48 921 tonnával (ahogy azt a 
Vinyl 2010-es előre haladási jelentése tartalmazta). Ez azt bizonyítja, hogy az ólom-alapú stabilizátorok kiváltása a Kelet-európai országokban is 
határozottan folyamatban van. Ezt még inkább alátámasztja az, hogy közben a PVC felhasználás 2010-ben növekedett.

Stabilizátor rendszerek, tonna 2000 2010 Csökkenés (%)

Összeállított keverékű* ólom-stabilizátorok 127,156 30,708 75.9

* Az összeállított keverékű azt jelenti, hogy ezek a rendszerek teljes stabilizátor/kenőanyag csomagok és sok közülük pigmenteket, vagy töltőanyagokat is tartalmaz szolgáltatásként a vevő számára. Ezeket elsődlegesen 
építési csöveknél-, profiloknál- és villamos kábeleknél használják fel.electrical cables.

Európai termelési adatok
A következő táblázat az egyéb stabilizátorok forgalmát mutatja az EU-15-ben, plusz Norvégiában, Svájcban és Törökországban.

Stabilizátor rendszerek, tonna 2000 2010

Összeállított keverékű * kalcium-szerves stabilizátorok, pl. Ca/Zn rendszerek(1) 17,579 77,750

Ón-stabilizátorok(2) 14,666 13,246

Folyadék stabilizátorok – Ba/Zn, vagy Ca/Zn(3) 16,709 15,328

* Az összeállított keverékű azt jelenti, hogy ezek a rendszerek teljes stabilizátor/kenőanyag csomagok és sok közülük pigmenteket, vagy töltőanyagokat is tartalmaz szolgáltatásként a vevő számára.

(1) Tartalmazza az étellel érintkező és az orvosi alkalmazásokat, valamint az összes ólom kiváltási rendszert.
(2) Az összes kemény alkalmazásnál használatos, beleértve az élelmiszerrel való felhasználást.
(3) A rugalmas alkalmazások-, kalanderezett lemezek, padlóburkoló anyagok, stb. széles tartományában hasz

EU-27 termelési adatok
A stabilizátor adatokat az EU-27-ben a következő táblázatban levők szerint jelentették:

Stabilizátor rendszerek, tonna 2007 2010

Összeállított keverékű  ólom stabilizátorok 99,991 37,545

Ón stabilizátorok(2) 62,082(*) 91,948(*)

Ba/Zn, vagy Ca/Zn(3) 16,628(*) 13,790(*)

Liquid stabilisers – Ba/Zn or Ca/Zn(3) 19,000(*)(**) 15,982(*)

(*) EU-27 plusz Norvégia, Svájc és Törökország
(**) Az EU-27 adat a folyadék stabilizátoroknál közelítő adat 2007-ben. Az ok, hogy a Cefic – az Európai Vegyipari Tanács – szabályai szerint statisztika nem publikálható, ha háromnál kevesebb vállalati jelentés történik. 
Ez az egyedi információ felfedésének elkerülését célozza.
(1) Tartalmazza az étellel érintkező és az orvosi alkalmazásokat, valamint az összes ólom kiváltási rendszert.
(2) Az összes kemény alkalmazásnál használatos, beleértve az élelmiszerrel való felhasználást.
(3) A rugalmas alkalmazások-, kalanderezett lemezek, padlóburkoló anyagok, stb. széles tartományában használatos.

Kadmium kivonás
A kadmium stabilizátorok kivonása az EU-15-nél 2001-gyel, az EU-27-nél pedig 2007-tel befejeződött.
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osztályozzanak, mielőtt a hulladéklerakóba 
küldik azt. A Távol-Kelet és az Észak-Afrika 
irányába történő export növekedését is 
regisztrálták.

2010-ben a Recovinyl megkezdte romániai 
tevékenységét, kiképezve egy új ügynököt, 
aki jelenleg a területet térképezi fel. 
Egyes újrahasznosító vállalatokat már 
azonosítottak és bevontak a sémába. Az 
előnyös munkabérköltségek ellenére 
nagyon kis hulladék-volumeneket 
importáltak a többi EU országból, a 
logisztikai költségek miatt.

Recovinyl
A Recovinyl egy, a Vynil 2010 által 
2003-ban létrehozott szervezet, a 
használat utáni PVC hulladék európai 
újrahasznosításának állandósult ellátásának 
biztosításához. A Recovinyl elősegíti a 
kevert, használat utáni PVC hulladék 
begyűjtését, osztályozását, kiszállítását 
és újrahasznosítását, főleg az építési- és 
építőipari szektorból, a meglevő akkreditált 
hulladék újrahasznosító vállalatok 
és újrahasznosítók bevonásával és - 
ösztönzésével.

A Recovinyl fokozatosan integrálta a 
különféle begyűjtési és újrahasznosítási 
sémákat és az évek során 
kezdeményezéseket fejlesztett ki az EuPC 
szektoriális projekt révén.

A Recovinyl 17 európai országban 
tevékenykedik: Ausztria, Belgium, Cseh 
Köztársaság, Dánia, Franciaország, 
Németország, Magyarország, Írország, 
Olaszország, Lengyelország, Portugália, 
Románia (2010 óta), Szlovákia, 
Spanyolország, Svédország, Hollandia és az 
Egyesült Királyság.

2010-ben a Recovinyl elérte és 
meghaladta a 240 000 tonnás 
újrahasznosítási célértékét, 254 814 
tonna felhasználást követő PVC hulladék 
regisztrált újrahasznosítási volumennel.

Ez az adat a 2010-ben - különösen az év 
első negyedévében - tapasztalt, állandó 
nehéz gazdasági feltételek ellenére valósult 
meg.

A teljes, 37 %-os regisztrált újrahasznosított 
anyag mennyiség növekedés - melyet 
főleg az újrahasznosítók hálózatának 
bővítése eredményezett - de szintén 
jelentős a meglevő hálózat által 
újrahasznosított volumen 27 %-os 
növekedésének aláhúzása is. Az új 
újrahasznosítók által előállított 32 
297 tonnából 14 052 tonna a hét új, 
németországi újrahasznosítótól származik.

A piac megerősítette a problémák hiányát 
a jó minőségű újrahasznosított anyag 
eladásával kapcsolatosan.

Ahogy 2009-ben is, az észak-európai 
országokban működő égetőművek 
által alkalmazott alacsonyabb átvételi 

díjak (50 €/t-ig), amelyek az égetési 
kapacitások magas rendelkezésre 
állása miatt jöttek létre, ez 2010-ben is 
az osztályozott hulladékok begyűjtési 
volumenének zsugorodását váltotta 
ki. Következményként az újrahaszno-
sítóknak nehézségeik voltak az anyag 
megszerzésével kapcsolatban és 
magasabb árak voltak a hulladék begyűjtők 
számára a újrahasznosítók átvételekor.

A Dél-európai országokban magasabb 
nyomás nehezedett a hulladék 
begyűjtőkre, hogy több hulladékot 

“ A Vinyl 2010 egy platformot 
hozott létre a szükséges pénzalap 
létesítéséhez, lehetővé téve 
egy újrahasznosítási program 
megvalósítását, amely garantálta, 
hogy a PVC újrahasznosítás integráns 
része legyen a fenntartható anyag 
felhasználásnak”.

Eric Criel

Recovinyl Európai Igazgató

PVC HULLADÉK KEZELÉS: SZEKTORÁLIS PROJEKTEK

Országonkénti Recovinyl regisztrált újrahasznosított volumenek

2005 év* 2006 év* 2007 év* 2008 év* 2009 év* 2009 év*

Ausztria - - - 4,398 3,815 4,616

Belgium 1,500 2,739 1,954 3,462** 5,493** 5,141

Cseh Köztársaság - - 1,165 5,858 13,685 16,464

Dánia - - 2,896 2,586 2,445 2,923

Franciaország 2,000*** 7,446 13,276 16,943 10,890 17,377

Németország - 5,522 35,927 77,313 71,081 92,242

Magyarország - - 256 804 538 617

Olaszország - 828 4,252 16,115 15,681 16,417

Hollandia 4,500 10,972 8,959 10,731 10,009 16,909

Lengyelország - - 475 3,518 7,648 13,227

Portugália - - - 477 903 1,437

Románia - - - - - 27

Szlovákia - - - - 994 1,959

Spanyolország - 2 - 6,293 9,093 14,838

Svédország - 94 - - - 1,277

Egyesült Királyság 8,000 17,087**** 42,162 42,895**** 33,963 49,343

ÖSSZESEN 16,000 44,690 111,322 191,393 186,238 254,814

**** Tényleges adatok, tonnában
**** 2008-ban és 2009-ben a belgiumi adatok tartalmazzák a luxemburgi adatokat is
**** Ez a volument a PVC Recyclage hasznosította újra, most benne van a Recovinyl-ben **** 2006-ban és 2008-ban az Egyesült-királysági 
adatok tartalmazzák az írországi adatokat is



olyan fenntartható alternatívát jelentett 
be, amelyben a megbízott újrahasznosítók 
garantálni tudják a begyűjtött anyag újra 
felhasználását.

Az Egyesült Királyságban a piac rendkívüli 
újjáéledését tapasztalták. Az újonnan 
belépő újrahasznosítók hatása csekély (csak 
2 438 tonna) volt, a teljes 16 850 tonna 
újrahasznosított mennyiségi növekedésen 
belül. Az új építésű épületek száma még 
csökken ugyan, de az épületek felújítása 
jelentősen növekszik. A hulladéklerakáshoz 
kapcsolódó adók növekedése és az anyagok 
újrafelhasználására vonatkozó politika 
szigorodása is ösztönözte a hulladékoknak a 
végső lerakása előtti osztályozását.
A megelőző években, a kábel újra-
hasznosításban tapasztalt jelentős 
csökkenés is helyreállt 2010-re. 2009-ben 
a kábel feldolgozók készletszintje egy 
abszolút minimumra csökkent. Jelenleg 
a késztermékek iránti igény és azok 
készletszintje is növekszik.

A Cseh Köztársaságban és Szlovákiában 
a meglevő hálózat növekvő termelése 

és két új recikláló belépése segítette a 
rendszert, hogy elérjék a közel 18 500 
tonna újrahasznosított volument. A Kínába 
irányuló export és a Németországban 
megnövekedett kábelcsere-igény 
nagy befolyással volt az anyag árára 
és rendelkezésre állására a Cseh 
Köztársaságban. Németország még mindig 
a fő beszállítója a cseh és szlovák hulladék 
piacnak.

Lengyelország is nagymértékben függ 
a németországi helyzettől. A szállítási 
költségek és a valuta ingadozások voltak 
a fő okai annak, hogy magasabbak a PVC 
hulladék felvásárlási árak. Öt új recikláló 
belépése - kombinálva a meglévő hálózat 
közel 29,8 %-os újrahasznosítási volumen 
növekedésével - Lengyelországot az 
egyik legjobban teljesítő országgá tette 
2010-ben.

Olaszországban egyetlen új recikláló 
sem csatlakozott a hálózathoz. Egy 
újrahasznosító az üzemeltetési engedély 
problémák miatt befejezte tevékenységét. 
Ennek ellenére az újrahasznosítók egészen 

A Benelux-országokban az újrahasznosított 
volumenek növekedése főleg egy nagy, 
hosszú távú megrendelés következménye, 
melyet egy csőgyártó kötött egy 
meghatározott újrahasznosítóval. A 
kábelhulladék újrahasznosítása 133 %-kal 
növekedett 2009-el összehasonlítva, annak 
ellenére, hogy részben a kínai export miatt 
a begyűjthető anyagot egyre nehezebb 
megtalálni. Egy belga újrahasznosító azóta 
ismét elkezdte a PVC anyag kezelését. A 
többi újrahasznosító, amely múlt évben 
bejelentette, hogy esetleg befejezi a 
tevékenységét, egyértelműen érdeklődést 
mutatott arra, hogy 2010-ben folytassa a 
PVC újrahasznosításban való részvételét.

Dániában az építőipari szektor válsága 
befolyásolta a meglevő újrahasznosítók 
tevékenységét, de a rendszerbe egy új 
újrahasznosító belépése lehetővé tette 
az újrahasznosított volumen 20 %-os 
növekedését.

Svédországban egy új kábel újrahasznosító 
- amely Dániában, Finnországban, 
Norvégiában és Olaszországban is aktív - 
kapcsolódott a Recovinyl-hez.

Németországban a 21 161 tonna 
újrahasznosított mennyiség növekedés 
segítette a Vynil 2010-et annak 
újrahasznosítási célja elérésében. Hét új 
újrahasznosító csatlakozott a hálózathoz, 
újabb kb. 14 052 tonna újrahasznosított 
mennyiséget hozva, miközben a 
meglevő hálózat 14 846 tonnával emelte 
a termelését. 2010-ben Németország 
különösen az Észak-európai országokon 
belül rendelkezett magas égetési kapacitás 
rendelkezésre állással, jelentős tengerentúli 
exporttal és alacsony osztályozási 
tevékenységgel. Általában a közúti munkák 
télen csökkennek, azonban a rendkívül 
hideg tél plusz közúti munkavégzést 
hozott létre, növelve a forgalom kezelési 
termékek iránti igényt és következésképpen 
a PVC kábel hulladékból realizált forgalmi 
felhasználás nagyobb igényét.

Franciaországban a regisztrált 
újrahasznosított mennyiségekben 
bekövetkező 60 %-os növekedés főleg az új 
reciklálók által újrahasznosított 5 465 tonna 
plusz mennyiségből adódott. A meglévő 
hálózat a volumenét 16 %-kal növelte, 
mely a francia építési piacot figyelembe 
véve jelentős. Két újrafelhasználó, amely 
2009-ben beszüntette tevékenységét, 
2010-ben újra elindította. Az EDF15 egy 

15  EDF: Energie De France (www.edf.com)
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Recovinyl registered recycled volumes per country in 2010

Recovinyl regisztrált újrahasznosított volumenek alkalmazásonként

2009 év 2010 év

RIGID PVC APPLICATIONS

Csövek 16,928 25,131

Profilok 82,887 106,657

Keményfóliák 5,890 5,891

ÖSSZES KEMÉNY PVC ALKALMAZÁS 105,705 137,679

LÁGY PVC ALKALMAZÁSOK

Kábelek 54,285 79,310

Kevert 26,248 37,825

ÖSSZES LÁGY PVC ALKALMAZÁS 80,533 117,135
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pozitívnak ítélik a jövőt. 2010 utolsó 
negyedévében az árak növekedtek. A 
növekvő árak, valamint növekvő volumen 
helyett inkább a jobb minőségre, a való 
törekvés együttesen azt eredményezték, 
hogy az árrés növekedett. A 2015-ös 
Expo, amelynek Milánó fog helyet adni, 
stimulálhatja az építési tevékenységeket. 
Mostanában a deponálások szigorúbb 
szabályozása megnövelte az osztályozási- és 
újrahasznosítási tevékenységeket. A kevert 
kemény műanyagnak a Távol-Keletre, 
Indiába és Észak-Afrikába történő exportja 
is növekszik.

Spanyolországban és Portugáliában 
a meglevő hálózat 2010-ben jelentős 
növekedést (40,7 %) mutatott és két új 
recikláló lépett be a hálózatba. Az építési 
szegmens még a stagnálás fázisában 
van, de a primer PVC magasabb ára is 
segítette az újrahasznosítási tevékenységek 
újraéledését. Sok újrahasznosító a Recovynil 
hálózatán belül a Spanyolországba, 
Portugáliába, Franciaországba és 
Olaszországba irányuló eladásaira 
összpontosít.
2011-ben a Recovinyl az aktív ügynökök 
és - újrahasznosítók hálózatának 
megtartására összpontosít és a 

potenciális újrahasznosítókra fordít 
figyelmet. Egy platformot hoztak létre a 
kiválasztott újrahasznosítók részvételével 
a jövőbeni stratégiák meghatározására. 
Az újrahasznosítási volumeneket érintő 
legkomolyabb kihívások elé valószínűleg a 
három legnagyobb ország (Franciaország, 
Németország és az Egyesült Királyság) néz, 
akik már bejelentették, hogy a 2011. év 
nehéz lesz számukra.

A Recovinyl fel kívánja tárni a létrejövő 
keresleti piac lehetőségeit, ezért 
meglátogatja az adott feldolgozókat 
(alkalmazás szerint kiválasztva) és a 
nagyobb újrahasznosítókat (újra granulálás 
és mikronizáció) a helyzet pontos 
elemzéséhez.

Ablakprofilok
Az EPPA16 ablak begyűjtési- és 
újrahasznosítási sémái Németországban a 
Rewindo 17-tel megfelelően megszilárdításra 
kerültek. A Recovinyl által ösztönzött 
rendszerek működnek Ausztriában (ÖAKF18), 
Belgiumban, Dániában, Franciaországban, 
Írországban, Olaszországban, Hollandiában, 
Spanyolországban és az Egyesült 
Királyságban.
Németországban a Rewindo enyhe input 

volumen növekedést erősített meg a 
2009-es 24 000 tonnáról a 25 325 tonnára 
2010-ben, és a 2009-es 16 550 tonnával 
szemben 2010-ben 17 850 tonna volt 
az outputja. 2011-ben a Rewindo 29 
000 tonna használat utáni PVC ablak 
begyűjtését várja ahhoz, hogy abból 22 000 
tonna reciklátumot gyártson.

A Rewindo erős kommunikációval, aktívan 
támogatja a begyűjtési- és újrahasznosítási 
kezdeményezéseket, azért hogy ösztönözze 
és motiválja az érdekelt felek pozitív 
viselkedését. A fő megvalósult dolgok 
a következők voltak: több mint 1 200 
használalat utáni ablakkeret és ablakszárny 
újrahasznosítása Aachen-ben, újságírói 
konferenciával és a részvétellel támogatva 
egy programban a WDR (Westdeutsche 
Rundfunk) TV állomáson; több mint 350 
használat utáni ablakkeret és ablakszárny 
újrahasznosítása Mannheim-ben 
(diákszállás), melyet egy újságírói 
konferencia követett; és körülbelül 100 
használat utáni ablakkeret és ablakszárny 
újrahasznosítása a Hessen-i GEWOBAG-tól 
(www.gewobag.de).

Ezen tevékenységek sikerét 2010-ben 
ismerték fel, amikor a Rewindo egy 

Nagy teljesítmény

16 EPPA: European PVC Window Profile and Related Building Products Association (Európai PVC Ablakprofil és Kapcsolódó Épülettermék Egyesület, egy EuPC szektor csoport (www.eppa-profiles.org)
17 Rewindo: Ablak újrahasznosítási szolgáltatás (www.rewindo.de)
18 ÖAKF (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-Fenster): A műanyag ablak újrahasznosítás ausztriai szervezete (www.fenster.at)

“ Megtanultam, hogy más iparágakkal ellentétesen’ a 
Vinyl 2010 Önkéntes Elkötelezettség azon kevesek 
egyike, amely rendkívül sikeres volt. Minden 
kitűzött célja megvalósult. Az éves Előrehaladási 
Jelentés tanúsítja iparágunk folyamatos 
előrehaladását.”

Ulrike Grawe

EPPA Ügyvezető titkár

“ oldali idézet “ A Vinyl 2010 
program a hitelesség és az egység 
kitűnő példája. Elért eredményeink 
és kreativitásunk sikere eljutott az 
iparból a társadalom rétegeibe is. 
Michael Vetter

Michael Vetter

Rewindo Vezérigazgató



díjat is nyert az Aachen-ben sikeresen 
újrahasznosított ablakok révén történő 
környezet megóvásáért.

2010-ben a Rewindo részt vett a 
berchtesgadeni házépítési konferencián, 
a Prowindo (Műanyagablak Szövetség) 
konferencián Bad Godesberg-ben, az 
IFAT vásáron Münchenben és a Prowindo 
újságírói konferencián a Fensterbau/
Frontale vásáron, Nürnbergben.

2010-re az EPPA tagvállalat REHAU (www.
rehau.de) újrahasznosítási eredményeit a 
Vinyl 2010 auditált köteteiben jelentették 
meg.

Ausztriában az ÖAKF 1 023 tonna anyagot 
hasznosított újra 2010-ben, a várt 1 250 
– 1 500 tonna célérték alatt. 2010-ben  
2 200 db PVC ablak cseréjére - erős 
marketing kampány részeként - került 
sor egy nagy bécsi lakónegyedben. Az 
ÖAKF is elkezdte az előkészítő munkát 
az alapvető dokumentumok szintjén az 
osztrák Környezetvédelmi Minisztériummal 
együttműködésben a „Legjobb 
PVC-gyakorlat az ablakprofiloknál és – 
csöveknél” tanúsítványért.

Dániában a német Tönsmeier Plastics 
GmbH & Co. KG  újrahasznosító (www.
toensmeier.de) 2009 októberében 
2010 januártól érvényes üzemeltetési 
együttműködési szerződést írt alá a 
dán WUPPI19 A/S-sel (Herlev, Dánia). A 
körülbelül évi 3 000 tonna, Dániában 
előkezelt anyagot a Höxter-i (Németország) 
Tönsmeier Plastics-hoz szállítják, ahol az 
anyagot feldolgozzák és újrahasznosítják. 
Az újrahasznosított volument a Recovynil 
volumenek részét képezi..

Franciaországban az SNEP (a Syndicat 
National de l’Extrusion Plastique) 

újrahasznosítási séma PVC újrahasznosítás 
(www.pvcrecyclage.fr) 17 377 tonna 
használat utáni PVC hulladékot 
hasznosított újra 2010-ben, melynek az 
55%-a ablakokból és profilokból állt. Az 
újrahasznosított volumenek növekedése a 
2009-es 13 000 tonnával összehasonlítva 
a franciaországi növekvő igénynek- és 
a PVC-nek a hulladékból való egyre 
eredményesebb kinyerésének, valamint az 
új reciklálók megszerzésének köszönhetően 
valósult meg.

2010-ben a SNEP nagyon aktív volt az 
Önkéntes elkötelezettség támogatásában 
is, valamint a specifikus kommunikációs- 
és média  tevékenységekkel kapcsolatos 
újrahasznosítási sémák kifejlesztésében. 
A francia minőségi címke a profiloknál az 
újrahasznosított anyagoknak a minősített 
termékekben való felhasználásához került 
kialakításra.
2010-ben az EPPA vállalati tagok folytatták 
az ólom-stabilizátor kivonásaikat. A 
95 %-ban ólommentes termelés 2011 
közepére várható, a 100 %-os pedig 
legkésőbb 2012-ben.

Az EPPA 2010-es tevékenységei 
tartalmazták a Vinyl Alapítványban 
résztvevő tagokat és a Vinyl 2010 
támogatását is annak érdekében, 
hogy folytassák a sikeres Önkéntes 
Elkötelezettséget minimum a következő 
10 évre.

Az EPPA által 2010-ben támogatott 
indítványok között fontos kiemelni 
az EN 12608:2003 „Lágyítatlan 
polivinil-klorid (PVC-U) profilok ablakok 
és ajtók gyártásához – Osztályba sorolás, 
követelmények és vizsgálati módszerek” 
című szabványon végzett  munkát, az 
újrahasznosított anyagok újra felhasználását 
a profil alkalmazásoknál, és a partnerséget 

a BUILD UP indítvánnyal (www.buildup.eu 
– az európai épület energiahatékonysági 
portállal), egész Európában az energiaha-
tékonyságra összpontosítva a korszerű PVC 
ablakokkal.

Továbbá az EPPA tagvállalatok 
szakemberei is folytatták munkájukat a 
Környezetvédelmi Termék Nyilatkozatokon 
a PVC ablakoknál és - profiloknál, 
megmutatva az újrahasznosítás összes 
lehetséges előnyét.

Csövek és fittingek
A TEPPFA20 elhatározta, hogy csatlakozik 
a PVC Önkéntes Elkötelezettséghez, a 
kezdetektől fogva, amint meggyőződtek 
arról, hogy a PVC kitűnő anyaga csövek 
és a fittingek gyártására. A mindennapi 
gyakorlat is bizonyította továbbá, hogy 
azt újra lehet hasznosítani a minőségi 
csövek gyártására. Független tanulmányok 
(többek között TNO) azt mutatták, hogy 
mind a nyomás alatti, mind a nyomás alatt 
nem álló PVC csövek 100 éves élettartama 
valóságos. Ez a hosszú várható élettartam 
az oka annak, hogy miért nem áll jelenleg 
rendelkezésre sok cső hulladék. A TEPPFA 
tagok azonban megtanulták azt, hogy 
hogyan használják fel a nem lágyított 
PVC újrahasznosított anyagokat más 
termékekből, mint például profilokból.

A 2000-ben elért 4 000 tonnáról a PVC 
cső hulladék újrahasznosítása 2010-re 
25 172 tonnára nőtt. Bár pontos adatok 
nem állnak rendelkezésre, az európai 
műanyagcső ipar, becslések szerint 
évente 50 000 tonna újrahasznosított 
PVC-t használ fel. Mind 2009, mind pedig 
2010 a csövek piacát jellemző alacsony 
kereslet hatásait szenvedte el, a nem cső 
termékekből származó újrahasznosított 
anyag kadmiumot tartalmazó adalékanyag 
potenciális jelenléte mellett.

“ Tudatában voltunk annak, hogy 
célkitűzéseinket nehéz lesz 
megvalósítani. Amikor kialakítottuk 
a megfelelő eszközt a PVC 
újrahasznosítás ösztönzésére, akkor 
hirtelen nyilvánvalóvá vált, hogy 
aranyat találtunk a kezünkben”.

Hans Telgen

Vinyl 2010 Igazgatótanácsi tag és a TEPPFA elnöke

19 WUPPI: Dán vállalat kezdte el a kemény PVC begyűjtését és újrahasznosítását (www.wuppi.dk)
20 TEPPFA: European Plastic Pipes and Fittings Association (Európai Műanyagcső és - Fitting Szövetség), egy EuPC szektoriális szövetség (www.teppfa.org)
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Szilárdítsa meg a használat utáni újrahasznosított 

PVC-t tartalmazó hulladék rendszereket



21  ESWA: European Single Ply Waterproofing Association,  
an EuPC sectoral association (www.eswa.be)

22  EPFLOOR: European PVC Floor Manufacturers, an EuPC sectoral 
group (www.epfloor.eu) 

“ Az építési termékeknél a 
nyilvános beszerzésnél fontos az, 
hogy védje a PVC pozitív képét. A 
Vinyl 2010 segítette a pénzügyileg 
fenntartható megoldásokat a 
jövőbeli üzletmenetünkhöz.” 

Karin Arz

Roofcollect® Vezérigazgató

2010-ben sok erőfeszítést tettünk, hogy 
az EU DG Vállalati Bizottság számára 
összegyűjtsük azokat az adatok, amelyek 
bizonyítják, hogy a kadmiumot tartalmazó 
hulladék PVC újrahasznosításával gyártott 
és a csatornázásokhoz felhasznált 
csőtermékekből a kadmium nem migrál a 
szennyvízbe, vagy a talajba. Fontos az 1 000 
ppm-et engedélyező REACH derogációhoz 
való hozzájutás, máskülönben ez a kevert, 
nem lágyított PVC újrahasznosított anyagok 
használatát kockáztathatja.

Hollandiában a BureuLeiding (www.
bureauleiding.nl) rendszeres megbeszélései 
a Környezetvédelmi Minisztériummal, 
amely „2015-ben 20 %-kal csökkenteni 
kívánja a PVC környezeti hatását”, pozitív 
munkalégkört eredményezett. Számos 
információ gazdát cserélt a bontást 
végző-hulladék osztályozó- égető 
vállalatok és az újrahasznosítók között az 
újrahasznosítási anyagok begyűjtésének 
és - minőségének a javítása céljából. A 
minisztérium mindenképpen el akarja 
kerülni a PVC hulladék égetését, „mivel 
az újrahasznosítás sokkal komolyabb 
környezetvédelmi előnyt biztosít”. A 
minisztérium célkitűzése megvalósításához 
a Zöld Nyilvános Beszerzés-t akarja 
használni, de egy túl korai minimális 
újrahasznosítási százalék meghatározása 
veszélyeztetheti az újrahasznosítási 
erőfeszítéseket a jelenlegi korlátozott 
rendelkezésre állás miatt.

Dániában az új szerződés a WUPPI nem 
lágyított PVC hulladék begyűjtési sémája 
és a német Tönsmeier újrahasznosító 
között jobb minőséget- és ezáltal jobban 
felhasználható PVC reciklátumokat 
eredményezett. Erőfeszítéseket tesznek 
továbbá a begyűjtött PVC hulladék 
tonnánkénti költségeinek csökkentésére.

A következő évtizedben a TEPPFA a 
fenntarthatóságra-, a minőségre- és a 
kommunikációra fog összpontosítani. 
Az összesfontos termékcsoportnál, 
Környezetvédelmi Terméknyilatkozatokat 
(EPD-k) fejlesztenek ki (eddig hat 
már befejezésre került), tudományos 
alapot biztosítva az előnyös 
pozíciót a Zöld Nyilvános Beszerzés 
kapcsán. Annak érdekében, hogy 
támogassa a fenntarthatóságot, és 
hogy továbbfejlessze az EPD-ket, az 
újrahasznosított anyagok használatát 
támogatni kell.

A tagok közötti érdeklődés alapján 
mindhárom TEPPFA Piaci Alkalmazási 
Csoport nem nyomás alatti termékkat-
egóriákat választott ki olyan termékekként, 
ahol az újrahasznosított anyagokat jobban 
fel lehet használni. Ennek ellenére a PVC 
újrahasznosított anyagok minősége élvez 
prioritást az újrahasznosítókkal együtt a 
CEN-TC155 WG25 (a CEN műanyagcsövek 
munkacsoport) szabvány kifejlesztése és a 
csövekben használandó újrahasznosított 
anyagok minőségi szabványaihoz képest. 
Hasonlóképpen, az újrahasznosított 
anyagot tartalmazó termékeknél a 
szabványok felülvizsgálatra kerülnek.

A TEPPFA tagok kereskedelmi 
erőfeszítése képzések tananyagává 
válik, megmagyarázva a PVC csövek 
fenntarthatóságát és az újrahasznosított 
anyagok minőségvesztés nélküli 
felhasználását a szóban forgó termékeknél. 
A képzési csomag és a vevői információ a 
PVC4PIPES-szal együtt kerül kifejlesztésre 
(www.pvc4pipes.com), amely egyesületet 
2003-ban alapították Brüsszelben, a 
globális piacon a fenntartható PVC 
cső rendszerek kifejlesztésének és 
támogatásának a küldetésével.

Az ólom-stabilizátorok kiváltása előremutat.. 
A szóban forgó TEPPFA tagok 2011-gyel 
várhatóan befejezik a kiváltást, még az 
alacsonyabb termelési kimenő mennyiség 
árán is és akkor is, ha a magasabb selejt 
volumenek költségei magasak maradnak.

Szigetelő fedőfóliák 
2010-ben az ESWA21 1 586 tonna, az 
életciklusa végére ért tetőburkoló és vízálló 
fedőfóliát hasznosított újra a Roofcollect® 
programjával, 22 %-kal megnövelve 
2009-ben az újrahasznosított volument 
(1 297 tonna) és 5,7 %-kal meghaladva a 
2010-re beállított célértéket (1 500 tonna).
Továbbra is Németország marad a fő piac, 
1 304 tonna újrahasznosított volumennel 
hozzájárulva.

2010-ben a Roofcollect® folytatta 
és megerősítette marketing és 
kommunikációs tevékenységeit 
Európában. Logisztikai csoport 
értekezleteket szerveztek 
Franciaországban, Írországban, 
Olaszországban, Norvégiában a potenciális 
kezelési, begyűjtési és újrahasznosítási 
sémák felkutatására.
Ausztriában, Németországban és Svájcban 
2010. áprilisban logisztikai csoportok 
megbeszélését szervezték meg, amely 
megerősítette, hogy a logisztika és a 
szállítás problémák nélkül működik a helyi 
partnerekkel. 

Norvégiában egy munkacsoportot 
létesítettek, mely a Protan vállalatot foglalja 
magába. Hollandiában egy szállítási 
és újrahasznosítási sémát szerveztek 
a VESCOM-mal együttműködve (falat 
borító fedőfóliák gyártója – www.
vescom.com). Olaszországban további 
megbeszélések várhatóak a Vinyloop®-pal 
a fedőfóliák újrahasznosítási potenciáljának 
ellenőrzéséhez. Franciaországban a Le 
Comité des Membranes d’Etanchéité 
Synthétique (CMES) képviseli a francia 
piacon tevékenykedő ESWA feldolgozókat. 
Franciaországban a CMES koordinálja az 
életciklusuk végére ért PVC tetőburkoló 
és vízzáró fedőfóliák begyűjtési- és 
újrahasznosítási tevékenységeit a 
Roofcollect® rendszerhez. A begyűjtési 
pontok sora (számos, a jövőben tervezett 
egyéb üzem) segíti elő a begyűjtést és a 
hulladéknak az újrahasznosítókhoz való 
szállítását.

Egy francia logisztikai csoport 
megbeszélést szervezett 2010. júniusban. 
A Roofcollect® együttműködése az 



ahogy a bedobó helyek száma 20-ról 66-ra 
emelkedett. 2011-ben az EPFLOOR a PVC 
padlóburkoló gyártóknak a begyűjtési 
rendszerébe való bevonásán fog dolgozni 
annak érdekében, hogy nagyobb 
szerződéseket lehessen kezelni azokhoz 
képest, amelyeket a telepítők írhatnak alá, 
általában nagyon kis méretben.

Az EPFLOOR Európában bármelyik 
padlóburkolat telepítő-, hulladék 
begyűjtő-, vagy helyhatóság számára 
ajánl újrahasznosítási megoldásokat. 2011 
átmeneti év lesz, amelyben a begyűjtés 
és az újrahasznosítás fenntartásra kerül. A 
jövőre nézve az EPFLOOR egyeztetendő 
feltételek mellett támogatni szándékozik 
egy új 10 éves Önkéntes Elkötelezettséget.

Az új újrahasznosítási megoldások 
kifejlesztése (pl. nyersanyag 
újrahasznosítás) létfontosságú egyes 
lágy- és kevert PVC frakciók újrahaszno-
sításának növeléséhez. Az EPFLOOR 
ezáltal támogatja a Vinyl 2010-et, 
együttműködésben más EuPC szektor 
csoportokkal és szövetségekkel, annak 
érdekében, hogy új, 2012-ben induló 
kutatási projekteket fejlesszen ki.

Coated Fabrics
A Coated Fabrics EPCoat²³ 3 243 
tonna használat utáni PVC bevonatos 
szövetet hasznosított újra a Recovinyl 
tevékenységein belül és az IVK24 
begyűjtési- és újrahasznosítási sémáján 
keresztül 2010-ben.

2011-re az EPCoat/IKV 4 000 tonna 
használat utáni PVC bevonatos szövet 
újrahasznosítását várja.

EPFLOOR22-vel és az SFEC-vel (Syndicat 
Français des Enducteurs Calandreurs) 
sikeresen folytatódott.

2011-re a Roofcollect® a meglevő 
és az új újrahasznosítási piacokon is 
folytatni kívánja tevékenységét. Ezek 
a tevékenységek főleg a begyűjtési 
sémák olyan országokban történő 
kiterjesztésével kapcsolatosak, ahol 
még nincs ilyen, valamint őrlési- és 
újrahasznosítási vizsgálatokhoz 
kapcsolódnak, kompaundált és nem 
kompaundált anyagoknál, Írországban, 
Olaszországban, Spanyolországban és az 
Egyesült Királyságban. Franciaországban a 
Roofcollect® a munkát a logisztikai lánccal 
folytatja.

Marketing és a kommunikáció 
szempontjából a Roofcollect® folytatni 
szándékozik a PVC tetőburkoló 
membránok „zöld” és ”fenntartható” 
képének támogatását. A kommunikációs 
tevékenységek magukba foglalják a 
médiakapcsolatokat, a részvételt a 
nemzetközi Kereskedelmi vásárokon 
és a Roofcollect® weboldal folyamatos 
frissítését a forródróttal, az árakkal, 

23 EPCoat: EuPC PVC bevonatos szövet szektor csoport
24 IVK: Industrieverband Kunstoffbahnen – Association
 of Coated Fabrics and Films (www.ivk-frankfurt.de)
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Megfelelő a célra

“ Nem voltam meglepve attól, hogy   
milyen sikeresek voltak az 
erőfeszítéseink. Ennek ellenére nem 
fogadhatunk el semmilyen leállást és 
további előrehaladást kell elérnünk 
az Önkéntes elkötelezettségünknél.”

Michael Kundel

A Vinyl 2010 Igazgatótanácsának tagja és a Vinyl Alapítvány Elnöke

75% Flooring

2% Trader or not specified

15% Foil (construction)

5% Road cones

3% Hoses

Sales per application of recyclate from post-consumer PVC flooring recycling in 2010

logisztikai és szállítási nyomtatványokkal, 
nyolc országban és öt nyelven.

A 2011-es év fő kihívása az újrahasznosítási 
sémák fejlesztése Írországban és az 
Egyesült Királyságban, illetve a Vyniloop® 
által ajánlott potenciális újrahasznosítás.

Padlóburkolás
2010-ben az EPFLOOR elérte korábbi 
célkitűzését és 2 448 tonna használat 
utáni PVC padlóburkoló hulladékot 
gyűjtött be. Mindebből 2 294 tonna 
került újrahasznosításra. A begyűjtés teljes 
körűen stabil volt a gazdasági visszaesés 
ellenére, azonban az égetéssel való 
verseny Németországban nyomás alá 
helyezte a begyűjtést.

Az Egyesült Királyságban a Recofloor 
begyűjtési rendszer folytatta az új 
partnerek megszerzését és 2010. 
novemberében elnyerte a Chartered 
Institution of Waste Management (CIWM) 
díjat a Környezetvédelmi kihívás az 
innovatív gyakorlatban a hulladékkezelés 
és az erőforrás visszanyerés (SME) 
kategóriában. A Recofloor begyűjtési 
volumenek 2010-ben 25 %-kal nőttek, 



A szálak elszíneződési problémáit is 
megoldották és az üzem most fehér 
szálakat szállíthat. Az üzem további 
finomhangolása is folyamatban van, de a 
kapacitás most 4 t/nap kezelt tarpaulin.

Ezen műszaki javítások növekvő kezelt 
volumeneket és növekvő R-PVC termelést 
eredményeztek: 2010-ben a Vinyloop® 5 
656 tonna PVC hulladékot kezelt, amelyből 
5 416 tonna kábel és 174 tonna tarpaulin 
volt; 66 tonna rossz minőségű, más 
módon nehezen felhasználható ablakprofil 
selejtből készült, ezzel összesen 3 615 
tonna R-PVC előállítását eredményezve.

Az R-PVC jó minőségét, amelyet 
a Vinyloop® üzemben kaptak, a 
2010-ben összegyűjtött műszaki adatok 
megerősítették.

A Ferrara Vinyloop® üzem kísérleti 
üzemként is használatos az ipari kutatás 
számára. 2010-ben kísérletek kezdődtek 
a bevonatos textilek kezelésével 
kapcsolatosan (gyapot és PET), és egy 
új terméket fejlesztettek ki, melyet 
FP101-nek neveznek. Az FP101 összetétel 
kemény hulladékot tartalmazhat, amely 
a kompaundnak nagyobb keménységet 
biztosít.

Vinyloop®

A Vinyloop® egy mechanikus, 
oldószer-alapú újrahasznosítási 
technológia, mely magas minőségi 
szintű R-PVC (újrahasznosított PVC) 
kompaundokat állít elő. A Vinyloop® célja 
többek között az, hogy újrahasznosítsa 
a PVC kompozit hulladékot, amelyet 
a darálási folyamat révén nem lehet 
kielégítő módon újrahasznosítani.

A módosított dekantáló telepítése és 
a Texyloop® folyamattal való 2009-es 
integráció után a Vinyloop® jelentős 
műszaki javulásokat tapasztalt 2010-ben.

Tekintettel a centrifugális dekantálóra, 
sikeres próbákat folytattak le alacsonyabb 
fordulatszámokkal, mely energiafogyasz-
tási megtakarításokat eredményezett. 
A mechanikai problémákat - például a 
tömbszelencék és a csigás szállítóberen-
dezések problémáit - is megoldották.

Hasonlóképpen a Texyloop® -nál számos 
műszaki probléma is megoldásra került. 
Ezek magukban foglalták az anyag 
szilárdságának javítását - mint például a 
fenékszelep és a keverő révén; a szálak 
jelenléte miatti szűrőlemez eltömődését. 

PVC HULLADÉKKEZELÉS: ÚJRAHASZNOSÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK, ÜZEMEK ÉS PROJEKTEK

Technical achievements: R-PVC contaminations
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Műszaki megvalósítások: termék tartalmak (kábel)

Szűrés Dekantáló

Töltőanyag mennyisége (%) 25%-30% 15%

Sűrűség 1.47 1.39

Szakadási próba (MPa) 13 MPa 17 MPa

Szakadási nyúlás (%) 200% 260%

Szennyeződések

- Vörösréz 5 <1

- Egyéb 3,500 10

 Shore A 84 82

“ A törvényhozás nem szükségszerűen minden 
helyzetben a legjobb válasz. A Vinyl 2010 tökéletes 
példája annak, hogy egy iparág valamit önkéntes 
alapon tesz annak érdekében, akkor nem csak 
magáért, vagy a fogyasztókért, hanem az Európai 
Unió egészéért is tesz.

Sajjad Karim

Az Európa Parlament és a Vinyl 2010 Monitorozó Bizottság tagja



2011-ben további kísérleteket ütemeztek 
be és eltérő hulladékáramokat, mint 
pl. padlóburkoló, tetőfedő membránok 
és gyapotos bevont textilek, PET és 
üvegszál kerül vizsgálatra. Fontos kutatás 
kerül lebonyolításra a fél-kemény R-PVC 
rendelkezésre állásának a lehetőségével 
kapcsolatosan, nem csak kemény 
hulladékot hozzáadva az általában kezelt 
lágy PVC-hez, hanem töltőanyagot is.

2010-ben a Vinyloop® a magasabb 
érzékenység növekedésének jeleit 
tapasztalta az újrahasznosított 
termékeknél: a magasabb igénytől az új 
fajtájú hulladékok kezeléséig és a testre 
szabott termelésig, a végső fogyasztóktól 
érkező nyomástól (környezet-érzékeny 
emberek és kiskereskedők) a Vinyloop® 
potenciális vevőkig, ahogy azt a 
piackutató intézet bizonyította. Továbbá 

a Vinyloop® több indítványt kapott új 
üzemek építésére különböző ázsiai- és 
dél-amerikai országoktól.

A jövőre nézve a Vinyloop® folyamat 
fejlesztéseken alapulva és a piacról 
érkező növekvő igény miatt a Vinyloop® 
vezetése azt tervezi, hogy segíti a 
folyamattal és a főbb kereskedelmi 
alkalmazásokkal kapcsolatos LCA 
tanulmányok kifejlesztését, hogy 
hozzáadott környezetvédelmi értéket 
nyújtson a vevők számára. A vezetés 
kölcsönös interakciótcéloz meg a 
potenciális proaktív vevők új típusával is, 
hogy azok készen álljanak a Vinyloop®-ot, 
mint valódi partner szállítót figyelembe 
venni a fenntartható fejlődésnél.

Tonnes
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Vinyloop® Ferrara plant: achievements 2002-2010 and perspectives for 2011

ERPA25 – CIFRA26

2010-ben a CIFRA a Vynil 2010 
tevékenységeinek keretén belül 
hasznosította újra a használat utáni PVC 
hulladék termékeket. Ezeket azanyagokat 
újrahasznosított PVC keményfóliák 
gyártásában használták fel az ultrakönnyű 
moduláris szerkezetekben történő 
felhasználáshoz (GEOlight™) a viharokból 
származó víz visszatartásához.

REACH és az újrahasznosítás
Számos PVC alkalmazásnál kadmium 
stabilizátorokat használtak, amíg a 
100-ppm-es határt 1991-ben be nem 
vezették (91/338/EEC Irányelv) a legtöbb 
alkalmazásnál, kivéve a profilokat és 
tetőburkoló membránokat. A 91/338/EEC 
Irányelv most a REACH XVII27 (Korlátozások) 
Melléklet része.

A Vinyl 2010 keretében a kadmium 
felhasználást az EU-15-ben 2001-ben 
leállították. Ez az Elkötelezettség 2006-ban 
kibővült és kiegészítésre került az új EU 
országokban (EU-25) és 2007-ben (EU-27).

A felhasználásban való csökkenés ellenére 
a profilokban levő kadmium csak 2015 
és 2020 között éri el a csúcspontját, ezen 
alkalmazások hosszú élettartama miatt.

Ha csak műszaki okok miatt is, de a használat 
utáni hulladék felhasználása a profilokban 
korlátozott, a használat utáni profil hulladék 
más kemény alkalmazásokban (pl. csövek) 
hasznosítható még újra, kitéve a 100 ppm-es 
korlátozást.

Az elmúlt két évben elvégzett tanulmányok 
és az elmúlt évi Vinyl 2010 Előrehaladási 
Jelentés megállapította, hogy a kiválasztott 
alkalmazásoknál maximum 1 000 ppm-ig 
a kivétel biztosításának az újrahasznosított 
PVC-vel való behozatala a kadmiumnál 
környezetvédelmi előnyökkel rendelkezik 
(Lásd a VITO által lefolytatott ‘Tanulmány 
az újrahasznosított PVC hulladék 
kadmium tartalmával kapcsolatosan’ című 
dokumentumot, a Vynil 2010 érdekében - 
2009. december; és az RPA által lefolytatott 
értékelést a ‘A kadmium marketing és 
felhasználás korlátozásának lehetséges 
frissítésének társadalmi-gazdasági hatása’ 
című dokumentumot, a DG Vállalat 
érdekében - 2010. január).

A két tanulmány bemutatása után 

PVC HULLADÉKKEZELÉS:  
EGYÉB PROJEKTEK

25 ERPA: Európai PVC Keményfólia Szövetség (www.pvc-films.org)
26 CIFRA: Calandrage Industriel Français – egy francia kalanderező vállalat (www.cifra.fr)
27 XVII. Melléklet: Bizonyos veszélyes anyagok- készítmények gyártásának korlátozása, azok piacon történő elhelyezése és felhasználása és a REACH szabályozás cikkelyei
   (www.reach-compliance.eu/english/REACH-ME/engine/sources/reach-annexes/launch-annex17.html)
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Vinyloop Ferrara üzem, Olaszország



A REACH szabályozás keretében 
korlátozásokat fogadtak el a Butyltin-nél, 
amelynek 2012 januártól a legtöbb cikkben 
(néhánynál 2015-től) kevesebbnek kell lennie 
1 000 ppm-nél.

Kiegészítésképpen Dánia bemutatott 
egy korlátozási javaslatot az alacsony 
molekulasúlyú ftalátokra.

2010. szeptemberben a REACH Bizottság 
hozzájárulását adta az indítványhoz, mely 
szerint feljogosításokat kell beszerezni az 
adott felhasználásokhoz és egy korlátozott 
időszakra az olyan anyagokhoz, mint 
például a DEHP, a BBP és a DBP, melyek 
benne vannak a REACH XIV29 Mellékletének 
első listájában. Az Európa Parlament és az 
Európa Tanács konzultációja azonban még 
szükséges.

SDS-R (Újrahasznosított anyagok 
biztonsági adatlapjai) projekt
A 2010. május 12-én az ECHA által közzétett 
‘Guidance on Waste and Recovered 
Substances’ (Útmutató a hulladékkal és az 
újrahasznosított anyagokkal kapcsolatosan) 
megállapítja, hogy a legtöbb újrahasznosító 
(kivéve azokat, amelyek közvetlenül 
gyártanak egy cikket a hulladékból) a 
REACH-nek megfelelően, gyártónak 
számítanak. Ezek előnye a regisztráció alóli 
mentesítés (2.7.d cikkely), de a következő 
követelménynek szerint:
•  elő-regisztráció
•  (kibővített) Biztonsági Adatlapok biztosítása 

a vevőik számára (31. cikkely), amikor ez 
szükséges.

•  egy meghatározott polimer-listából 
származó (beleértve a PVC-t) összes 
cikk piaci elhelyezésének a tilalma, ha 
azok kadmium tartalma a 100 ppm-es 
koncentráció határ felett van;

•  a 100-ppm-es határt nem szabad 
alkalmazni a következő, újrahasznosított 
PVC-t tartalmazó keverékekre és cikkekre 
, ha azok kadmium tartalma a műanyag 
0,1 %-át a következő kemény PVC 
alkalmazásoknál: 
(a) építési alkalmazásokhoz való profilok 
  és kemény lemezek 
(b) ajtók, ablakok, redőnyök, falak, rolók, 
kerítések és tető esővíz-csatornák 
(c) fedélzetek és teraszok 
(d) kábelcsatornák 
(e) nem ivóvízhez való csövek, ha az 
újrahasznosított PVC a többrétegű cső 
belső rétegében kerül felhasználásra 
és azt teljesen a 100 ppm-es határral 
összhangban levő, újonnan előállított 
PVC-vel fedik;

•  az újrahasznosított PVC-t tartalmazócikkek 
megjelölésének kötelezettsége;

•  a derogáció azzal a szemponttal kerül 
felülvizsgálatra, hogy 2017. december 
31-gyel csökkenjen a kadmium 
határértéke.

Az indítvány jelenleg az EU Parlament és 
az EU Tanács alapos vizsgálata alatt áll. A 
Parlamentnek (többségi szavazással) és a 
Tanácsnak (minősített többségi szavazással) 
három hónapja van az indítvány 
elfogadásával szembehelyezkedni.

A Szabályozásnak annak a Hivatalos 
EU Folyóiratban történő közzétételétől 
számított huszadik napon kell hatályba 
lépnie és azt a hatálybalépés utáni hat 
hónapig kell alkalmazni.

megbeszélések kezdődtek a DG 
Enterprise-szal és a DG Environment-tal 
az ilyen kivétel esetleges kockázatával 
kapcsolatos szempontok előadásához.

az EU Bizottság egy workshop-ot szervezett 
2010. márciusban A Cd szennyvízbe történő 
potenciális migrációjával kapcsolatosan, 
mivel a három-rétegű szennyvíz csövek 
középső rétege képezi a legnagyobb 
volument a használat utáni kemény PVC 
hulladéknál. A workshop-on számos 
tagállam képviseltette magát; jelen volt a 
DG Vállalat és a DG Környezet; az ECHA és az 
ipari képviselők,s egy migráció-modellezési 
szakértő a müncheni FABES Intézettől (www.
fabes-online.de). 

The general agreement amongst experts 
and Member States was that Cd migration 
risk is negligible.

A szakértők és a tagállamok közötti 
keretszerződés megállapította, hogy a Cd 
migrációs kockázat elhanyagolható.
A Bizottsági Szabályozás tervezetet június 
15-17 között a CARACAL (Competent 
Authorities for REACH and CLP28) (Illetékes 
Hatóságok a REACH-hez és a CLP-hez28) 
megbeszélésen mutatták be. Egy 
további szakértői megbeszélést tartottak 
a kockázat-kezelési tevékenységekkel 
kapcsolatosan 2010. október 8-án, azzal 
a céllal, hogy megtárgyalják a Bizottság 
indítványát. A helyzetet újra bemutatták a 
2010. október végén megtartott CARACAL 
találkozón.

2010. november 25-én a REACH Bizottság 
hozzájárulását adta a Bizottság indítványának 
egy kismértékben módosított változatához. 
A PVC-vel kapcsolatos végső Bizottsági 
indítvány elemei nevezetesen a következők:

28  CLP: Kémiai Anyagok és - keverékek besorolásának-, címkézésének- és csomagolásának európai szabályozása
29  XIV. Melléklet: azon Anyagok listája, amelyekre a REACH Szabályozás feljogosítási követelményei érvényesek (http://echa.europa.eu/doc/authorisation/annex_xiv_rec/annex_xiv_subst_inclusion.pdf )

Cadmium containing PVC profiles waste in relation to the total PVC waste arising
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Results of migration modelling – Three-layered 
pipe

Migration of Cd-stearate
in flowing water at 15-20°C
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Vinyl Alapítvány
A Vinyl Alapítvány egy non-profit, függetlenül irányított tröszt, amely egy mechanizmust 
biztosít az egész európai feldolgozóipartól érkező begyűjtési hozzájárulások korrekt 
megvalósításához, beleértve azokat a vállatokat is, amelyek nem tagjai a kereskedelmi 
szövetségeknek. Az Alapítványt 2007-ben hozta létre a Vynil 2010-zel együttműködésben 
az EuPC.

A Vynil Alapítványhoz történő hozzájárulás a fogyasztott PVC tényleges volumenén 
alapul. Ezáltal a fizetett hozzájárulások egyenlően oszlanak el a piacon. A KPMG Fiduciaire 
könyvelő vállalat egy bizalmas ‘fekete doboz’ rendszert üzemeltet, teljes mértékben 
az EU versenytörvénnyel összhangban és a Vynil Alapítvány érdekében függetlenül 
adminisztrálja a pénzalapok összegyűjtését.

2010-ben a Vynil Alapítvány körülbelül 780 000 € becsült összeget gyűjtött össze.

A Vynil Alapítványhoz - és ezáltal a Vynil 2010 újrahasznosítási sémához - hozzájáruló 
PVC feldolgozók listáját a www.vinylfoundation.org web oldalon teszik közzé és azt 
rendszeresen frissítik.

VINYL ALAPÍTÓ TESTÜLET 

Mr. Michael Kundel
Elnök (RENOLIT AG)

Mr. David Clark
Tarkett

Mr. Alexandre Dangis
EuPC

Mr. Joachim Eckstein
ERPA

Mr. Andreas Hartleif
VEKA AG

Mr. Hans Telgen
Tessenderlo Csoport*

Mr. Henk ten Hove
Wavin**

* 2010. áprilistól 
** 2010. márciusig

2010-ben az ECHA kiadott egy specifikus 
‘Iránymutatás a Biztonsági adatlapok 
összeállításával kapcsolatosan’ című 
dokumentumot is (a 2010. októberi tervezet 
rendelkezésre áll az ECHA weboldalon http://
guidance.echa.europa.eu/guidance4_en.htm), 
mely várhatóan 2011. április körül fog 
rendelkezésre állni a végső verziójában.

Az összes felhasználóra megtervezve 
azt, a dokumentum nem specifikus az 
újrahasznosítókra nézve. Az újrahasznosítóknak 
a REACH szabályozási követelményeknek 
való megfelelésük támogatására az EuPC 
és az EuPR30 2009-ben elindította az SDS-R 
projektet. A cél egy olyan polimerek és 
alkalmazások szoftver adatbázis kifejlesztése, 
ahol az újrahasznosítók képesek lesznek az 
alapinformáció bevitelére (statisztikus, vagy 
elemzési) és egy gombnyomásra megkapják 
az adott szükséges SDS-R-t.

Egy e célra orientált csoportot hoztak létre az 
SDS-R project fejlesztéséhez.

Jelenleg a projekt néhány lépéssel 
kiegészítésre került: számos műanyagnál a 

(történeti) felhasznált adalékanyagokkal kapc-
solatosstatisztikai információ összeállítása, a 
legrosszabb eset összetételek meghatározása 
(ahol az adalékok és az alkotórészek nem 
ismertek); a REACH-csel összhangban levő 
Biztonsági adatlapok kialakítása.

Egy toxikológus kiegészíti a háttér-jelentést, 
és amikor az összes információ rendelkezésre 
fog állni, akkor az SDS finomhangolásra kerül a 
tényleges újrahasznosító megszövegezéshez. 
Ez körülbelül 300 eltérő SDS-hez vezethet.

Az Útmutató Dokumentumot szintén az EuPR 
fejlesztette ki és tette közzé és az ajánlott 
weboldal 1.0 verziója 2010. novemberben 
indult el (http://www.sdsrtool.eu).

Az Útmutató Dokumentum egy közvetlen- 
és egyszerű módot magyaráz el arra, hogy 
hogyan regisztráljon az SDS-R Tool-ra és 
hogyan hozzon létre egy specifikus SDS-t.

Továbbá egy erre a célra kijelölt ‘REACH 
Club’ került létrehozásra a vállalatok REACH 
hivatalnokainak munkájukban való segítésére.
A ‘REACH Club’ műanyagos szakemberek 

közössége, mely összehozza a vállalataiknál 
a REACH megvalósításáért kapcsolatos 
felelősséggel rendelkező embereket és 
azt, aki rendelkezik az EU-szabályozás mély 
ismeretével. A Klub kiváltságos hozzáférést 
biztosít a weboldal fórumhoz és szabad 
hozzáférést ad a webinar-okhoz is.

30  EuPR:European Plastics Recyclers (Európai műanyag újrahasznosítók) (www.plasticsrecyclers.eu)

Használat utáni hulladékból készült forgalmi sáv 

elválasztók.

“ Megmondtuk 
az embereknek, 
hogy ki tudja 
azt, hogy mit 
tettek más 
iparágak, hogy 
gyakorlatilag 
a Vinyl 2010 
az egyetlen 
program. amely 
teljesítette azt, 
amit ígért. Ez 
büszkeséggel 
tölt el bennünket 
és reményt ad a 
jövőre nézve.

Joachim Eckstein

Vinyl 2010 Alelnök
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2010 –ben munkatársak voltak:

Ausztria
Aluplast Austria GmbH
Dietzel GmbH
Pipelife Austria
Poloplast GmbH
Rehau GmbH
Sattler AG

Belgium
Aliaxis Services
Deceuninck NV
Dyka plastics NV
Floridienne Chimie SA
Pipelife Belgium NV
Profel NV
RENOLIT Belgium NV
Tessenderlo Chemie NV
Wavin Belgium BV
Wymar International NV

Cseh Köztársaság 
Pipelife Czech S.R.O.

Dánia 
Nordisk Wavin A/S
Primo Danmark A/S

Észtország 
Pipelife Eesti AS

Finnország 
KWH Pipe Oy AB
Pipelife Finland Oy
Upofloor Oy
Uponor Suomi Oy

Franciaország 
Akzo Nobel Nippon Paint AB
Alphacan France 
CTS-Cousin-Tessier SAS
CTS-Saplast SAS
Forbo Chateau Renault SAS
Forbo Reims
Gerflor SAS
Gerflor Tarare SNC
Girpi
Girpi
Nicoll
Plastival SAS
Profine France
Rehau SA
RENOLIT Ondex SAS
S.I.D.I.A.C.
Solvay Benvic France
Sotra-Seperef SAS
Tarkett SAS
Veka SAS
Wavin France SAS
WR Grace

Németország 
A. Kolckmann GmbH
Alkor Kunststoffe GMBH
Alphacan Omniplast GmbH 
Aluplast GmbH
AMS Kunststofftechnik GmbH Co KG
Armstrong DLW AG Bilcare Research
Bilcare Research
Bohm GmbH
CTW
Debolon Dessauer Boden
Gealan Fenster Systeme GmbH
Georg Fischer Deka GmbH
Gerflor Mipolam GmbH
Heubach GmbH
Heytex Bramsche
Heytex Neugersdorf GmbH
IKA GmbH KG
Inoutic/Deceuninck GmbH
John GmbH
Karl Schoengen KG
Klöckner Pentaplast GmbH Co. KG
Konrad Hornschuch AG
Marley Deutschland
MKF Folien
Peter Van Eyk GmbH & Co KG
Pipelife Deutschland GmbH

Profine Gmbh
Rehau AG & Co.
RENOLIT AG
Roechling Engeneering Plastics KG
Rowa Rohstoff
Salamander Industrie Produkte GmbH
Schueco PWS GmbH + Co.
Sika-Trocal GmbH
Stockel GmbH
Tarkett GMBH & Co KG
Veka AG
Verseidag-Indutex GmbH
Wavin GMBH

Görögország 
Pipelife Hellas S.A.

Magyarország 
Marley Hungaria
Pannunion Csomagoloanyag
Pipelife Hungaria
Profilplast Muanyagtermekgyarto KFT
Wavin Hungary

Írország 
Gernord Limited
Wavin Ireland Ltd

Olaszország 
Alphacan SPA
Commerciale Emiliana
Ergis Eurofilms SA
Eurplast
F.P.F. SRL
Finstral AG
FIP
Flag S.P.A.
Profina Italia
Redi
Sis-Ter Spa
Solvay Benvic Italia
Vi.Pa srl

Litvánia 
Wavin Baltic

Luxemburg
Tarkett GDL SA

Hollandia 
Alphacan B.V. 
Dyka BV
Forbo Flooring Coral
Forbo Flooring NV
Forbo-Novilon BV
Nitta Corp. Of Holland BV
Pipelife Nederland BV
RENOLIT Nederland BV
Vescom BV
Wavin BV
Wavin Nederland BV

Norvégia 
Norsk Wavin A/S
Protan AS

Lengyelország 
CTS-TCT polska SP. Zoo
Dyla Polska Sp. Zoo
Orianex SP. ZOO
Pipelife Polska SA
Poliplast
Veka Polska
Wavin Metalplast

Portugália
Baquelite Liz SA

Szlovénia
Juteks D.D.

Spanyolország
Alphacan Espana Transformados 
Alphacan Perfiles S.L.U. 
BM SLU
Industrias Rehau SA
Pipelife Hispania SA
Profine Iberia
RENOLIT Hispania SA

RENOLIT Iberica SA
Riuvert
Solvay Benvic Iberica
Uralita sistemas de Tuberias SA
Veka Ibérica

Svédország 
Forbo Project Vinyl AB
Pipelife Sverige AB
Tarkett AB

Svájc 
Forbo Giubasco
Rehau GmbH
Sika Sarnafil Manufacturing AG

Egyesült Királyság 
Altro Limited
Amtico International
Eurocell profiles LTd.
Forbo Flooring UK Ltd
Hepworth Build. Prod. Ltd
Hunter
Marley P&D
Newmor
Polyflor
Rehau Ltd.
RENOLIT UK LTd
Tarkett LTD
Veka Plc
Wavin plastics Ltd

Az Önkéntes Elkötelezettséget 
támogató PVC gyártók:

Anwil (Lengyelország)
Arkema (Franciaország és Spanyolország )
BorsodChem (Magyarország)
Ercros (Spanyolország)
Ineos Vinyls (Németország, Egyesült Királyság, 
Norvégia, Svédország)
Oltchim (Románia)
LVM N.V. (Belgium, Franciaország, Hollandia)
Novacke Chemicke Zavody (Szlovák Köztársaság)
Shin-Etsu PVC (Hollandia, Portugália)
SolVin (Belgium, Franciaország, Németország, 
Spanyolország)
Spolana A.S. (Cseh Köztársaság)
Vestolit GmbH & Co KG (Németország)
Vinnolit GmbH & Co KG (Németország)

Az Önkéntes Elkötelezettséget 
támogató stabilizátorgyártók:

Akdeniz Kimya (Törökország)
Akcros (Egyesült Királyság)
Asua (Spanyolország)
Arkema (Franciaország)
Baerlocher (Németország)
Chemson Polymers-Additives AG (Ausztria)
Chemtura (Németország)
Floridienne Chimie (Belgium)
Lamberti SpA (Olaszország)
Reagens (Olaszország)
The Dow Chemical Company (Svájc)

Az Önkéntes Elkötelezettséget 
támogató lágyító gyártók:

BASF SE
Evonik Oxeno GmbH (Németország)
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Perstorp Oxo AB (Svédország)



Pénzügyi jelentés 

2010-ben a Vinyl 2010, az EuPC és tagjainak kiadása elérte a 6,64 millió €-t a tavalyi 7,95 

€-val szemben.

A kiadások csökkenése magyarázható 
egyrészt a projektek hatékonyságának 
növekedésével, mint pl. EPPA, TEPPFA, 
Roofcollect® és a Recovinyl. Továbbá, a 
gazdasági növekedés lassú helyreállása a 
progresszív deficitekre nehezedő 
megnövekedett nyomást jelentette. 
Végül 2010-ben az újrahasznosított 
mennyiségek jelentős növekedésének 
támogatása érdekében, a Recovinyl 
felhasználta a felhalmozott tartalékokat 
az ez évi költségek egy részének 
fedezésére

Vinyl 2010 — Waste management projects Total expenditure including EuPC and its members

Figures in €1,000s 2010 2009

EPCoat 330* 245**

EPFLOOR 697 721

EPPA 588 745

ESWA/Roofcollect® 123 127

Recovinyl 3,953 4,884

Tanulmányok 206 121

TEPPFA 749 1,111

Egyéb 0 0

ÖSSZESEN 6,647 7,954**

*Az EPCoat kiadását nem igazolhatta a KPMG jelen helyzetjelentés kiadását megelőzően. Később az év során egy külön auditjelentés kerül kiadásra. Az EPCoat 2010. évi költsége megerősítendő becslés az auditok 
végrehajtása után.  
** Néhány projekt esetében lezárták a könyvelést vagy egy audit csak azt követően vállalható, hogy a tavalyi évi Helyzetjelentésben ezt a nyilatkozatot megtették. Az EPCoat nettó működési költségét 2009-ben 
207.558,58 €-ban dokumentálták, a koordinációra szánt támogatáson felül. Továbbá, 2009-ben a 
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“ Vinyl 2010 bemutatta, hogy mit 
lehet elérni, amikor egy teljes ipar 
egyesül világos és hosszú távú 
vízióval, erős elkötelezettséggel és 
akarattal, hogy elérje mindazt, ami 
a sikerhez szükséges.”

Arjen Sevenster

Vinyl 2010 Ellenőr



Igazolási nyilatkozatok 

Független Könyvelői Jelentés az 
Elfogadott Eljárások Alkalmazásáról

A Vinyl 2010 Vezetőségének

Elvégeztük az Önökkel megállapodott 
és az alábbiakban felsorolt eljárásokat 
a Vinyl 2010 különböző projektjeinek 
támogatott költségeire nézve a Vinyl 
2010 Vezetősége által elkészített 2010. 
január 1-től 2010. december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan, melyet a Vinyl 2010 
Helyzetjelentés tartalmaz

A munka terjedelme
Kötelezettségünket az alábbiaknak 
megfelelően hajtottuk végre:
- Kapcsolódó Szolgáltatások Nemzetközi 
Szabványa (‘ISRS’) 4400 a Könyvvizsgálók 
Nemzetközi Szövetsége (‘IFAC) által 
közzétett Az Elfogadott Eljárások 
Teljesítésére vonatkozó Kötelezettségek a 
Pénzügyi Információk tekintetében; 

- az IFAC által kiadott Szakértő Könyvelők 
Etikai Kódex. Noha az ISRS 4400 
meghatározza, hogy a függetlenség nem 
követelmény az elfogadott eljárásokra, 
kötelezettségekre, az Önök kérése az 
volt, hogy mi is feleljünk meg aSzakértő 
Könyvelők Etikai Kódex függetlenségi 
követelményeinek.

Megerősítjük, hogy egy nemzetközileg 
elismert, törvényes auditori tevékenységet 
végző felügyelő testülethez tartozunk. 

A Vinyl 2010 vezetősége felelős az 
áttekintésért, a részletes könyvelésért és a 
kiegészítő dokumentumokért.
Az egyeztetett eljárások hatáskörét kizárólag 
a Vinyl 2010 vezetősége határozta meg. 
Nem vállalunk felelősséget ezeknek 
az eljárásoknak az alkalmasságáért és 
megfelelőségéért.

Mivel a végrehajtott eljárások nem 
képeznek sem auditot vagy felülvizsgálatot 
a Nemzetközi Könyvvizsgálati 
Szabványoknak vagy a Felülvizsgálati 
Kötelezettségek Nemzetközi Szabványainak 
megfelelően nem nyújtunk biztosítékot a 
költségkimutatásra vonatkozóan.

Addicionális eljárások elvégzése esetén 
vagy a pénzügyi kimutatások auditja 
vagy felülvizsgálata esetén a Nemzetközi 
Könyvvizsgálati Szabványoknak vagy a 
Felülvizsgálati Kötelezettségek Nemzetközi 
Szabványainak megfelelően egyéb ügyek is 
tudomásunkra juthatnak, melyekről Önök 
felé jelentést teszünk.

Információforrások
Ez a jelentés a Vinyl 2010 Vezetősége által 
részünkre megadott információt nyújt 
válaszul a specifikus kérdésekre vagy a 
Vinyl 2010-es információs és könyvelési 
rendszerekből megszerezve és kivonatolva. 

Eljárások és ténymegállapítások 
a •  A Vinyl 2010 különféle projektjeinek 

támogatott költségeit bemutató 
táblázatban megfogalmazott 
költségbontások megszerzése, 
amely megtalálható a Vinyl 2010 
Helyzetjelentésben a 2010. év 
tevékenységeire vonatkozóan  ill. annak 
matematikai pontosságának igazolása . 
 
A kiadások teljes összege: 6.647 millió 
EUR

Jelen eljárás alkalmazásának 
eredményeként nem találtunk kivételeket  .

b •  Annak igazolása, hogy ezek a költségek 
a 2010. évi pénzügyi beszámolóban 
kerülnek nyilvántartásra  - Vinyl 2010 
AISBL 
 
Jelen eljárás alkalmazásának 
eredményeként nem találtunk 
kivételeket.

c •  Az EPFLOOR, EPPA és ESWA 
projektekre vonatkozóan, minden 
100 EUR-t meghaladó egyéni kiadás 
esetében, ezeknek a költségeknek 
az összeegyeztetése az azt 
igazolódokumentummal és annak 
igazolása, hogy azok 2010. január 1 és 
2010. december 31. között merültek fel.   
 
Jelen eljárás alkalmazásának 
eredményeként nem találtunk 
kivételeket.

d •  Az EPFLOOR, EPPA és ESWA projektek 
esetében, minden 100 EUR-t 
meghaladó egyéni kiadás esetében, 
annak igazolása, hogy ezek a költségek 
az alvállalkozó könyvelésében 
legkésőbb 2010. december 31-én 
kerülnek nyilvántartásra.  
 
Jelen eljárás alkalmazásának 
eredményeként nem találtunk 
kivételeket.

e •  A Recovinyl projekt vonatkozásában, 
a táblázatban található költségek 
összehangolása a támogatott költségek 
bemutatásával a Vinyl 2010 különböző 
projektjeire vonatkozóan a  Recovinyl 
AISBL pénzügyi beszámolójában 
elismert  bevétel feltüntetésével. 
 
Jelen eljárás alkalmazásának 
eredményeként nem találtunk 
kivételeket  ..

f •  A fenti eljárások által nem érintett 
projekt esetében költségigazolás 
bekérése a projektet vezető vagy abban 
közreműködő jogi személytől. 
 
Jelen eljárás alkalmazásának 
eredményeként nem találtunk 
kivételeket, amely az összköltségek 
15.59% -át képviseli.

Megjegyzés: A Vinyl 2010 AISBL, TEPPFA 
AISBL, Recovinyl AISBL pénzügyi 
beszámolóit a KPMG igazolja.

A jelentés felhasználása 
Ez a jelentés kizárólag a Vinyl 2010 
igazgatóságának tájékoztatását és 
felhasználását szolgálja, melyet a 
fentiekben meghatározott feleken kívül 
senki sem  használhat fel..

KPMG Réviseurs d’Entreprises SCRL civile
Képviseletében

Dominic Rousselle,
Réviseur d’Entreprises / Bedrijfsrevisor

Louvain-la-Neuve, 2011. március 22.

KPMG KIADÁSOK TANÚSÍTÁSA



KPMG MENNYISÉGI TANÚSÍTVÁNY 

KPMG Tanácsadó, belga civil CVBA/SCRL

Független szakértői jelentés a 2008-ban az EuPC szektorcsoportjai, az EPCoat, EPFLOOR és EPPA, az EuPC szektorszövetségesei, az ESWA 
& TEPPFA, a CIFRA és Recovinyl Inpa  által begyűjtött és újrahasznosított, nem szabályozott használat utáni PVC hulladék mennyiségéről 
készített auditról a 2010. január 1 és december 31. közötti időszakban.

A megbízás szerint, mellyel a Vinyl 2010 bízott meg minket, beszámolunk a Vinyl 2010 különböző projektjeinek mennyiségi adatairól 
készült auditról, melyet a Vinyl 2010 Helyzetjelentés ismertet a 2010. évi tevékenységei kapcsán. 

Az audit eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze:

PROJECT
Használat utáni PVC  
hulladék típusa 

Újrahasznosított mennyiség 
2009-ben

Újrahasznosított mennyiség 
2010-ben

Növekedés % 

EPcoat (incl. Recovinyl) Műanyag burkolat 5,880* 6,278* 6.77 %

EPFLOOR Padlóburkolat 2,559* 2,294* -10.36 %

EPPA (incl. Recovinyl)
Ablakprofil hulladék és ablakpro-
filhoz kapcsolódó hulladék 

83,288 108,678 30.48 %

ESWA - ROOFCOLLECT and 
Recovinyl

ESWA - ROOFCOLLECT

Recovinyl

Lágy PVC

Tetőburkolat és vízhatlan fólia 

Lágy PVC alkalmazások 

21,444 tonna, amely az aláb-
biakból áll:

1,297*

20,147

33,218 tonna, amely az aláb-
biakból áll:

1,586*

31,632

Lásd a részleteket

22.28 %

57.01 %

TEPPFA (incl. Recovinyl) Csövek és fittingek 16,978 25,172 48.26 %

ERPA via Recovinyl  
(incl. CIFRA)

Kemény PVC fólia 5,890 5,891 0.02 %

Recovinyl  
(incl. Vinyloop Ferrara)

Kábelek 54,285 79,311 46.10 %

ÖSSZESEN 190,324 260,842 37.05 %

** Norvégiára és Svájcra vonatkozó mennyiségi adat 

A Vinyl 2010 különböző projektjeinek támogatott mennyiségeit bemutató táblázat összeállításáért felelős személyek a rendelkezésünkre 
bocsátották az audit végrehajtásához szükséges összes magyarázatot és információt. A kapott információk felülvizsgálata alapján, úgy 
véljük, hogy számításba vettünk minden olyan hulladékot, melyek a Vinyl 2010 szerint nem szabályozott használat utáni PVC 
hulladékként kerültek meghatározásra, és nem találkoztunk olyan tényezővel, mely jellegéből adódóan jelentősen befolyásolná az itt 
közölt információkat.  

KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL
képviseletében

Ludo Ruysen,
Partner

Brüsszel, 2011. március 23.
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SGS IGAZOLÁSI NYILATKOZAT - 
2011 HELYZETJELENTÉ

Az 1878-ban alapított SGS a világ vezető 
ellenőrző, vizsgáló, igazoló és tanúsító 
vállalatává nőtte ki magát.  A minőség és 
integritás globális alappontjaként elismert 
szervezet több mint 64.000 főt foglalkoztat 
és világszerte több mint 1.250 irodából és 
laboratóriumból álló hálózatot működtet.

A Vinyl 2010 immár harmadik éve 
bízta meg az SGS-t, hogy a “2011. évi 
Helyzetjelentéstől független  igazolást 
készítsen ”. A jelentés bemutatja a Vinyl 
2010 projekt 2010-ben elért eredményeit 
és összefoglalja az elmúlt 10 év főbb 
mérföldköveit .

Az igazolás célja a jelentésben 
szereplő nyilatkozatok ellenőrzése volt. 
Jelen igazolási nyilatkozat független 
álláspontunkat képviseli. Az SGS nem vett 
részt a Helyzetjelentés elkészítésében 
vagy olyan információk összegyűjtésében, 
melyre a 

Igazolási eljárás
Az igazolás annak ellenőrzéséből 
állt, hogy a Jelentésben szereplő 
nyilatkozatok hűen és megfelelően 
tükrözik e a Vinyl 2010 teljesítményét és 
eredményeit, amely magában foglalta a 
Helyzetjelentés és a mérleg terjedelmének 
valamint a benyújtott nyilatkozatok 
egyértelműségének kritikus felülvizsgálatát .

Az igazolási eljárás az alábbi 
tevékenységeket foglalta magában:
•  A Vinyl 2010 által rendelkezésünkre 

bocsátott projekttel kapcsolatos 
anyagok és dokumentumok, mint 
pl tervek, szerződések, tárgyalási 
jegyzőkönyvek, prezentációk, műszaki 
jelentések stb. számítógépes v

•  Kapcsolattartás a Vinyl 2010 azon 
munkatársaival, akik az adatgyűjtésért és 
a jelentés egyes részeinek elkészítéséért 
felelősek a kiválasztott beszámolók 
egyeztetése és alátámasztása cél

•  Kapcsolattartás az Ellenőrző Bizottság 
tagjaival.

Az igazolás nem terjedt ki az alábbiakra:
•  A számítógépes ellenőrzési 

dokumentum alapjául szolgáló 
alapadatok és információk 

•  Az újrahasznosított PVC hulladék 
mennyisége (KPMG által igazolt)

•  A Pénzügyi jelentés című fejezet (KPMG 
által igazolt)

•  A KPMG Kiadások tanúsításáról szóló 
fejezet 

•  A KPMG Mennyiségi tanúsítványról 
szóló fejezet 

Az igazolás eredményei 
Véleményünk szerint a “ 2011. évi 
Helyzetjelentés” megfelelően mutatja be a 
Vinyl 2010 teljesítményét a 2010. évre 
vonatkozóan. A jelentés tükrözi a PVC ipar 
azon erőfeszítéseit, hogy megfeleljen a 
2006. májusában átdolgozott Önkéntes 
Elkötelezettségeknek.
2010-re vonatkozóan konkrét célkitűzések 
lettek meghatározva a korábbi ”Vinyl 2010 
2010. évi Helyzetjelentésben”. A Vinyl 2010 
partnerszervezeteinél tapasztalt 
erőfeszítések ellenére, van néhány olyan 
kritérium, amelyek nem vagy részben 
felelnek meg; ez egy nem kívánatos 
ténynek tekintendő a Vinyl 2010 
célkitűzéseinek egyébiránt sikeres 
teljesítése során .
2010-ben az ECVM felkérte a Det Norske 
Veritas (DNV) független tanúsító céget, 
hogy az ECVM részére ipari tanúsítási 
vizsgálatokat végezzen az Ipari 
Alapokmányukhoz viszonyítva a VCM, 
E-PVC és S-PVC gyártás során Európában 
valamennyi ECVM tagtelephelyen. A DNV 
arra a következtetésre jutott, hogy a 2010. 
évi tanúsítás vegyes eredményeket hozott 
az ECVM alapokmánynak való 
megfelelőség tekintetében, valamint az 
átfogó megfelelőség 90%-os, amely 
azonban kis mértékben csökkent egy 
korábban végzett audithoz képest; ez 
részben az új EU országokban lévő 
vállalatok telephelyeinek beleszámításból 
adódik, melyek előzetes tanúsításokat 
követően csatlakoztak az ECVM-hez. 
Időközben az ECVM Igazgatósága 
2011-ben úgy döntött, hogy kéri az 
alábbiak újbóli igazolását :
•  nem megfelelő vagy részben megfelelő 

kritérium;
•  gyártás hiányában nem igazolt üzemek.

2010-ben a Vinyl 2010 együttműködött a 
The Natural Step-el, amely a Svéd 
Fenntartható Fejlődés  kormányzati 
szervezet képviselője (NGO) annak 
érdekében, hogy az európai PVC Ipar 
részére egy progresszív új 
kezdeményezést alakítson ki a Vinyl 2010 
Önkéntes Elkötelezettségének jelenlegi 
eredményeire építve. A The Natural Step 
stratégia tanácsot adott ara vonatkozóan, 
hogy a  PVC ipar a jövőben milyen irányt 
vegyen annak érdekében, hogy a 
fenntarthatóság irányában mozduljon el; 
az új ”VinylPlus” Fenntarthatósági 
Kezdeményezés  részletei a 2011. június 
22-én Brüsszelben tartandó Vinyl 2010 
Közgyűlésen kerülnek bemutatásra. 

Szintén 2010-ben folyamatos törekvés 
mutatkozott az átfogó és pontos külső 
kommunikációra vonatkozóan számos 
kezdeményezés, esemény, konferencia, 
és tárgyalás során, ill. a  Vinyl 2010 
frissített weboldalán található 
információk és kiadványok révén is. 
Összehasonlításként utalhatunk az 
Ausztrál Vinyl Tanács honlapjára, ahol a 
szektorral kapcsolatos érdekes és 
tényszerű információk is találhatók.

Az Igazolási Nyilatkozat konklúziójaként az 
SGS véleménye az, hogy az európai PVC 
Ipar megfelelő külső kommunikációt és 
átláthatóságot tanúsított a Vinyl 2010 
program elkötelezettségei, kihívásai és 
sikerei kapcsán. 10 év átfogó munkájának 
eredményeként teljesült a fenntartható 
fejlődés magasabb szintjeinek elérése. 

ir Pieter Weterings,
SGS Belgium NV 

S&SC Certification Manager

Brüsszel,  2011. március 22.



1. melléklet - Szójegyzék

Agenda 21

ASEAN

Ba/Zn

BBP

Ca/Zn

CARACAL

Cd

CEN

CIFRA

CLP

CMES

CMR

CSD

CW

DBP

DEHP

DIDP

DINP

DNV

DNOP

DPHP

DPR

ECHA

ECPI

ECVM

ECVM Charters

ECVM 2010

EDC

EEC

EMCEF

EN

EPCOAT

EPD

EPFLOOR

EPA

EPPA

E-PVC

ERPA

ESPA

ESWA

EU

EuPR

EuPC

A 21. napirendi pont a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó, az Egyesült Nemzetek 
által vezetett program. A 21. napirendi pont 
teljes szövegét nyilvánosságra hozták az 
Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi és 
Fejlesztési Konferenciáján (Világ 
Csúcstalálkozó), melyet 1992. június 14-én 
rendeztek Rio de Janeiro-ban  (www.un.
org/esa/dsd/agenda21/)

Dél-kelet Ázsiai Nemzetek Szövetsége 
(www.aseansec.org)

Bárium-cink

Butil- benzil ftalát 

Kalcium-cink 

A REACH és CLP Illetékes Szervei. CARACAL 
olyan szakértő csoport, amely szakmai 
tanáccsal látja el az Európai Bizottságot és 
az ECHA-t a REACH –el és CLP-vel 
kapcsolatos kérdésekben. 2004 májusában 
hozták létre az ‘Európai Bizottság 
REACH-hez való gyakorlati felkészülés 
Munkacsoportja’. 2007. szeptember óta 
átnevezték ‘REACH Illetékes Hatóságként 
(REACH CA)’ majd 2009. márciustól ’REACH 
és CLP Illetékes Hatóság (CARACAL)’

Kadmium

Európai Hitelesítési Bizottság 

Francia Kalanderező Vállalat – (www.cifra.fr)

Vegyi anyagok és keverékek osztályozása, 
címkézése és csomagolása - Európai 
szabályozás. A jogszabály az EU-n keresztül 
bemutatja a vegyi anyagok osztályozására 
és címkézésére vonatkozó új rendszert az 
Egyesült Nemzetek Globálisan 
Összehangolt Rendszere (UN GHS) alapján

Comité des Membranes d’Etanchéité 
Synthétique
Karcinogén, Mutagén, Reproduktív (repro- 
toxikus) Szer

Fenntartható Fejlődés Bizottsága 

A vízben lévő ionkoncentráció vándorlása 

Di-n-butil ftalát 

Di(2-etilhexil) ftalát 

Di-izodecil ftalát 

Di-izononil ftalát 

Det Norske Veritas, norvég ellenőrző és 
hitelesítő szervezet (www.dnv.com)

Di-n-oktil ftalát 

Di-(2-Propil Heptil) ftalát 

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

Európai Vegyi Anyag Ügynökség 
(http://echa.europa.eu)

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

Európai Vinil Gyártók Tanácsa 
(www.pvc.org)

ECVM Ipari Alapokmányok a VCM and 
S-PVC (1995) és az E-PVC gyártáshoz (1998) 
(www.pvc.org)

az ECVM Belgiumban bejegyzett hivatalos 
jogi személye 

Etilén di-klorid vagy 1,2-diklór-etán 

Európai Gazdasági Közösség 

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

Európai Szabványügyi Norma 

EuPC PVC Burkolatok Szektorcsoport 
Környezetvédelmi Árunyilatkozat 

Európai PVC Padlóburkolat Gyártók 

Szövetsége, EuPC szektorcsoport 
(www.epfloor.eu)
Környezetvédelmi Ügynökség 

Európai PVC Ablakprofil és Kapcsolódó 

Építőipari Termékek Szövetsége, EuPC 
szektorcsoport (www.eppa-profiles.org)

Emulziós Poli(vinil–klorid) 

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

European Stabilizátor Gyártók Szövetsége 
(www.stabilisers.org)

European Egyrétegű Vízhatlan Fedőfólia 
Gyártók Szövetsége , EuPC szektorszövetség 
(www.eswa.be)

Európai Unió 

Európai Műanyag Feldolgozók (www.
plasticsrecyclers.eu)

Európai Műanyag Feldolgozók Szövetsége 
(www.plasticsconverters.eu)
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GWP

HCl

HMW plasticisers

IVK

KPMG

kt/a

LCA

LMW phthalates

Mt/y

μg

μg/L

OAKF

OCU

PBT

PET

PlasticsEurope

ppb

ppm

PVC

PVC-U

rpm

REACH

RPA

Rewindo

ROHS

R-PVC

SDS

SDS-R

SETAC

SGS

SFEC

SME

S-PVC

SVHC

t

TEPPFA

TNO

TNS

UN

UNCED

UNEP

VCM

VITO

WRIC

WRAP

VUB

WUPPI

Globális Felmelegedési Potenciál 

Hidrogén-klorid 

Magas molekulasúlyú lágyítók 

Műanyag Burkolatok és Fóliák Szövetsége 
– www.ivk-frankfurt.de)

A KPMG Audit, Adózás és Tanácsadási 
szolgáltatásokat nyújtó szakcégek globális 
hálózata (www.kpmg.com)

Kilótonna /év

Életciklus értékelések 

Alacsony molekulasúlyú ftalátok 

Millió tonna per év 

Mikro-gramm (egyenlő egy milliomod 
gramm)

Mikro gramm per liter

Osztrák Műanyag Ablak Újrahasznosítási 
Szervezet – www.fenster.at)

Spanyol Fogyasztók és Felhasználók 
Szervezete – www.ocu.org)

Polietilén tereftalát 

Hosszan tartó bio- akkumulációs és toxikus 
anyagok 

Műanyag Gyártók Szövetsége 
(www.plasticseurope.org)

Rész per milliárd (egyenlő 1 mg per kg)

Rész per millió (1 mg per kg)

Polivinil-klorid 

Lágyítatlan polivinil-klorid 

Fordulat per perc 

Vegyi Anyagok Regisztrálása, Értékelése, 
Engedélyezése és Korlátozása (REACH)

Kockázati és Politikai Elemzők Limited, 
szakértői tanácsot nyújtó független 
tanácsadó mind a nyilvános mint a 
magánszektor ügyfelei számára szerte a 
világon (www.rpaltd.co.uk)

Ablak Újrahasznosítási Szolgálat 
(www.rewindo.de)

Veszélyes anyagok korlátozása 

Újrahasznosított PVC

Biztonsági adatlap 

Reciklát biztonsági adatlap 

Környezetvédelmi Toxikológiai és Vegyipari 
Egyesület (www.setac.org)

Société Générale de Surveillance, a világ 
vezető ellenőrzési és igazolási szervezete  
(www.sgs.com)

Francia Kalanderezők Szövetsége 

Kis- és középvállalkozás 

Szuszpenziós polivinil- klorid 

Kiemelten magas fokú gondosságot 
igénylő anyagok 

(metrikus) tonna

Európai Műanyag Cső-és Fitting Szövetség, 
EuPC szektorszövetség (www.teppfa.org)

Holland kutató szervezet (www.tno.nl)

The Natural Step (www.naturalstep.org)

Egyesült Nemzetek 

Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi és 

Fejlesztési Konferenciája 

Egyesült nemzetek Környezetvédelmi 
Programja 

Vinil – klorid monomer
(Flamand Technológiai Kutatóintézet – 
www.vito.be)

Hulladékhasznosítási Ipari Lánc 

Hulladék és Hasznosítási Akcióprogram 

Brüsszeli Szabadegyetem (www.vub.ac.be)
Kemény PVC begyűjtésére és 

újrahasznosítására létrejött dán vállalat  
(www.wuppi.dk)



A Vinyl 2010 a teljes PVC ipari láncot képviseli, melynek négy alapító tagja a 

következő.

Vinyl Gyártók Európai Tanácsa 

Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/4

B-1160 Brussels

Belgium

Tel. +32 (0)2 676 74 41

Fax +32 (0)2 676 74 47

www.pvc.org 

Európai Műanyag Feldolgozók 

Szövetsége

Avenue de Cortenbergh 71

B-1000 Brussels

Belgium

Tel. +32 (0)2 732 41 24

Fax +32 (0)2 732 42 18

www.plasticsconverters.eu 

Európai Stabilizátor Gyártók 

Szövetsége

Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/2

B-1160 Brüsszel 

Belgium

Tel. +32 (0)2 676 72 86

Fax +32 (0)2 676 73 01

www.stabilisers.org 

Lágyítók és Intermedierek Európai 

Tanácsa

Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/1

B-1160 Brüsszel 

Belgium

Tel. +32 (0)2 676 72 60

Fax +32 (0)2 676 73 92

www.ecpi.org

A Vinyl 2010 
és tagjai 
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Képek forrása: a jelentésben szereplő képek egy részét a PVC Innovációs Projektek résztvevőinek járó SolVin Award 2010 bocsátotta a 
rendelkezésünkre, melyeket szíves engedélyükkel sokszorosítottunk.



Vinyl 2010 – a PVC 
Ipar Önkéntes Elkötelezettségének 
főbb mérföldkövei 
A Vinyl 2010 mára elérte várt élettartamának végét. A következő oldalakon szereplő grafikonok és táblázatok összefoglalják az elmúlt 
10 év főbb mérföldköveit és eredményeit.

Természetesen, 10 év munkáját és előrehaladását, beleértve a projekteket, kezdeményezéseket, kutatást és fejlesztést lehetetlen teljes 
mértékben belefoglalni ebbe a jelentésbe.

A különféle projektekkel és tevékenységekkel kapcsolatos további információért és részletekért, hivatkozzon a korábbi éves 
Helyzetjelentésekre, melyek elérhetők az alábbi honlapon: www.vinyl2010.org
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Recycling technologies: research and development

Mechanical Feedstock Egyéb

Projekt PVC alkalmazás Projekt Technológia Projekt Technológia

Vinyloop®
Kábelek, rostmentes 
hulladék 

Dow/BSL
Forgódobos kemence  HCl és 
energia visszanyerés mellett

MVR Hamburg
Égetés energia és HCl 
visszanyerés mellett 

Texyloop®
műanyagburkolatok, ros-
tot tartalmazó hulladék 

Stigsnaes Hidrolízis + pirolízis 

Könnyűbeton Kevert PVC Redop Kevert műanyagok 

CIFRA PVC fólia Tavaux klórmentesítése 

Halosep® Kigázosítás 

Sustec Schwarze 
Pumpe (SVZ)

Füstgáz kezelése 

Sumitomo Metal Kigázosítás 
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Stabilisers production data
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Vinyl 2010 – Key Milestones

2001 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10

Bisfenol A kivonása a PVC por 

gyártása során valamennyi ECVM 

tagvállalatnál

VCM és S-PVC Alapokmány 

Megfelelőségi Audit

E-PVC Alapokmány Megfelelőségi 

Audit

BREF és PVC Öko- profil polimerek 

publikálása

Az S-PVC és E-PVC –re vonatkozó 

Környezetvédelmi Nyilatkozatok 

(EPD) publikálása

ECVM Alapokmányok kiterjesztése 

az EU-27 országára

Az aktualizált PVC Öko-profilok és 

EPD-k publikálása

VCM/S-PVC és E-PVC Alapokmányok 

Megfelelőségi auditja

DKE és VCM REACH regisztrálása 

A kulcs konverziós folyamatok öko-

profiljainak teljesítése 

PVC por gyártása

A kadmium stabilizátorok kivonása 

az EU-15 országában

Az ólom stabilizátorok használa-

tának 15% -os csökkentésére vonat-

kozó cél idő előtt megvalósult

Az ECPI kezdeményezésére elindult 

az emberi bio- monitoring kutatási-

program

Az ólom-stabilizátorok kockázatér-

tékelésének publikálása 

A DINP, DIDP és DBP kockázatér-

tékelésének befejezése 

A kadmium stabilizátorok kivonása 

az EU-25 országában

Az ólom-stabilizátorok 2015. évig 

való kivonásának kiterjesztése az 

EU-25 országára

Az EU DINP, DIDP és DBP kockáza-

tértékeléseinek publikálása az EU 

Hivatalos Folyóiratában 

Az EU DEHP és BBP kockázatér-

tékelésének befejezése 

A kadmium stabilizátorok kivonása 

az EU-27 országában

Az ólom-stabilizátorok 2015. évig 

való kivonásának kiterjesztése az 

EU-27 országára

Az ECPI által kezdeményezett 

környezetvédelmi monitoring 

kutatási-program

Az ólom stabilizátorok használa-

tának 50% -os csökkentésére vonat-

kozó cél az EU-15 országában  két 

évvel a tervezett előtt megvalósult 

Az EU DEHP és BBP kockázatér-

tékeléseinek publikálása az EU 

Hivatalos Folyóiratában 

Az ólom-stabilizátorok használa-

tának 50%-os csökkenése teljesült 

az EU-27 országában

A DIDP REACH regisztrációja 

Az ólom-stabilizátorok  75,9%-os 

kiváltása a 2010. évi célkitűzés 

25,9%-al való meghaladásával  (a 

cél a teljes kivezetés  2015-re)

DINP and DPHP REACH Regisz-

trációja 

Additívek

Együttműködés a DG TAIEX-el és 

az EMCEF-el az 1. HSE (Egész-

ségvédelem, Biztonságtechnika, 

Környezetvédelem) bővítési konfer-

encián (Lengyelország)

1. aktív részvétel az EU Zöld Héten

Európai és Globális konferenciákon 

és eseményeken való részvétel 

(mint pl. ERSCP, ISWA, SETAC, 

Ázsia-Csendes-óceáni Igazgatási 

Konferencia, stb.) indulása, melynek 

célja a módszer és legjobb gyakorla-

tok megosztása 

Európa Barátaival való Partnerség 

kezdeményezése 

HSE bővítési konferencia 

(Magyarország) és a bővítési szem-

ináriumok a Cseh Köztársaságban, 

Lengyelországban és Szlovákiában 

A Vinyl 2010 Partnerségként történő 

bejegyzése az Egyesült Nemzetek 

CSD Titkárságán (Fenntartható 

Fejlődés Bizottsága)

Bővítési konferencia Lettországban 

Prezentáció a 2. UNECE RIM 

(Regionális Megvalósítási Meeting) 

ülésen a Fenntartható Fejlődés 

témakörben 

Globális Vinyl Tanács és HSE szem-

inárium Oroszországban 

1. aktív részvétel az éves New York-i 

UN CSD Partnerségi Vásáron 

1. Részvényes Hálózati Esemény az 

Európai Parlamentben 

1. Vinyl 2010 Fenntartható Fejlődés 

Tanulmányi Verseny 

(2007-2008)

2. Vinyl 2010 Fenntartható Fejlődés 

Tanulmányi Verseny 

(2008-2009)

A Vinylgame indítása (amely meg-

kapta a felelős kommunikációért 

járó olasz ‘Premio Aretê 2008’ díjat)

A Fenntartható Gondolkodási 

Platform indítása 

TNS részvényesi konzultáció 

Érdekelt felek párbeszéde

Ami megkönnyíti az életet

Az 1. Helyzetjelentés kiadása 

áprilisban 

A Vinyl 2010 jogi személyének 

létrehozása 

Az Ellenőrző bizottság 1. ülése A célkitűzések középtávú felül-

vizsgálata

Az aktualizált Önkéntes 

Elkötelezettség kiadása 

A Vinyl Alapítvány létrehozása Az Önkéntes Elkötelezettség 

kiterjesztése az EU-27 országában, 

amely magában foglalja az ECVM, 

ECPI, ESPA and EuPC által képviselt 

vállalatot

Management

Az új Önkéntes Fenntarthatósági 

Program előrelépésével kapcsolatos 

döntés és a TNS-el való közös 

munka az elméletek és kulcselemek 

kialakítása céljából 
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Műszaki és megvalósíthatósági 

tanulmányok

EuPR tanulmány a PVC mechanikus 

újrahasznosítókról 

Az ACRR projekt indítása

UK kevert PVC hulladék tanulmány 

25% -os használat-utáni PVC csövek, 

ablakprofilok és vízhatlan fedőfóliák 

újrahasznosítása 

A Recovinyl létrehozása 

Az APPRICOD projekt indítása

A visszanyerési lehetőségekkel 

kapcsolatos öko- hatékonyági 

tanulmány a PE Europe által történő 

publikálása 

UK kevert PVC újrahasznosítási 

projekt

A PE Europe PVC és versenyképes 

anyagokkal kapcsolatos LCA felül-

vizsgálati tanulmánya  

A használt PVC csövek és ablakprofilok 

újrahasznosításának 50%-os teljesítése 

Az AJI-Europe által készített 

tanulmány az európai PVC hulladék 

újrahasznosítása kapcsán 

A Consultic által készített tanulmány 

a németországi PVC hulladék újbóli 

felhasználása és exportja kapcsán 

Az EuPC modelljének revíziója az Eu-

rópában rendelkezésre álló begyűjthető 

használt PVC hulladékok kapcsán 

EuPC használat utáni hulladék 

tanulmány Magyarországon és 

Lengyelországban 

„A Fenntartható Műanyag 

Építési és Bontási Hulladék Kezelése 

Európában” irányelv publikációja 

(APPRICOD projekt) 

EuPC használat utáni hulladék 

tanulmány Szlovákiában

A használat utáni újrahasznosítás 

eléri a 194.950 tonnát

A WRIC létrehozása – Hulla-

dékhasznosítási Ipari Lánc

SDS-R indulás (Reciklátok bizton-

ságtechnikai adatlapjai) projektjei

A VITO által elkészített hatáskié-

rtékelési tanulmány kadmium 

tartalom kapcsán

Hulladékkezelés: Gyűjtés és újrahasznosítás, tanulmányok és egyéb projektek

260.842 tonna használat utáni 

PVC hulladék újrahasznosítása 

meghaladva ezzel a kitűzött célt.

(*200.000 tonna használat utáni 

PVC hulladék újrahasznosítása … 

hozzávetőlegesen az 1999. évi 

használati utáni újrahasznosítási 

volumenekhez és a használat utáni 

hulladék újrahasznosításához, továbbá  

a csomagolóanyag hulladék, életciklus 

végi járművek, hulladék villamos és 

elektronikai berendezésekre vonatkozó 

1999. évi EU Irányelvek előírásainak 

megvalósítását követően – súlya 

240,000 tonna)
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Stabilisers production data
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