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scurtă prezentare
Raportul  pr ivind act ivitatea vinyl  2010
Viny l  2010 este  Angajamentul  Voluntar  pe 10 ani  a l  I ndustr ie i  Europene a  PVC-ulu i  pentru  dez vol tare  durabi lă  ş i 

managementul  produsulu i  în  t impul  c ic lu lu i  de  v iaţă  a l  PVC-ulu i .  Angajamentul  Voluntar  ( Voluntar y  Commitment) 

a  fost  în f i inţat  în  2000 pentru  a  minimiza  impac tul  produc ţ ie i  de  PVC asupra  mediu lu i  înconjurător,  pentru  a 

promova ut i l i zarea  responsabi lă  a  adi t iv i lor,  a  susţ ine  schemele  de colec tare  ş i  rec ic lare  ş i  a  încura ja  d ia logul 

soc ia l  cu  toate  păr ţ i le  interesate  d in  industr ie .  Acest  rapor t  este  o  prezentare  anuală  a  rea l i zăr i lor  d in  anul  anter ior. 

I n formaţ i i le  conţ inute  au fost  conf i rmate  de căt re  un ver i f icator  independent ,  ce  a  lucrat  împreună cu un audi tor 

ex tern  recunoscut .  Un g losar  complet  cu abrev ier i  apare  la  f ina lu l  acestu i  rapor t  anual  pentru  a  veni  în  a jutoru l 

c i t i toru lu i .

RapoRtul din 2008 pRivind 
activitatea vinyl 2010

2008 a fost un an cu realizări importante 

pentru Vinyl 2010 în care industria şi-a 

atins obiectivul interimar de reducere a 

stabilizatorilor pe bază de plumb până 

în 2010 cu doi ani înainte de termen şi 

a făcut din nou un progres considerabil 

faţă de obiectivele sale de reciclare 

post-consumatori.

O atenţie semnificativă a fost alocată în 

timpul anului şi lansării unui nou mecanism 

denumit Fundaţia Vinyl (Vinyl Foundation) 

pentru a putea colecta mai eficient 

contribuţiile de la industria europeană 

procesatoare pentru a susţine reciclarea 

post-consumatori, în creştere a Vinyl 2010.

Au continuat eforturile pentru a 

asigura utilizarea sigură a aditivilor şi a 

pregăti industria pentru a corespunde 

reglementărilor REACH.

Şi, ca parte a mecanismului său de a 

îmbunătăţi dialogul cu părţile interesate, 

în plus faţă de participarea sa continuă la 

conferinţe şi evenimente relevante, Vinyl 

2010 dezvoltă noi canale inovatoare pentru 

comunicare, cum ar fi Concursul de Eseuri 

pentru tineri, şi instrumente educaţionale 

inovatoare noi cum ar fi “Vinylgame”.

Fabricarea pvc-ului
În 2008, producătorii de PVC din Europa 

Centrală / de Est, care au aderat la ECVM 

odată cu extinderea U.E, au fost de acord cu 

verificarea independentă a conformităţii lor 

cu Cartea ECVM privind Producţia (ECVM 

Production Charters).

plastifianţi 
În 2008 a fost încheiată publicarea 

evaluărilor de risc ale UE pentru principalii 

ftalaţi: di-izo-nonil ftalat (DINF), di-izo-decil 

ftalat (DIDF), di-butil ftalat (DBF), butil-

benzil-ftalat (BBP) şi di-(2-ethilhexil) ftalat 

(DEHF). Industria plastifianţilor lucrează de 

asemenea din greu pentru a se asigura că 

membrii săi pot îndeplini cerinţele REACH.   

Studiul pe oameni voluntari pentru 

definirea nivelurilor de expunere sigură 

pentru DEHF şi DINF a fost terminat în 2008, 

iar rezultatele sunt în prezent în analiză 

matematică şi statistică. 

Deasupra: Potenţial creativ nelimitat
La stânga: Performanţă ridicată, în orice condiţii

...industria şi-a atins obiectivul interimar 

de reducere a stabilizatorilor pe bază 

de plumb până în 2010 cu doi ani 

înainte de termen ...
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stabilizatori
În 2008, membrii ESPA au putut raporta că 

utilizarea stabilizatorilor pe bază de plumb 

în Europa celor 15 a fost redusă cu peste 

50% din 2000 (- 66.552 tone), cu aproape 2 

ani înainte de obiectivul interimar pentru 

2010. Această reducere a fost realizată 

printr-o schimbare pe stabilizatori pe bază 

de calciu, care în aceeaşi perioadă de timp 

au înregistrat o creştere corespunzătoare  (+ 

50.879 to). 

proiecte de Management al deşeurilor
În ultimii patru ani, Recovinyl – organizaţia 

înfiinţată de Vinyl 2010 pentru a asigura 

mijloace financiare pentru susţinea reciclării 

deşeurilor de PVC ale post-consumatorilor 

din fluxurile de deşeuri nereglementate 

– şi-a demonstrat eficienţa în stimularea 

reciclării PVC-ului. Creşterea constantă a 

volumelor ce a fost înregistrată prin sistemul 

Recovinyl a continuat în 2008, ajungând la 

un total pe an de 191.393 tone.

În prezent, sistemul Recovinyl este 

funcţional în Austria, Belgia, Republica Cehă, 

Danemarca, Franţa, Germania, Ungaria, 

Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, 

Spania şi Marea Britanie cu 107 firme active 

de reciclare. 

Vinyl 2010 furnizează şi susţinere pentru 

schemele ce se axează pe fluxurile unui 

singur produs, administrate de asociaţii 

comerciale pentru aplicaţii specifice: 

•  EPPA (Asociaţia Europeană pentru Ferestre 

din PVC şi Alte Produse Asociate pentru 

Construcţii - European PVC Window and 

Realated Building Products Association) 

şi-a integrat majoritatea activităţilor de 

reciclare în sistemul Recovinyl. Sistemele 

independente din Germania şi Austria 

raportează şi ele acum în sistemul 

Recovinyl.  

•  Toate companiile membre EPPA au 

început şi ele, iar unele dintre ele au 

încheiat deja, substituţia stabilizatorilor pe 

bază de plumb în produsele lor. 

•  Activităţile TEPPFA (Asociaţia Europeană 

pentru Ţevi din Plastic şi Fitinguri - 

European Plastic Pipes and Fittings 

Association), cu excepţia celor din 

Finlanda şi Suedia, sunt de asemenea 

consolidate acum sub egida Recovinyl. 

TEPPFA îşi susţine membrii în găsirea 

soluţiilor pentru aspectele tehnice rămase 

privind substituţia stabilizatorilor pe bază 

de plumb.  

•  ESWA (Asociaţia Europeană pentru 

Hidroizolaţii cu un Singur Strat – European 

Single Ply Waterproofing Association) a 

reciclat 3.635 to de ţesături impermeabile 

acoperite cu PVC, raportate ca parte din 

volumele Recovinyl şi 954 to de materiale 

uzate impermeabile şi pentru acoperişuri 

prin schema ROOFCOLLECT® bine stabilită 

în 2008. Din August 2008, reciclarea ESWA 

de ţesături impermeabile acoperite cu 

PVC a fost complet integrată în sistemul 

Recovinyl. 

•  EPFLOOR (Asociaţia Europeană a 

Producătorilor de Podele din PVC – 

European PVC Floor Manufacturers 

Association) a realizat colectarea a 

2.665 to, cu 2.524 to ce au fost reciclate, 

depăşindu-şi obiectivul pentru 2008.

•  EPCOAT (Ţesături Impermeabile Acoperite 

cu PVC ale EuPC – EuPC’s PVC Coated 

Fabrics) a reciclat în 2008 4.555 to de 

ţesături impermeabile acoperite cu 

PVC de la post-consumatori (raportate 

ca parte din volumele Recovinyl) prin 

schema sa de colectare şi reciclare IVK.   

(Recycling technologies and trial 
plants)- tehnologii de Reciclare şi 
Fabrici de testare
Fabrica de reciclare Vinyloop® din Ferrara 

a continuat în 2008 să îşi îmbunătăţească 

performanţa. Sunt în desfăşurare teste 

pentru exploatarea unei tehnologii noi 

unice cu decantor care va permite o 

îmbunătăţire semnificativă a performanţei 

fabricii şi a calităţii reciclării. 

În 2008 procesul Halosep®  a fost vândut 

companiei finlandeze Stena, care caută 

parteneri pentru a construi o fabrică 

demonstrativă la dimensiuni comerciale. 

Acest proces ar furniza un mijloc pentru 

neutralizarea reziduurilor din fabricile de 

recuperare a energiei. 

Vinyl 2010 şi-a încheiat explorarea unor 

locaţii europene potenţiale pentru o 

fabrică de reciclare a materiei prime, pe 

baza tehnologiei de gazeificare Sumitomo 

Metal, dezvoltate în Japonia,ajungând la 

concluzia că în acest moment acest lucru 

nu reprezintă o propunere atractivă pentru 

investitori din punct de vedere comercial. 

(other projects) - alte proiecte
ERPA-CIFRA – În 2008 CIFRA a reciclat, 

în cadrul activităţilor Vinyl 2010, 1.465 

to de produse deşeuri de PVC de la 

post-consumatori. CIFRA a produs şi 2.100 

to de filme din PVC rigid reciclate pentru 

utilizare în structuri modulare (GEOlightTM) 

pentru depozitarea apei subterane. În 2008, 

au fost reciclate 4.352 to de filme din PVC 

rigid.

REACH – VITO (Institutul Flamand pentru 

Cercetare Tehnologică -  www.vito.be) a 

fost ales de Vinyl 2010 pentru a realiza o 

evaluare a impactului posibilelor opţiuni de 

politică pentru reciclarea deşeurilor de PVC 

ce conţin aditivi cu moştenire problematică, 

precum cadmiu, care este restricţionat 

conform Anexei XVII din REACH.

Face viaţa mai uşoară

... în primul său an, noul 

mecanism de finanţare 

a reuşit să colecteze 

1.018.792 EUR...
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•  Reciclarea post-consumator a ajuns la 191.393 to prin Recovinyl şi la 

3.557 din alte surse, deci în total 194.950 to (2008) 

•  Reducerea utilizării stabilizatorilor pe bază de plumb cu 50% 

realizată cu doi ani înainte de termenul planificat (2008)

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

•  Înlocuirea treptată a stabilizatorilor pe bază de cadmiu încheiată 

pentru Europa Celor 15 (2001), pentru Europa Celor 25 (2006) şi 

Europa Celor 27 (2007) 

•  Înlocuirea treptată a stabilizatorilor pe bază de plumb până în 2015, 

extinsă la Europa Celor 25 (2006) şi Europa Celor 27 (2007)

Fundaţia Vinyl – în anul 2008 Fundaţia Vinyl, 

un trust non-profit, condus independent, 

creat la sfârşitul anului 2007 pentru a 

îmbunătăţi colectarea de fonduri de la 

industria europeană de procesare pentru a 

susţine reciclarea post-consumator a Vinyl 

2010, a intrat în funcţiune. Fundaţia Vinyl 

este o iniţiativă ambiţioasă a sectorului de 

procesare de a angaja miile de companii 

din Europa în programul de management al 

industriei pentru PVC. În primul său an, noul 

mecanism de finanţare a reuşit să colecteze 

1.018.792 EUR. 

MONITORIZARE, ACCES LA 
INFORMAŢII ŞI RELAŢII ÎNTRE 
PĂRŢILE INTERESATE

Îndrumare din partea comitetului de 
Monitorizare
Comitetul de Monitorizare este organismul 

independent înfiinţat pentru a verifica 

stadiul activităţii programului Vinyl 2010. El 

include reprezentanţi ai Comisiei Europene 

şi Parlamentului European, ai grupurilor de 

consumatori şi ai industriei. Se întruneşte de 

două ori pe an, sub conducerea Profesorului 

Alfons Buekens de la Universitatea Liberă 

din Bruxelles (VUB).

Finanţare
Cheltuielile efectuate de Vinyl 2010, inclusiv 

EuPC şi membrii săi, pentru proiectele de 

management al deşeurilor s-au ridicat la 

8,16 milioane EUR faţă de 7,68 milioane EUR 

în 2007. 

auditori independenţi
Vinyl 2010 şi-a asumat obligaţia de 

transparenţă: 

•  Conturile financiare ale Vinyl 2010 au fost 

auditate şi aprobate de KPMG.

•  KPMG a auditat şi declaraţia privind 

cantităţile de produse reciclate.

•  Conţinutul Raportului din 2008 privind 

activitatea a fost revizuit şi verificat de 

SGS, oferind o prezentare reală şi corectă a 

performanţei şi realizărilor Vinyl 2010.

•  Finalizarea (2005-2006) şi publicarea (2006-2008) evaluărilor privind 

riscul ftalaţilor

•  Publicarea evaluărilor riscului privind stabilizatorii pe bază de plumb 

(2005)

•  Verificarea externă a Cartelor ECVM privind producţia de S-PVC şi 

E-PVC (2002 şi respectiv 2005) şi extinderea la Europa Celor 27 (2008)

•  Înregistrarea organizaţiei Vinyl 2010 ca Parteneriat cu Secretariatul 

Comisiei N.U. privind Dezvoltarea Durabilă (2004)

•  Înlocuirea treptată a utilizării Bisphenol A în fabricarea PVC-ului în 

toate companiile membre ECVM (2001)

Încurajarea dialogului cu părţile 
interesate
O parte a rolului Vinyl 2010 este de a 

încuraja dialogul deschis şi direct cu părţile 

interesate şi contribuţiile la dezbaterea 

dezvoltării durabile. Anul 2008 a înregistrat 

eforturi de a crea noi canale de comunicaţii, 

concentrate pe tineri, care au ajuns la final.

În timpul anului au fost acordate premii 

în primul Concurs de Eseuri (Essay 

Competition), adresat tinerilor europeni 

cu vârste între 18 şi 30 ani. Acest lucru a 

reuşit să atragă un interest puternic asupra 

temelor de Dezvoltare Durabilă. Pe baza 

acestui succes, un al doilea Concurs de 

Eseuri (Essay Competition) a fost lansat 

în octombrie 2008, de data aceasta fiind 

adresat tinerilor din întreaga lume, pe 

tema “Confruntată cu o criză alimentară 

şi energetică, cum poate societatea să-şi 

îmbunătăţească bunăstarea?”

Aproximativ 1.000 persoane din 89 ţări 

s-au pre-înregistrat pentru a participa, iar o 

Comisie de Evaluare independentă, formată 

din experţi în dezvoltare durabilă, a fost 

angajată să evalueze articolele înscrise. 

Într-o altă iniţiativă inovatoare a anului 2008, 

Vinyl 2010 a lansat ‘Vinylgame’, o simulare 

interactivă pe calculator, bazată pe internet, 

care îi provoacă pe jucătorii să dezvolte o 

industrie virtuală a PVC-ului într-un mod 

durabil. Vinylgame a primit premiul italian 

“Premio Aretê 2008” pentru comunicare 

responsabilă.

Reutilizabil şi reciclabil
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La nivel european, industria PVC-ului este 

reprezentată de 4 asociaţii:

•  ECVM (Consiliul European al 

Producătorilor de Vinili – European 

Council of Vinyl Manufactureres), 

reprezentând cele 14 companii 

europene producătoare de PVC ce 

realizează 100% din producţia totală de 

PVC din Europa celor 27. Aceste 

companii îşi desfăşoară activitatea în 

aprox. 70 de fabrici din peste 40 locaţii şi 

având aprox. 10.000 angajaţi; 

•  ESPA (Asociaţia Producătorilor Europeni 

de Stabilizatori – European Stabilisers 

Producers Association), reprezentând 11 

companii ce produc mai mult de 98% 

din stabilizatorii vânduţi în Europa. Ele 

au în jur de 5.000 angajaţi;

•  ECPI (Consiliul European pentru 

Plastifianţi şi Produse Intermediare – 

Europan Council for Plasticisers and 

Intermediates), reprezintă cei şapte 

producători majori de plastifianţi şi 

produse intermediare din Europa care 

au aproximativ 1.200 angajaţi în 

producţia de plastifianţi; 

•  EuPC (Procesatorii Europeni de 

Materiale Plastice – European Plastic 

Converters) reprezintă aproape 50.000 

de companii din Europa, ce produc în 

fiecare an peste 45 milioane tone de 

produse plastice de diverse tipuri. EuPC 

estimează că în jur de 21.000 din aceste 

companii (multe dintre ele fiind 

IMM-uri), ce au peste jumătate de 

milion de angajaţi, sunt implicate în 

procesarea PVC-ului în produse finale 

industriale şi casnice.

Majoritatea utilizărilor PVC sunt de durată 

– pe perioade de peste 50 de ani – astfel 

realizându-se o bună utilizare a materiilor 

prime şi prevenind epuizarea inutilă a 

resurselor. Industria PVC-ului este şi un 

sector dinamic care este constant 

inovator şi inventiv. Produsele din PVC fac 

viaţa mai uşoară, mai confortabilă, mai 

plăcută şi mai puţin scumpă.

La sfârşitul anului 2008, ca rezultat al 

recesiunii globale, creşterea constantă a 

cererii pentru PVC a fost întreruptă. 

Consumul global a fost de aprox. 36 

milioane tone, iar consumul european a 

scăzut la aprox. 6 milioane tone, după 

atingerea unui punct de vârf de 6,5 

milioane tone în 2007.

Se estimează că lanţul activităţilor pentru 

fabricarea PVC-ului european, de la 

fabricarea răşinii şi aditivului până la 

procesare în produsul final, implică 

probabil mai mult de jumătate de milion 

de angajaţi, ce lucrează în peste 21.000 

firme – din care majoritatea sunt 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM-uri).

industria europeană a pvc-ului
PVC-ul este unul dintre cele mai folosite materiale plastice din lume cu o gamă largă de aplicaţii. 

Construcţii, automobile, podele, cabluri, bunuri de lux şi dispozitive medicale sunt doar câteva dintre 

diversele aplicaţii ale acestui polimer extrem de versatil. 

Noi aplicaţii inovatoare

vânzăRile de pvc În euRopa de vest şi Republica cehă, ungaRia, polonia În 2008 

8% FILME RIGIDE

2% PLACI RIGIDE

25% TEVI SI FITINGURI

30% PROFILE5% DIVERSE OBIECTE RIGIDE SI STICLE

6% FILME SI PLACI FLEXIBILE

2% ALTE PASTE
3% TESATURI CAPTUSEALA
5% DUSUMELE

8% CABLURI

2% TUBURI SI PROFILE FLEXIBILE

4% ALTE NON PASTE
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organizaţia
Vinyl 2010 şi angajamentul voluntar

Vinyl 2010 este entitatea legal înfiinţată pentru a asigura infrastructura organizaţională şi financiară pentru administrarea 

şi monitorizarea implementării Angajamentului Voluntar al Industriei Europene de PVC. Organizaţia reuneşte cele patru 

asociaţii ce reprezintă întregul lanţ valoric al producţiei de PVC.

Angajamentul Voluntar vrea să facă mai 

durabilă fiecare etapă din ciclul de viaţă 

al PVC-ului. El este bazat pe un plan pe 

10 ani, cu obiective verificabile şi scopuri 

cuantificabile şi termene limită, ce 

promite îmbunătăţirea proceselor de 

producţie şi a produselor, investirea în 

tehnologie, reducerea emisiilor şi 

deşeurilor şi creşterea duratei de viaţă a 

produselor, a colectării şi reciclării.

Angajamentul Voluntar a fost dezvoltat 

pentru a asigura că industria ar putea 

furniza un răspuns clar în toate zonele de 

interes pentru Comisia Europeana şi 

părţile interesate. Semnat iniţial în martie 

2000 şi acoperind Europa Celor 15, a fost 

extins de atunci pe măsură ce U.E. s-a 

lărgit şi acum acoperă toate ţările Europei 

celor 27. 

Pentru a garanta transparenţa şi 

resonsabilitatea, Vinyl 2010 este supusă 

auditului extern şi verificărilor de către 

terţe părţi independente. Reevaluarea 

progresivă şi aprobarea activităţilor Vinyl 

2010 este realizată de către un Comitet 

de Monitorizare independent, care 

include în prezent reprezentanţi din 

Comisia Europeană, Parlamentul 

European, sindicate şi asociaţii ale 

consumatorilor, în afara reprezentanţilor 

industriei. Anual este publicat un Raport 

de Activitate, independent auditat, ce 

reevaluează progresul înregistrat faţă de 

scopurile stabilite în Angajamentul 

Voluntar. Auditorii sunt aleşi cu 

consultarea totală a Comitetului de 

Monitorizare. Pentru 2009 conţinutul 

Raportului de Activitate a fost verificat 

independent de SGS, în timp ce 

volumele de deşeuri ale post-

consumatorilor de PVC şi cheltuielile au 

fost verificate şi certificate de KPMG.  

În decursul anilor, Vinyl 2010 a creat alte 

organizaţii complementare specializate 

pentru  a-şi creşte eficienţa în a putea 

să-şi atingă scopurile solicitante. O astfel 

de organizaţie este Recovinyl care a fost 

înfiinţată în 2003 pentru a facilita 

dezvoltarea schemelor de colectare şi 

reciclare a deşeurilor de PVC. Recovinyl 

foloseşte mijloace financiare pentru a 

motiva jucătorii existenţi în industria 

managementului deşeurilor pentru a-şi 

dezvolta propriile activităţi de reciclare 

PVC. Un alt exemplu îl constituie Fundaţia 

Vinyl, un trust non-profit, administrat 

 dl. david clark 
(EuPC – Sectorul PVC flexibil)

dl. alexandre dangis 

(EuPC)

dl. Jean-pierre de grève 

Director General (ECVM 2010)

dr. brigitte dero 

(ESPA)

consiliul de conduceRe al  
vinyl 2010

dl. Joachim eckstein 

Vice Preşedinte (EuPC)

dr. Josef ertl 
Preşedinte (ECVM 2010)* 

dl. andreas hartleif 
(EuPC – Sectorul PVC rigid)

dr. arno Knebelkamp 

(ECVM 2010)

dl. Michael Kundel 
(EuPC – Sectorul PVC flexibil)

dl. ashley Reed 

(ECVM 2010)**  

dr. Michael Rosenthal 
Trezorier(ESPA)

dl. henk ten hove 

(EuPC - Sectorul PVC rigid)

Soluţii necostisitoare

*  până în Decembrie 2008
** Preşedinte din Ianuarie 2009

independent, înfiinţat de EuPC în 2007 

pentru a  conduce un mecanism pentru 

colectarea mai eficientă a contribuţiilor 

de finanţare de la sectorul de procesare 

PVC, inclusiv companii care nu sunt 

membre ale asociaţiilor comerciale. 

Din 2003, Consiliul de Conducere al Vinyl 

2010 a crescut progresiv pentru a asigura 

o reprezentare mai bună a fiecărui sector 

al industriei europene de PVC.
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actuală pentru industria noastră. Este 

clar că multe din provocările cu care 

ne confruntăm sunt acum împărţite de 

întregul sector al produselor plastice 

şi chimice. Legislaţia REACH este una 

dintre aceste provocări. Facem eforturi 

să găsim soluţii eficiente pentru a 

îmbunătăţi continuu performaţele 

privind mediul pe întreaga durată de 

viaţă a PVC-ului, de la producţia răşinii la 

utilizarea sigură a aditivilor, de la aplicaţiile 

PVC-ului în producţie, la managementul 

deşeurilor. Este viziunea noastră de a ne 

continua cooperarea cu toate sectoarele 

industriale, lumea academică, ONG-urile şi 

organismele de control, pentru a furniza 

consumatorilor cele mai sigure şi mai 

durabile produse.  

Am străbătut un drum lung din 2000 

şi am învăţat multe. Trebuie acum să 

construim pe baza acestei experienţe 

pentru a crea o nouă relaţie între industria 

noastră şi societate, care să recunoască 

nevoile reciproce pentru un viitor mai 

durabil. 

În final, aş vrea să profit de această 

ocazie pentru a mulţumi Comitetului 

de Monitorizare pentru suportul său 

continuu, pentru stimulare şi încurajare şi, 

în numele industriei europene de PVC, să 

mulţumesc preşedintelui anterior al Vinyl 

2010, Dr. Josef Ertl, pentru managementul 

Vinyl 2010 din anii anteriori care a asigurat 

succesul actual.  

ashley Reed
Preşedinte al Vinyl 2010
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Cu 194.950 tone de deşeuri de PVC 

post-consumatori ce au fost reciclate în 

2008, suntem foarte aproape să atingem 

unul dintre cele mai provocatoare scopuri: 

reciclarea a 200.000 tone de deşeuri de 

PVC post-consumatori până în 2010. 

Această statistică de monstrează în mod 

clar eficienţa angajamentului nostru, 

dar poate mai important decât scopul 

simbolic al celor 200.000 tone, este 

crearea schemelor de colectare şi reciclare 

pentru deşeurile de PVC şi consolidarea 

unei reţele de firme de reciclare PVC 

în Europa, ceea ce este de mai mare 

importanţă pentru durabilitatea pe 

termen lung a industriei.  

Totuşi, încă ne confruntăm cu provocarea 

de a asigura viabilitatea comercială 

actuală a schemelor de colectare şi 

reciclare. Drumul ar fi lung şi solicitant din 

punct de vedere al resurselor financiare 

şi umane chiar şi în condiţii sănătoase de 

piaţă. Criza economică globală actuală a 

făcut, inevitabil, situaţia mult mai dificil de 

administrat. 

Angajamentul industriei europene a 

PVC-ului pentru dezvoltare durabilă 

şi contribuţie ce a fost asumat de 

companiile noastre pentru a susţine 

şi finanţa programul Vinyl 2010 a fost 

recunoscut la scară largă. Totuşi, chiar şi 

după stabilirea unui nou mecanism de 

finanţare mai echitabil, există încă firme 

care nu contribuie şi care intenţionat 

“călătoresc gratuit” pe eforturile restului 

industriei. Acest lucru este în mod clar 

de neacceptat şi insistăm ca fiecare să 

participle la responsabilităţile împărţite ale 

industriei. 

Întrucât ne apropiem de data simbolică 

2010 şi de concluzia programului nostru 

pe 10 ani, luăm deja în considerare ce 

formă ar trebui să ia dezvoltarea durabilă 

cuvânt înainte

În primul meu an ca preşedinte al Vinyl 2010, sunt mândru să prezint un set de rezultate deosebit de 

bune din partea industriei europene a PVC-ului faţă de obiectivele stabilite în Angajamentul său 

Voluntar. 

Ashley Reed
Preşedinte Vinyl 2010
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2008 a fost al cincilea meu an ca preşedinte al Comitetului de Monitorizare al Vinyl 

2010.  La începutul acestei misiuni, viitorul Angajamentului Voluntar părea destul de 

provocator. În cursul acestor cinci ani, multe lucruri s-au schimbat în industria 

europeană a PVC-ului. Dezvoltarea durabilă este acum un obiectiv în general 

recunoscut. Angajamentul Vinyl 2010 în industria PVC-ului devine din ce în ce mai 

puternic. 

Formulările pe bază de PVC sunt acum 

mai durabile; şi puternic susţinute de 

rezultate atât din dezvoltarea tehnică 

şi datele ştiinţifice, cât şi din analiza 

toxicologică. Evaluările duratei de 

viaţă (LCA) şi Declaraţiile de Mediu ale 

Produsului (EPD) au ajutat la re-evaluarea 

şi re-poziţionarea performanţei de mediu 

a PVC-ului: în prezent, cifrele privind 

consumul de materii prime şi energie, 

precum şi emisiile, au fost reduse, 

diminuând urmele de PVC.    

Eforturi enorme au fost depuse pentru a 

stimula schemele de colectare şi reciclare 

PVC. Crearea Recovinyl a avut ca scop 

facilitarea colectării, expedierii şi reciclării 

deşeurilor de PVC post-consumatori; a fost 

pavat drumul spre creşterea puternică a 

volumelor reciclate. Totuşi, opţiunea de a 

găsi o tehnologie de reciclare a materiei 

prime la scară mare, viabilă din punct de 

vedere comercial, pentru deşeurile dificile 

de PVC rămâne încă un aspect nerezolvat. 

La Comitetul de Monitorizare, suntem 

mulţumiţi să vedem că Vinyl 2010 

contribuie în mod activ la dezbaterea 

privind dezvoltarea durabilă. Ca profesor, 

sunt încântat în mod deosebit de iniţiative 

precum Consursul de Eseuri, ce implică în 

mod direct noua generaţie într-un dialog 

deschis şi actual, precum şi Vinylgame, 

care ajută părţile interesate Vinyl 2010 

să înţeleagă mai bine complexitatea 

industriei PVC-ului. Acest lucru explică 

modul cum o abordare a Angajamentului 

Voluntar al Vinyl 2010 poate adresa 

strategic provocarea dezvoltării durabile 

pentru un întreg lanţ valoric al produsului.  

Noi toţi împărţim preopcuparea  că 

vremurile economice dificile cu care ne 

confruntăm pot afecta eforturile privind 

resursele şi finanţarea încă necesare 

pentru atingerea scopurilor Vinyl 2010. 

Din acest motiv, aş repeta mesajul că 

pentru succesul viitor al iniţiativei este 

esenţială contribuţia întregii industrii a 

PVC-ului la Angajamentul Voluntar al Vinyl 

2010. Orice secţiune a industriei care nu 

contribuie încă trebuie să înţeleagă că 

viitorul PVC-ului depinde de împărţirea 

responsabilităţii managementului în 

timpul duratei sale de viaţă.

 

alfons buekens

Preşedinte al Comitetului de Monitorizare
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declaraţia preşedintelui
comitetului de monitorizare

Prof. Alfons Buekens
Preşedintele Comitetului de Monitorizare al Vinyl 2010
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Comitetul de Monitorizare este de mare 

importanţă pentru Vinyl 2010, nu numai pentru 

rolul său instituţional în monitorizarea 

implementării Angajamentului Voluntar al 

Industriei Europene a PVC-ului, dar şi în 

selectarea auditorilor şi verificatorilor terţe părţi. 

El furnizează şi recomandări şi ajută industria în 

dialogul cu părţile interesate (furnizând 

informaţii pentru a le satisface nevoile şi a le 

întruni aşteptările) şi joacă un rol important în 

stimularea industriei pentru a depăşi noile 

provocări în dezvoltarea durabilă.

  profesor alfons buekens 

VUB1, Preşedinte al Comitetului de 

Monitorizare 

dr. Jorgo chatzimarkakis 

Membru al Parlamentului European 

(Comitetul pentru Industrie, Cercetare 

şi Energie)

dl. alexandre dangis 

Director General al EuPC

dl. Jean-pierre de grève 

Director General al Vinyl 2010 

MeMbRii

dr. brigitte dero 

Secretar General al ESPA

dl. Joachim eckstein 

Vice Preşedinte al Vinyl 2010 

dr. Josef ertl 
Preşedinte al Vinyl 2010*

dl. patrick hennessy 

Comisia Europeană, Directoratul General 

pentru Întreprinderi 

dl. timo Mäkelä 

Comisia Europeană, Directoratul General 

pentru Mediu 

dl. John purvis 

Membru al Parlamentului European 

(Comitetul pentru Industrie, Cercetare şi 

Energie)

dl. Reinhart Reibsch 

Secretar General al EMCEF2

dl. ashley Reed 

Preşedinte al Vinyl 2010**

dl. carlos sánchez-Reyes de palacio 

Preşedinte al OCU3
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comitetul de Monitorizare a vinyl 2010
Înfiinţat în 2003, Comitetul de Monitorizare este un organism independent care 

garantează deschiderea şi transparenţa iniţiativelor Vinyl 2010. Comitetul este 

condus de Profesorul Alfons Buekens, de la Universitatea Liberă din Bruxelles şi 

include reprezentanţi superiori de la Comisia Europeană, Parlamentul European, 

sindicate şi organizaţii ale consumatorilor, precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor 

din industria europeană a PVC-ului.

Ca simbol al deschiderii Vinyl 2010 şi dialogului 

cu terţe părţi, Comitetul salută întotdeauna 

posibila contribuţie a altor părţi interesate şi a 

terţelor părţi, precum ONG-urile, privind mediul 

şi consumatorii.

Minutele Comitetului de Monitorizare, care se 

întruneşte oficial de două ori pe an pentru a 

monitoriza, verifica şi reevalua progresul 

programului Vinyl 2010, sunt publice şi se 

publică pe site-ul Vinyl 2010 (www.vinyl2010.

org).

lucrând împreună

Deasupra: protecţie atunci când contează
La dreapta: Creează noi posibilităţi

*  până în decembrie 2008
** din ianuarie 2009

1 VUB: Universitatea Liberă din Bruxelles  (www.vub.ac.be)
2 EMCEF: Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Domeniul Energiei şi Minelor (European Mine Chemical and Energy Workers Federation)
3 OCU: Organizaţia Consumatorilor şi Utilizatorilor Spanioli (Organización de Consumidores y Usuarios) (www.ocu.org)

... joacă un rol important în stimularea 

industriei pentru a depăşi noile 

provocări în dezvoltarea durabilă...
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Vinyl 2010 şi-a continuat şi cooperarea 

valoroasă cu alte asociaţii regionale de 

PVC, din America de Nord până în 

America de Sud, din Australia până în 

regiunea Asia-Pacific şi Africa de Sud. În 

faţa provocărilor unei lumi mai globalizate 

ca oricând, schimbul de experienţe şi 

bune practici este de o importanţă vitală. 

Angajamentul Voluntar al Vinyl 2010 este 

luat în considerare şi folosit şi ca punct de 

referinţă de alte asociaţii de comerţ din 

întreaga lume. În Africa de Sud, a fost luat 

un angajament privind înlocuirea treptată 

a stabilizatorilor pe bază de metale grele 

în ţevile din PVC. În Canada, un Program 

complet de Management al Mediului a 

fost iniţiat, în timp ce în Japonia a fost 

înfiinţată o iniţiativă semnificativă de 

reciclare a PVC-ului. În Brazilia, există un 

angajament puternic privind substituţia 

plumbului, în timp ce în Australia este 

implementat un Program de 

Management al Produsului privind 

utilizarea de aditivi şi reciclarea PVC-ului.    

Iar influenţa Vinyl 2010, ca model pentru 

angajamentele voluntare ale industriei, nu 

este limitată doar la sectorul PVC-ului. În 

anul 2008 Vinyl 2010 a fost folosit ca 

model de Ciclul PV (PV Cycle) (www.

pvcycle.org) – angajamentul voluntar 

pentru managementul deşeurilor la 

sfârşitul duratei de viaţă stabilit de 

producătorii de panouri solare 

fotovoltaice din Europa.

concursul de eseuri privind 
dezvoltarea durabilă al vinyl 2010
Dezvoltarea durabilă ne priveşte pe toţi, 

în special generaţiile tinere care vor trebui 

să trăiască mâine cu consecinţele 

deciziilor luate azi. Pentru a încuraja 

reflecţii mai profunde, Vinyl 2010, în 

parteneriat cu un număr de universităţi 

europene, ONG-uri, asociaţii de studenţi şi 

media, a lansat primul său Concurs de 

Eseuri privind Dezvoltarea Durabilă 

(Sustainable Development Essay 

Competition) în Noiembrie 2007. Deschis 

cetăţenilor din Zona Economică 

Europeană, cu vârste între 18 şi 30 ani, 

primul concurs a cerut canditaţilor să 

răspundă la întrebarea "Dezvoltarea 

durabilă şi creşterea economică se exclud 

reciproc?" într-un eseu jurnalistic de 1.000 

cuvinte în engleză.

14

lăRgiRea uniunii euRopene

Integrarea industriei PVC-ului din noile 

State Membre UE în Vinyl 2010 este bine 

consolidată. Reprezentanţi din companii 

Central/Est europene sunt implicaţi 

regulat şi activ în evenimente. Toţi 

producătorii europeni de PVC – 14 

companii – sunt membrii ECVM4, care 

acum reprezintă 100% din producţia de 

PVC din Europa celor 27. Toţi producătorii 

de PVC ai noilor State Membre UE sunt 

angajaţi în atingerea obiectivelor ECVM 

privind cerinţele legate de sănătate, 

siguranţă şi mediu şi în respectarea 

Cartelor Industriei ECVM5 până în 2010. (A 

se vedea şi pag. 20 & 21 - Rapoarte privind 

Proiectele/ Fabricarea de PVC - Projects 

Reports/PVC Resin Manufacturing).

dialogul păRţiloR inteResate

Un dialog deschis şi direct cu părţile 

interesate, terţe părţi, instituţii şi 

organizaţii din cadrul comunităţilor 

tehnice, politice şi sociale reprezintă 

partea esenţială a politicii şi activităţilor 

Vinyl 2010. Anul trecut, Vinyl 2010 şi-a 

continuat schimbul de opinii privind 

studiile, experienţele şi bunele practici la 

conferinţele importante ale industriei, 

precum Conferinţa Nord Americană 

privind Reciclarea Materialelor Plastice 

(North American Plastics Recycling 

Conference), din Februarie 2008 ce a avut 

loc în Jacksonville, Florida, unde Vinyl 

2010 a fost invitată să prezinte realizările 

Angajamentului Voluntar al Industriei 

Europene a PVC-ului şi a participat cu un 

document intitulat “Noi Oportunităţi în 

PVC – Experienţa sistemului Recovinyl în 

cadrul programului Vinyl 2010” . Vinyl 2010 

a luat parte şi la Conferinţa privind 

Managementul Produsului în Asia Pacific 

(Asia Pacific Product Stewardship 

Conference)ce a avut loc în Shanghai, în 

Octombrie 2008, unde a fost discutată 

dezvoltarea durabilă pentru industriile 

globale ale clor-alcalilor şi vinililor din 

Asia-Pacific. 

Juriul Concursului de Eseuri din 2008

4 ECVM: Consiliul European al Producătorilor de Vinili (European    
  Council of Vinyl Manufacturers) (www.pvc.org)
5 Cartele Industriei ECVM (ECVM Industry Charters) pentru  
  Producţia de VCM şi PVC (1995) şi pentru Producţia de E-PVC  
  (1998) (www.pvc.org)
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La început de 2008, articolele înscrise au 

fost analizate de un grup de experţi 

importanţi în dezvoltarea durabilă 

europeană din lumea academică, ONG-uri 

şi media, sub conducerea D-nei Nadine 

Gouzée, Şef al Echipei pentru Dezvoltare 

Durabilă (Sustainable Development Task 

Force) pentru Biroul Federal de Planificare 

(Federal Planning Bureau) din Belgia. 

Câştigătorii premiului acestui concurs au 

fost: Maja Derčar (Slovenia); Daniela 

Jungova (Republica Cehă) şi Francesco 

Falcone (Italia). Câştigătorii au fost 

prezentaţi împreună cu premiile lor la 

Adunarea Generală a Vinyl 2010 de la 

Barcelona în Mai 2008. Ei s-au alăturat şi 

unui grup de experţi în dezvoltare 

durabilă din lumile academică, media şi 

politică într-o dezbatere “Café Crossfire” în 

faţa unui public din industrie, organizată 

împreună cu organizaţia tip think-tank 

Prietenii Europei, cu sediul în Bruxelles. 

Adunate împreună într-o carte publicată 

de Vinyl 2010, întregul set de eseuri de la 

concursul din 2007/8 asigură o apropiere 

fascinantă de opiniile unei noi generaţii 

despre aspecte ale dezvoltării durabile. 

Cartea cu eseuri a fost larg distribuită 

părţilor interesate şi a fost prezentată la 

Săptămâna Verde (Green Week) 2008 şi la 

sesiunea N.U. CSD-16 din New York 

oferind o platformă unică tinerilor pentru 

a-şi exprima opiniile. Broşura este 

disponibilă în format electronic la www.

vinyl2010.org/essaycompetition/ .

Pe baza succesului primului său Concurs 

de Eseuri privind Dezvoltarea Durabilă, 

care a atras înscrieri din 14 State Membre 

europene, a fost lansat în Octombrie 2008 

un al doilea Concurs de Eseuri. De această 

dată deschis tinerilor din întreaga lume, 

cu D-na Selene Biffi, coordonator al 

Grupului Principal al N.U. pentru Copii şi 

Tineri (UN Major Group Children and 

Youth) şi fondator al organizaţiei Acţiunea 

Tinerilor pentru Schimbare (Youth Action 

for Change) (YAC), alăturându-se altor 

experţi importanţi în dezvoltare durabilă 

din Europa din grupul de judecători.

Concursul din 2008/9 pune întrebarea 

“Confruntată cu o criză alimentară şi 

energetică, cum poate societatea să-şi 

îmbunătăţească bunăstarea?” Iar tinerii de 

pe întregul glob şi-au demonstrat încă o 

dată entuziasmul în a-şi exprima opiniile 

asupra aspectelor legate de dezvoltarea 

durabilă. Până la termenul limită de 

pre-înregistrare, 01 decembrie 2008, 927 

persoane, reprezentând 89 de 

naţionalităţi diferite din Europa şi din 

întreaga lume, s-au înscris pentru a 

participa la Concursul de Eseuri. 

Înregistrările au fost primite nu numai de 

la tineri din cele 27 state din Zona 

Economică Europeană (EEA), dar şi din 

alte 62 state din întreaga lume.

vinylgame 
Vinylgame este un nou joc pe calculator 

de la Vinyl 2010, care provoacă jucătorii să 

facă faţă unei industrii virtuale a PVC-ului 

într-un mod durabil. A avut lansarea 

oficială la Conferinţa PVC 2008 din 

Brighton, Marea Britanie din Aprilie 2008. 

Jucătorii de Vinylgame sunt provocaţi de 

decizii zilnice socio-economice şi privind 

mediu, ocazionate de funcţionarea 

propriei activităţi de PVC. Deşi amuzant 

de jucat, alegerile făcute în modul în care 

compania funcţionează ilustrează 

provocările echilibrării creşterii 

economice cu dezvoltarea durabilă. În 

cadrul jocului, consecinţele unui joc 

având ca scop doar creşterea economică 

fără legătură cu siguranţa producţiei, 

consecinţe asupra mediului sau probleme 

precum reciclarea post-utilizare devin 

rapid evidente, întrucât societatea virtuală 

poate opta să răspundă şi să întreprindă 

acţiuni, iar sindicatele pot vota să facă 

grevă.       

Disponibil în cinci limbi, Vinylgame a fost 

prezentat la sesiunea CSD-16 (Comisia 

NU privind Dezvoltarea Durabilă - UN 

Commission on Sustainable 

Development) din New York în Mai 2008 

şi la Săptămâna Verde (Green Week) 

organizată de Comisia Europeană la 

Bruxelles în Iunie 2008.

În cuvintele unui asistent de 26 de ani 

din Parlamentul European care a jucat 

jocul:  “Sunt într-adevăr interesat de 

practicile de afaceri durabile şi acest 

lucru îmi afectează alegerile de 

consumator. Totuşi, în timpul jocului, 

când m-am confruntat cu decizii de 

investiţii, contra cronometru, am reuşit 

să înregistrez o rată de durabilitate de 

doar 14%. Evident, am ceva de învăţat 

despre ceea ce reprezintă sensul unei 

afaceri bune şi cum se creează o 

industrie durabilă“.

În Octombrie 2008, Vinylgame a primit 

premiul italian “Premio Aretê 2008” pentru 

comunicare responsabilă din categoria 

jocurilor video din partea unui grup de 

judecători conduşi de Ministrul italian al 

Mediului, Stefania Prestigiacomo.

Săptămâna Verde 2008
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parteneriatul cu naţiunile unite 
Comisia Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare Durabilă (United Nations 

Commission on Sustainable Development) 

(CSD) a fost înfiinţată de Adunarea 

Generală a NU în Decembrie 1992 pentru 

a furniza procedurile eficiente legate de 

Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul 

şi Dezvoltarea (United Nations Conference 

on Environment and Development) 

(UNCED), cunoscută şi ca Summitul 

Pământului. Comisia este responsabilă de 

reevaluarea progresului în implementarea 

Agendei 21 şi a Declaraţiei de la Rio privind 

Mediul şi Dezvoltarea (Rio Declaration on 

Environment and Development), precum 

şi de asigurarea îndrumării politicii pentru 

a realiza Planul de Implementare de la 

Johannesburg (JPOI) la nivel local, naţional, 

regional şi internaţional. 

Din 2004, Vinyl 2010 a fost un parteneriat 

înregistrat cu Secretariatul Comisiei NU 

pentru Dezvoltare Durabilă. Scopul 

acestuia este de a contribui la dezvoltarea 

parteneriatelor industriale eficiente şi de a 

face schimb de experienţe la nivel global.

În mai 2008, Vinyl 2010 a participat la 

sesiunea anuală a Comisiei Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare Durabilă (CSD-16) 

pentru al treilea an consecutiv. Protecţia 

apei fiind una dintre principalele probleme 

ale CSD-16, Vinyl 2010 a făcut o prezentare 

la Târgul Parteneriatelor (Partnership Fair) 

intitutală “Un Exemplu Funcţional al unui 

Parteneriat de Angajament Voluntar 

pentru Dezvoltarea Durabilă a unei 

Industrii”. Această prezentare a fost axată 

atât pe angajamentul lanţului de activităţi 

ale industriei PVC-ului, cât şi pe ţevile de 

PVC folosite, ca un exemplu de aplicaţie 

durabilă foarte importantă în contextul 

subiectelor cheie ale CSD-16.

În timpul sesiunii au fost prezentate cu 

succes şi noile iniţiative Vinyl 2010, 

Vinylgame şi Concursul de Eseuri.

conferinţe şi prezentări
În cursul anului 2008, Vinyl 2010 a luat 

parte la o serie de conferinţe importante 

şi evenimente ştiinţifice pentru a-şi 

prezenta abordarea, proiectele şi 

realizările şi pentru a schimba idei cu 

experţii la nivel global:

•  PVC2008 – a 10-a Conferinţă 
Internaţională despre PVC de la 
Brighton, Marea Britanie, 22-24 Aprilie. 
Axată pe inovaţie, tehnologie, 

durabilitate şi activitate strategică de 

construire a unei reţele, Conferinţa este 

principalul eveniment trienal pentru 

întregul sector al PVC-ului din Europa. În 

plus faţă de prezentările atât ale 

Directorului General, cât şi Directorului 

Tehnic ai Vinyl 2010, Vinyl 2010 a fost 

bine reprezentat, printr-un stand de 

prezentare şi prin mai multe companii 

membre ale Vinyl 2010 care au 

contribuit şi la sesiunile ştiinţifice şi 

tehnice.

... scopul acestuia este de a contribui la 

dezvoltarea parteneriatelor industriale 

eficiente şi de a face schimb de 

experienţe la nivel global...
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•  Adunarea Generală a Vinyl 2010 şi Café 
Crossfire din Barcelona, Spania, 6-7 
Mai. Evenimentul anual major al părţilor 

interne interesate ale Vinyl 2010, 

Adunarea Generală, a avut loc la 

Barcelona şi a avut în vedere construirea 

unei dezbateri speciale a platformei în 

faţa unui public din industrie, împreună 

cu organizaţia tip think-tank Prietenii 

Europei cu sediul la Bruxelles. În timpul 

discuţiei în direct, politicienilor şi 

reprezentanţilor din industrie şi ONG-uri 

li s-au alăturat câştigătorii locurilor unu 

şi doi ai primului Concurs de Eseuri al 

Vinyl 2010 pentru a discuta pe tema 

“Dezvoltarea durabilă şi creşterea 

economică se exclud reciproc?” 

•  Săptămâna Verde 2008 de la Bruxelles, 
Belgia, 3-6 Iunie.  Vinyl 2010 a participat 

la Săptămâna Verde 2008 cu un stand 

de informare unde a fost folosit 

Vinylgame pentru a explica mai bine 

Vinyl 2010 şi provocările acestuia pentru 

durabilitatea vechilor opinii UE. Pe 

parcursul evenimentului anual de patru 

zile axat pe mediu, jocul s-a dovedit a fi 

popular printre participanţii din Europa. 

Jucătorii, inclusiv membrii media şi 

•  A 12-a Masă Rotundă Europeană 
privind Producţia şi Consumul Durabile 
de la Berlin, Germania, 23-25 
Septembrie. Masa Rotundă Europeană 

privind Producţia şi Consumul Durabile 

(ERSCP) este un forum non-profit care 

oferă o platformă pentru a stimula, 

dezvolta şi distribui iniţiative noi care să 

ajute implementarea conceptelor de 

consum şi producţie durabile şi 

abordările din cadrul iniţiativelor locale 

şi regionale de dezvoltare durabilă. A 

12-a ERSCP a fost organizată de FONA 

– programul cadru “Cercetare pentru 

Durabilitate” al Ministerului Federal 

German al Educaţiei şi Cercetării 

(BMBF)– şi a fost parte a celui de-al 5-lea 

Forum al BMBF pentru Durabilitate. Vinyl 

2010 a participat cu o prezentare despre 

“Experienţa Vinyl 2010” ca un exemplu 

de cea mai buna practică de 

Management eficient al Lanţului de 

activităţi de Aprovizionare. Cartea 

Concursului de Eseuri şi Raportul din 

2008 privind activitatea Vinyl 2010 au 

fost de asemenea disponibile pentru 

participanţi la prezentarea informaţiilor 

şi broşurilor conferinţei. Prezentarea 

video a evenimentului, programul şi 

rezultatele, precum şi rezumatul 

prezentării sunt disponibile la www.

fona.de/en/forum/2008/.

•  Atelierul “Reconstruirea Casei Europei” 
de la Bruxells, Belgia, 17 Decembrie. 
Atelierul a fost parte a iniţiativei “Patru 

Mijloace” a Alianţei pentru Eficienţa 

Resurselor a EPE pentru a vorbi despre 

abordarea completă a sectorului 

construcţiilor pentru schimbarea 

climatului şi managementul resurselor 

durabile. EPE (Parteneri Europeni pentru 

Mediu - European Partners for 

Environment – www.epe.be) este un 

forum pentru multele părţi interesate ce 

aduce în acelaşi loc autorităţi publice, 

companii mari şi mici, sindicate, institute 

de cercetare, organizaţii de mediu, ONG 

etice şi ale consumatorilor şi grupuri ale 

societăţii civile. Vinyl 2010 a fost prezent 

ca un sponsor al evenimentului şi a 

acordat suport logistic.

elaboratori UE de politici – atât tineri, 

cât şi vârstnici – au fost dornici să intre 

în competiţie pentru a vedea cine ar 

putea realiza cea mai profitabilă şi 

durabilă industrie cu valorile zilnice 

ridicate arătate pe o tablă în cadrul 

standului.

•  Conferinţa privind Construcţia Durabilă 
Mondială de la Melbourne, Australia, 
21-25 Septembrie. Acest eveniment 

major din cadrul sectorului a implicat 

mai mult de 2.000 de delegaţi din peste 

60 ţări. A fost organizat de Organizaţia 

de Cercetare Ştiinţifică şi Industrială a 

Commonwealth (CSIRO), Sustainability 

Victoria, Programul Naţiunilor Unite 

pentru Mediu (UNEP), Iniţiativa 

Internaţională pentru Mediu Construit 

Durabil (IISBE) şi Consiliul Internaţional 

de Cercetare şi Inovaţie în Construcţii 

(CIB). Vinyl 2010 a participat cu o 

prezentare afiş şi prezentarea unui 

document intitulat “Studii Europene 

privind Ciclul de Viaţă: informaţii 

actualizate despre PVC şi produsele din 

PVC”.

Confortabil, igienic, durabil şi uşor de întreţinut
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aspecte importante şi obiective
RealizăRi şi Rezultate pentRu 2008

  T r i m e s t r u l 1
✓  ESPA: publicarea statisticilor pe 2007 privind cantităţile de stabilizatori pentru PVC ➜ 

Realizat

  T r i m e s t r u l 2
✓  Vinyloop®: pornirea unei noi centrifuge de decantor ➜ Realizat în trim. 3

  T r i m e s t r u l 3
✓  Texyloop®: pornirea unei fabrici pilot ➜ Realizat în trim. 4

  T r i m e s t r u l 4
✓  Recovinyl: asigurarea reciclării a 130.000 to deşeuri de PVC în timpul anului ➜ 

Realizat

✓  EPFLOOR: reciclarea a 2.300 to deşeuri de materiale pentru podele de la post-

consumatori ➜ Realizat

✗  Vinyloop®: tratarea a 9.500 to deşeuri pentru a produce 6.800 to PVC recuperat 

➜ nerealizat din cauza pornirii întârziate a noii centrifuge de decantor

obiective pentRu 2009

  T r i m e s t r u l 1
  ESPA: publicarea statisticilor pe 2008 privind cantităţile de stabilizatori pentru PVC

  T r i m e s t r u l 2
  Studiu despre Cadmiu (reciclare): încheiere

 
  Vinyloop®: pornirea unei noi centrifuge de decantor

  T r i m e s t r u l 3
  ECPI: Trimiterea spre publicare a studiului privind coeficienţii de conversie a DEHP şi 

DINP 

  T r i m e s t r u l 4
  Recovinyl:  asigurarea reciclării a 200.000 to deşeuri de PVC în timpul anului

  Roofcollect®:  reciclarea a 1.500 tone de membrane pentru acoperişuri şi 

impermeabile la sfârşitul duratei de viaţă

  EPFLOOR:  colectarea pentru reciclare a 2.400 tone deşeuri de materiale pentru 

podele de la post-consumatori 

  Vinyloop®:  tratarea a 9.100 to deşeuri pentru a produce 6.500 to PVC recuperat
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FabRicaRea pvc-ului

Angajamentul Voluntar acordă o mare 

importanţă realizării obiectivelor de 

sănătate, siguranţă şi standardelor de mediu 

în ceea ce priveşte îmbunătăţirea proceselor 

de producţie şi industriei prelucrătoare 

responsabile. 

Angajamentul Voluntar afirmă că ”industria 

recunoaşte preocupările care au apărut ca 

urmare a impactului de mediu al producţiei 

de PVC în ultimii ani şi a lucrat voluntar 

pentru a se ocupa de ele”. Cerinţele ce 

privesc prelucrarea PVC, sănătatea şi 

standardele de mediu sunt acum foarte 

importante pentru noua Legislaţie REACH 

privind substanţele chimice.  

REACH este o legislaţie europeană nouă 

pentru produsele chimice, care a intrat în 

vigoare la 1 iunie 2007. REACH va cere 

tuturor producătorilor de produse chimice 

să furnizeze Agenţiei Europene a Produselor 

Chimice date despre substanţele lor pentru 

a demonstra că acestea sunt produse şi 

utilizate în condiţii sigure.

În timp ce PVC-ul ca polimer nu este supus 

obligaţiilor de “înregistrare” REACH, produsul 

“intermediar” EDC (diclorură de etilenă sau 

1,2-dicloretan) şi monomerul său, VCM, ca 

toate celelalte produse chimice sintetice, 

trebuie să respecte cerinţele înregistrării 

REACH.

cartele ecvM
Obiectivele Angajamentului Voluntar 

pentru fabricarea răşinilor de PVC 

anticipează respectarea “Cartei ECVM pentru 

Producţia de Clorură de Vinil Monomer 

(VCM) şi PVC Suspensie”, precum şi a “Cartei 

ECVM pentru fabricarea de PVC Emulsie”. 

Obiectivele Angajamentului se străduiesc să 

îmbunătăţască eco-eficienţa fabricării răşinii 

PVC, plastifianţilor şi stabilizatorilor.

În ceea ce priveşte Cartele ECVM, toţi 

membrii ECVM din cele 12 noi State 

Membre UE au fost de acord în septembrie 

2008 să fie verificaţi. Auditul prealabil a fost 

realizat de DNV în noiembrie pentru a 

pregăti verificarea. În octombrie 2008, s-a 

agreat şi principiul verificării pentru toţi 

membrii ECVM. Verificarea va folosi anul 

2009 ca perioadă de referinţă, în timp ce 

vizitele şi rapoartele de verificare sunt 

aşteptate în Trim.1/Trim.2 din 2010.

eco-profilul şi declaraţia de Mediu a 
produsului (epd)
Aşa cum a fost raportat în Raportul de 

Activitate de anul trecut, Declaraţiile de 

Mediu pentru PVC Suspensie (S-PVC) şi PVC 

Emulsie (E-PVC) au fost primele de publicat 

(la final de 2007), ca parte a programului 

EPD PlasticsEurope6. O versiune actualizată a 

fost publicată în 2008, iar rezultatele 

eco-profilelor PVC şi EPD au fost 

comunicate la Conferinţa PVC 2008 de la 

Brighton, Marea Britanie (Aprilie 2008) şi la 

Conferinţa de Construcţie Durabilă 

Mondială (World Sustainable Building 

Conference) (SB08) de la Melbourne, 

Australia (Septembrie 2008). 

Studiul privind “Consumul de energie şi 

emisiile proceselor de conversie”– iniţiat în 

Martie 2007 de TNO, de asemenea bazat pe 

Eco-Profilele răşinii PVC şi pe informaţii de la 

procesatori – nu a fost încheiat. Încheierea 

este acum aşteptată în Trim.II, 2009. 

rapoarte despre proiect

6 PlasticsEurope: Asociaţia Producătorilor de Materiale Plastice 
(Association of Plastics Manufacturers)  (www.plasticseurope.org)

Soluţii practice şi eficiente
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PLASTIFIANŢI

Plastifianţii sunt substanţe adăugate în PVC 

pentru a-l face flexibil, elastic şi mai uşor de 

manipulat. Există mai mult de 300 de tipuri 

diferite de plastifianţi, din care între 50 şi 100 

sunt de uz comercial. 

evaluări ale riscului 
În 2008, toate evaluările de risc din UE 

pentru principalii ftalaţi au fost publicate în 

cele din urmă, cum ar fi Di-izononil ftalat 

(DINF), Diizodecil ftalate (DIDF), Di-n-butyi 

ftalat (DBPF), Butil Benzil ftalat (BBF) and 

di(2-etillhexil) ftalat (DEHF).

Ultimele două evaluări de finalizat, cele 

privind (DEHF) şi (BBF) au fost publicate în 

Jurnalul Oficial al UE (din februarie, respectiv 

iulie 2008).

Aşa cum a fost prezentat detaliat în raportul 

de anul trecut, evaluările de risc privind 

DEHF au confirmat că prevenirea adecvată 

a riscului este deja pregătită pentru 

consumatorii adulţi. Totuşi, au existat două 

preocupări identificate care au necesitat 

atenţie: riscuri posibile pentru pacienţi 

rezultate din utilizarea DEHF în echipamente 

medicale; şi riscuri posibile rezultate din 

emisii de la instalaţii de procesare pentru 

copiii ce locuiesc în apropiere şi din 

consumarea de alimente obţinute local şi 

pentru ecosistemele acvatice şi terestre. 

În ceea ce priveşte utilizarea DEHF în 

instrumente medicale, Comitetului Ştiinţific 

al UE pentru Riscurile Noi şi Recent 

Identificate privind Sănătatea (SCENIHR) i s-a 

solicitat o Opinie, pe care a dat-o în martie 

2008. Paralel cu Grupul de Experţi ai 

Programului Naţional de Tehnologie al 

Statelor Unite (NTP), SCENIHR a considerat 

că toate studiile de epidemiologie umană 

examinate sunt fie negative, fie defectuoase 

din cauza concepţiei neadecvate sau tratării 

incorecte a datelor. Ei au spus că până acum 

nu există nici o dovadă ştiinţifică 

concludentă că expunerea la DEHF prin 

tratamente medicale are efecte nocive 

asupra oamenilor, cu toate că ar trebui 

realizate şi alte studii.

Soluţii practice şi eficiente
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7 ECPI: Consiliul European pentru Plastifianţi şi Produse  
     Intermediare (European Council for Plasticisers and 
     Intermediates) 
8  EuPC: Procesatorii Europeni de Materiale Plastice (European 

Plastics Converters) (www.plasticsconverters.eu)

Cele câteva studii care au fost realizate pe 

oameni foarte expuşi ca nou-născuţi câţiva 

ani mai devreme sau la locurile de muncă 

nu au arătat un efect al DEHF asupra 

fertilităţii şi/sau sistemului masculin de 

reproducere.

În ciuda naturii ipotetice a preocupărilor 

privind emisiile de DEHF din instalaţiile de 

procesare, ECPI7 şi EuPC8 au lucrat împreună 

cu Directoratul General (DG) pentru 

Întreprinderi la identificarea nivelurilor de 

emisie sigure. S-a sperat că acestea ar fi 

putut fi impuse înainte de REACH, dar 

Comisia preferă în schimb ca nivelurile de 

emisie sigure să fie impuse ca parte a 

procedurii de autorizare.  

Evaluările riscului BBF au arătat preocupări 

similare privind emisiile de BBF din 

instalaţiile de procesare: respectarea 

nivelurilor de emisie va fi de asemenea 

parte a oricărei condiţii de autorizare.  

Ftalaţii şi Reach
Trei plastifianţi, DEHF, DBF şi BBF sunt 

identificaţi în Legislaţia REACH ca fiind 

Substanţe de Risc Foarte Ridicat (SVHC); lista 

finală va fi confirmată în iunie 2009. 

Producătorii şi utilizatorii ar trebui atunci ca 

până spre mijlocul lui 2012 să se înscrie 

pentru autorizare şi celor care nu s-au înscris 

până la acea dată li s-ar permite să continue 

să le utilizeze doar până spre sfârşitul lui 

2013. Producătorii de DEHF s-au angajat să 

se conformeze în cadrul procesului 

reglementat pentru a asigura 

disponibilitatea continuă după 2013.

În ceea ce priveşte substanţele incluse în 

Lista UE a Candidatelor, furnizorii de articole 

ce conţin aceste substanţe vor trebui să 

furnizeze informaţii beficiarilor lor. 

Consumatorii pot şi ei să trimită o cerere 

vânzătorilor. ECPI realizează în acest sens 

pliante şi broşuri de informare pentru 

utilizatorii şi vânzătorii din aval. 

În ceea ce priveşte înregistrarea REACH, au 

fost formate consorţii atât pentru DINF, cât şi 

pentru DEHF. Aceştia sunt plastifianţii cei 

mai folosiţi în Europa, DINF şi DIDF nu fac 

obiectul clasificării: ei trebuie pur şi simplu 

supuşi înregistrării, care va fi încheiată cu 

bine înainte de termenul limită din 

Decembrie 2010.

cercetări privind plastifianţii
După cum a fost deja anunţat în raportul de 

activitate al anului trecut, ECPI realizează 

deja un important studiu pe voluntari 

pentru a determina factorii de procesare 

metabolică pentru DEHF şi DINF, pentru a 

calcula cantitatea iniţială de DEHF înghiţită 

din datele privind concentraţiile în urină ale 

metaboliţilor de DEHF. Un set complet de 

date privind bio-monitorizarea a fost creat 

prin colectarea mostrelor de urină şi sânge 

de la voluntari după expunerea lor la DEHF 

şi DINF (şi la metaboliţii lor corespunzători). 

Studiul fost încheiat în 2008, iar rezultatele 

sunt în prezent în analiză matematică şi 

statistică pentru a extrage factorii de 

conversie corepunzători. Rezultate finale şi 

rapoarte publicate sunt aşteptate să apară 

până la sfârşitul anului 2009.

... respectarea nivelurilor de  

emisie va fi de asemenea  

parte a oricărei condiţii 

de autorizare...

disponibilitatea informaţiilor
Prin intermediul site-urilor sale şi 

extra-activităţilor precum Buletinul 

informativ, ECPI asigură informaţii extinse şi 

de înaltă calitate despre utilizarea sigură a 

ftalaţilor, în mai multe limbi europene. 

Principalele site-uri sunt Centrul de 

Informaţii despre Plastifianţi (Plasticisers 

Information Centre - www.plasticisers.org) şi 

Centrul de Informaţii despre Ftalaţi 

(Phthalates Information Centre - www.

phthalates.com). Informaţii despre produse 

individuale sunt disponibile şi online la  

www.dehp-facts.com şi www.dinp-facts.

com).
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Date privind Producţia în Europa
Tabelul următor arată vânzările de alţi stabilizatori în Europa 

Celor 15 plus Norvegia, Elveţia şi Turcia.

* Formulat înseamnă că aceste sisteme sunt pachete complete de stabilizator/lubrifiant, iar multe includ şi  
pigmenţi sau adaosuri ca un serviciu pentru client. 
(1) Include aplicaţiile medicale şi cele ce presupun contactul cu alimentele, plus toate sistemele de înlocuire 
plumb. 
(2) Folosit în primul rand la aplicaţii rigide, inclusiv cele ce presupun contactul cu alimentele.
(3) Folosit într-o gamă largă de aplicaţii flexibile, foi calendrate, materiale pentru podele, etc.

Date privind Producţia în Europa Celor 27
Cifrele privind stabilizatorii din Europa Celor 27 sunt prezentate 

în următorul tabel:

 (*) Europa Celor 27 plus Norvegia, Elveţia şi Turcia
(**) Cifra pentru stabilizatori lichizi din Europa Celor 27 este aproximată în 2007. Motivul este că în 
conformitate cu regulile Cefic – Consiliul European al Industriei Chimice (“European Chemical Industry 
Council“) – statisticile nu pot fi publicate în cazul în care raportează un număr mai mic de trei companii. 
Acest lucru este pentru a evita divulgarea unor informaţii individuale.
(1) Include aplicaţiile medicale şi cele ce presupun contactul cu alimentele, plus toate sistemele de 
înlocuire plumb. 
(2) Folosit în primul rand la aplicaţii rigide, inclusiv cele ce presupun contactul cu alimentele.
(3) Folosit într-o gamă largă de aplicaţii flexibile, foi calendrate, materiale pentru podele, etc.

Înlocuirea Treptată a Cadmiului
Înlocuirea treptată a stabilizatorilor pe bază de cadmiu a fost 

încheiată în Europa Celor 15 în 2001, în Europa Celor 27 până la 

sfârşitul anului 2007.

TONE DE SISTEME  
DE STABILIZATORI

STABILIZATORI ORGANICI DE CALCIU 
FORMULAŢI* DE EX. SISTEME CA/ZN (1) 

STABILIZATORI DE STANIU (2)

STABILIZATORI LICHIZI  - 
BA/ZN SAU CA/ZN (3)

2000

17.579

14.666

16.709

2008

68;458

13.280

16.523
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9  ESPA: Asociaţia Europeană a Producătorilor de Stabilizatori (European Stabiliser Producers Association) 
(www.stabilisers.org)

stabilizatoRi 

Stabilizatorii sunt adăugaţi la PVC pentru a permite procesarea 

acestuia şi pentru a îmbunătăţii rezistenţa acestuia la factorii 

externi, inclusiv căldura şi lumina soarelui (razele ultraviolete). 

Înlocuirea plumbului
În Angajamentul Voluntar, ESPA9 şi EuPC s-au angajat să 

înlocuiască în totalitate stabilizatorii pe bază de plumb până în 

2015 în Europa Celor 15, cu obiective intermediare de reducere 

cu 15%  până în 2005 şi reducere cu 50% până în 2010. 

Angajamentul înlocuirii 100% treptate până în 2015 a fost extins 

în 2007 la Europa Celor 27.  

Substituţia progresivă a stabilizatorilor pe bază de plumb este în 

desfăşurare şi este confirmată de creşterea corespunzătoare a 

stabilizatorilor organici de calciu, care sunt folosiţi ca alternativă 

pentru stabilizatorii pe bază de plumb.

În perioada 2000 – 2008, stabilizatorii de plumb (în Europa Celor 

15) au scăzut cu 66.552 tone (-52,3%), iar stabilizatorii organici de 

calciu (în Europa Celor 15 plus Norvegia, Elveţia şi Turcia) au 

crescut cu 50.879 tone. ESPA şi-a atins cu succes reducerea de 

50% a stabilizatorilor pe baza de plumb cu 2 ani înainte de 

obiectivul interimar din 2010.

*  Formulat înseamnă că aceste sisteme sunt pachete complete de stabilizator/lubrifiant, iar multe includ 
şi pigmenţi sau adaosuri ca un serviciu pentru client. Principala lor utilizare este pentru ţevi şi profile 
pentru construcţii şi cabluri electrice.

2000

127.156

2008

60.604

TONE DE SISTEME DE 
STABILIZATORI

STABILIZATORI DE PLUMB 
FORMULAŢI*

Reducere (%)

52,3

TONE DE SISTEME  
DE STABILIZATORI

STABILIZATORI DE PLUMB FORMULAŢI * 

STABILIZATORI ORGANICI DE CALCIU FORMULAŢI*  
DE EX. SISTEME CA/ZN (1) 

STABILIZATORI DE STANIU (2)

STABILIZATORI LICHIZI  - 
BA/ZN SAU CA/ZN (1)

2008

72.991

78.706 (*)

13.891 (*)

17.280 (*)

2007

99.991

62.082 (*)

16.628 (*)

19.000 (*) (**)

Crearea de noi oportunităţi
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ManageMentul deşeuRiloR de 
pvc şi pRogResul pRoiecteloR 
sectoRiale

Recovinyl
Recovinyl este organizaţia înfiinţată în 

2003 în cadrul programului Vinyl 2010 

care furnizează mijloacele financiare 

pentru a susţine colectarea deşeurilor de 

PVC din fluxurile de deşeuri 

nereglementare de PVC. Recovinyl a 

integrat progresiv diversele iniţiative de 

colectare şi reciclare care au fost realizate 

anterior direct prin proiectele sectoriale 

ale EuPC. 

Recovinyl facilitează colectarea, 

expedierea şi reciclarea deşeurilor 

amestecate de PVC ale post-

consumatorilor, în principal din sectoarele 

clădirilor şi construcţiilor. Recovinyl nu 

colectează sau reciclează el însuşi, ci 

foloseşte jucătorii existenţi pe piaţă.

De la crearea sa în 2003, Recovinyl a adus 

o contribuţie majoră la realizarea creşterii 

exponenţiale a volumelor înregistrate de 

PVC de la post-consumatori ce au fost 

reciclate în Europa, începând de la 14.000 

tone în 2005 şi ajungând la 191.393 tone 

în 2008.

În prezent, activitatea Recovinyl acoperă 

Austria, Belgia, Republica Cehă, 

Danemarca, Franţa, Germania, Ungaria, 

Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, 

Spania şi Marea Britanie cu 107 firme 

active de reciclare planificate.

Site-ul (www.recovinyl.com) a fost 

re-proiectat şi actualizat în 2008. 

Cuprinsul său - incluzând contractele 

Recovinyl şi liniile directoare pentru 

recuperare & reciclare - este acum 

disponibil în 11 limbi. 

Prima jumătate a anului 2008 a fost 

caracterizată de o foarte mare activitate 

(atât cu cerere mare, cât şi cu preţuri 

puternice). O descreştere notabilă a cererii 

a fost înregistrată în iunie-iulie, mai ales în 

sectorul ţevilor. 

În Germania, DPR10 a fost desemnat 

agentul local şi a fost construită o nouă 

reţea de firme de reciclare. În plus, 

volumele reciclate de Rewindo (cea mai 

mare casă de clearing din Germania 

pentru ferestre de PVC post-consumatori 

– www.rewindo.de) au fost integrate în 

sistemul Recovinyl. 

În Franţa, integrarea reţelei firmelor de 

reciclare PVC a fost încheiată, permiţând 

încheierea de noi contracte şi stabilirea 

unei noi metodologii de colectare a 

datelor.

În Italia, în general, piaţa a înregistrat o 

reciclare mai redusă a aplicaţiilor rigide şi 

o colectare şi sortare mai reduse ale 

fracţiilor de deşeuri uscate. Pe această 

piaţă sunt mai dezvoltate reciclarea de 

obloane rulante, în special în IMM-uri şi 

activităţile de reciclare a cablurilor. 

În 2008, colectarea şi reciclarea PVC-ului 

au scăzut în Danemarca din cauza 

activităţii reduse de construcţii. Din 

acelaşi motiv, a încetinit evoluţia şi în 

Marea Britanie.  

Până acum, au fost înregistrate 4 firme de 

reciclare în Spania şi 2 în Portugalia. 

PVC-ul flexibil pare a fi mai mult reciclat, 

cu una dintre firmele de reciclare 

specializată în ţesături impermeabile 

acoperite cu PVC (steaguri).

În Europa Centrală, sunt în prezent active 

8 firme de reciclare: în Republica Cehă şi 

Ungaria ele sunt axate mai mult pe 

reciclarea PVC-ului flexibil; în Polonia ele 

sunt axate mai mult pe reciclarea PVC-ului 

rigid.

În 2009, activităţile Recovinyl se vor 

concentra pe: realizarea unei hărţi 

suplimentare a firmelor de reciclare; 

îmbunătăţirea cooperării prin organizarea 

de vizite periodice la firmele de reciclare şi 

cele de procesare; monitorizarea atentă a 

evoluţiei deşeurilor primate prin ţinerea 

unor inventare la firmele de reciclare şi 

promovarea schimbului de informaţii de 

pe pieţele de export; şi analizarea pieţelor 

de export (Orientul Îndepărtat).

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

Economisirea energiei, întreţinere uşoară şi siguranţă
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profile pentru Ferestre
Schemele EPPA11 de colectare şi reciclare a 

ferestrelor sunt bine consolidate în Austria şi 

Germania, iar sistemele, stimulate de Recovinyl, 

sunt acum pregătite în Belgia, Danemarca, Irlanda, 

Italia, Olanda, Spania şi Marea Britanie. 

În Austria, ÖAKF12 şi-a continuat activitatea de 

succes cu accent pe informare publică. Volumele 

reciclate au înregistrat o creştere continuă, 

atingând aproape 865 tone în 2008. 

În Germania, Rewindo a continuat atât conceptul 

de succes de achiziţie de deşeuri, precum şi 

activităţile de comunicaţii, cu o creştere a 

volumelor de achiziţionare de la 18.900 to în 2007 

la 22.650 to în 2008, şi a producţiei de 16.292 tone 

în 2008 faţă de 14.324 tone în 2007. 

Producţia de material de reciclare a ferestrelor din 

PVC a fost absorbită 100% în noi aplicaţii: cel puţin 

50% în profile de ferestre şi 10% în alte aplicaţii 

conexe ferestrelor. Cantităţile rămase au mers în 

alte produse de construcţii. 

În 2008, EPPA a continuat să susţină lucrul la 

standardul EN 12608:2003 “Profile din policlorură 

de vinil ne-plastifiată (PVC-U) pentru fabricarea de 

ferestre şi uşi – Clasificare, cerinţe şi metode de 

testare” privind re-utilizarea produsului reciclat la 

aplicaţii de profile. 

În plus, în 2008, EPPA a înfiinţat grupul de lucru 

“EPD pentru profile de ferestre din PVC şi ferestre 

din PVC” şi a susţinut studiul TNO privind procesul 

de procesare a profilelor de ferestre din PVC cu  

date industriale despre ciclul de viaţă (Eco-profile). 

Toate companiile membre EPPA au început, şi 

unele au încheiat deja, înlocuirea stabilizatorilor ce 

conţin plumb. Practic, toate companiile de 

dimensiuni mici sau medii  lucrează strâns cu 

furnizorii lor pentru a ajunge la aceleaşi finalităţi. 

11  EPPA: Asociaţia Europeană a Profilelor de Ferestre din PVC şi 
Produselor de Construcţie Aferente, un grup sectorial al EuPC  
(www.eppa-profiles.org))

12  ÖAKF (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-Fenster): 
Organizaţia Austriacă pentru Reciclarea Ferestrelor din Plastic  
(www.fenster.at)

voluMele Reciclate ÎnRegistRate de Recovinyl pe ţăRi 

anul 2005* anul 2006* anul 2007* anul 2008*

austRia - - - 4.398

belgia 1.500 2.739 1.954 3.346

Republica cehă - - 1.165 5.858

deneMaRca - - 2.896 2.586

FRanţa 2.000** 7.446 13.276 16.943

geRMania - 5,522 35.927 77.313

ungaRia - - 256 804

italia - 828 4.252 16.115

luxeMbuRg - - - 116

olanda 4.500 10.972 8.959 10.731

polonia - - 475 3.518

poRtugalia - - - 477

spania - 2 - 6.293

suedia - 94 - -

MaRea bRit.*** 8.000 17.087 42.162 42.730

total 16.000 44.690 111.322 191.393

* Cifre actuale în tone 
** Acest volum a fost reciclat de  PVC Recyclage, acum inclus în Recovinyl 
*** Cifrele pentru Marea Britanie le includ şi pe cele din Irlanda

voluMele Reciclate ÎnRegistRate de Recovinyl pe aplicaţii 

anul 2007* anul 2008*

aplicaţii pvc Rigid

ŢEVI 18.375 22.495

PROFILE 39.517 79.600

FILME RIGIDE 2.134 4.352

total aplicaţii pvc Rigid 60.026 106.447

aplicaţii pvc Flexibil

CABLURI 37.469 54.987

AMESTECATE 13.827 29.959

aplicaţii pvc Flexibil 51.296 84.946

* Cifre actuale în tone



R a p o R t u l  d i n  2 0 0 9  p R i v i n d  a c t i v i tat e a  v i n y l  2 0 1 0

26

ţevi şi fitinguri
Toate proiectele naţionale de reciclare ale 

TEPPFA13 , cu excepţia celor pentru Austria, 

Finlanda şi Suedia, sunt acum sub egida 

Recovinyl, cu o contribuţie la costul local de 

874.487 EUR. Obiectivul pentru 2009 este de 

a aduce şi proiectul austriac ÖAKR14 şi 

proiectul suedez sub egida Recovinyl.

În 2009, TEPPFA intenţionează să promoveze 

în continuare utilizarea produselor reciclate 

printre toţi membrii, precum şi să clarifice 

implicaţiile REACH şi ale Fişelor de Securitate 

(SDS) pentru firmele de reciclare.

TEPPFA susţine în mod activ activităţile 

Fundaţiei Vinyl. Vizitele şi scrisorile frecvente 

către membri i-au determinat pe membrii 

TEPPFA să-şi plătească în avans contribuţiile 

către Fundaţia Vinyl.  Membrii TEPPFA sunt de 

acord să pună mai multă presiune asupra 

“călătorilor pe gratis”. 

Probleme tehnice, precum decolorarea şi 

“aplatizarea” nu au fost încă rezolvate 

complet; totuşi, conductele pentru apă 

potabilă au fost eliberate de plumb în mare 

parte a Europei din 2007 şi la alte aplicaţii se 

aşteaptă să fie eliminat plumbul până în 

2010. 

În 2009, TEPPFA va continua să îşi susţină 

membrii în găsirea de soluţii pentru 

aspectele tehnice rămase şi să contribuie la 

studii privind cadmiul şi plumbul. (A se vedea 

capitolul REACH şi Reciclarea - REACH and 

Recycling, pag. 31)

 

Materiale pentru acoperişuri 
În 2008, Roofcollect®15 a reciclat 3.635 tone 

de ţesături impermeabile acoperite cu PVC şi 

954 tone de materiale impermeabile şi 

pentru acoperişuri aflate la sfârşitul duratei 

de viaţă. În august 2008, schema de reciclare 

pentru ţesături impermeabile acoperite cu 

PVC a fost complet integrată în Recovinyl şi 

auditată de KPMG.

În 2008, primele încercări au avut loc cu o 

firmă de reciclare din Franţa pentru a trata şi 

măcina materialul. În Marea Britanie, discuţiile 

sunt în desfăşurare cu o firmă de reciclare din 

Derbyshire pentru a prelua materialul pentru 

acoperişuri, şi sunt în curs negocieri cu o 

organizaţie ONG naţională din Marea Britanie 

pentru transport şi logistică de la şantierele 

de construcţii. Primele încercări pentru 

proiect sunt planificate în Derbyshire. Există 

discuţii şi cu Texyloop®/ Vinyloop® pentru 

reciclarea materialului din Franţa şi Italia. 

În general, clienţii membrilor ESWA16 se 

aşteaptă ca industria să colecteze materialele 

folosite de la şantierele lor de construcţii 

pentru a face faţă restricţiilor privind 

evacuarea deşeurilor prin îngropare în 

pământ. 

În ceea ce priveşte comunicaţiile, efortul 

maxim a fost depus în comunicarea şi 

promovarea activităţilor Roofcollect®, cu 

ajutorul site-ului (www.roofcollect.com) în 5 

limbi, prin activităţi de relaţionare media şi 

participarea cu parteneri la târgurile 

comerciale internaţionale.  

În 2008, a continuat şi activitatea Roofcollect® 

pe grupuri logistice ce implică experţi atât 

din companii de colectare, cât şi de reciclare. 

Au fost organizate întâlniri în Austria, Franţa, 

Germania, Italia şi Marea Britanie. Se aşteaptă 

ca aceste activităţi să continue în 2009.

Pentru 2009, Roofcollect® intenţionează să îşi 

continue activităţile pe pieţele de reciclare 

existente, precum şi pe unele noi. Aceste 

activităţi privesc în principal introducerea 

schemelor de colectare, acolo unde ele nu 

există deja, precum şi testelor de măcinare şi 

reciclare cu materiale compuse sau 

ne-compuse în Franţa, Italia, Spania şi Marea 

Britanie. Roofcollect® este de asemenea 

implicat în promovarea imaginii materialelor 

din PVC pentru acoperişuri ca fiind reciclabile 

şi mai durabile faţă de alte materiale pentru 

acoperişuri. 

Obiectivul Roofcollect® pentru 2009 este de 

a recicla 1.500 tone de materiale 

impermeabile şi pentru acoperişuri la sfârşitul 

duratei de viaţă, din care  60% (900 tone) în 

Germania şi 40% în alte ţări ale UE. O creştere 

a volumelor este aşteptată mai ales în 

Austria, Benelux, Franţa, Italia şi Marea 

Britanie.

13  TEPPFA: Asociaţia Europeană pentru Ţevi şi Fitinguri Plastice, o 
asociaţie sectorială a EuPC (www.teppfa.org)

14  ÖAKR (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoffrohr Recycling): 
Organizaţia Austriacă pentru Reciclarea Ferestrelor din Plastic 
(www.oeakr.at)

15  Roofcollect®: Sistemul de Reciclare a Membranelor 
Termoplastice (www.roofcollect.com)

16  ESWA: Asociaţia Europeană pentru Materiale Impermeabile 
într-un Singur Strat, o asociaţie sectorială EuPC (www.eswa.be) 
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deşeurilor post-consumatori şi se aşteaptă ca 

această iniţiativă să contribuie la o creştere 

suplimentară a volumelor în 2009.

SFEC este un partener foarte activ şi a 

participat la iniţiativa “Grenelle de 

l’Environnement”18; SFEC a organizat şi 

instruirea de mediu pentru instalatorii 

materialelor pentru podele şi a fost foarte 

activ în creşterea conştientizării nevoii de 

reciclare prin prezenţa sa în presă. 

Schema GBR19, pentru recicalrea deşeurilor 

post-consumatori, există deja în Suedia, 

Danemarca şi Norvegia. Un proiect pilot 

suplimentar pentru reciclare mecanică din 

Suedia, iniţiat în 2007 a fost întrerupt în 2008 

pentru că Recovinyl a fost împotriva intrării pe 

piata suedeză. 
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Materiale pentru podea
Obiectivele EPFLOOR17 pentru 2008 au fost 

reciclarea a 2.300 to de deşeuri ale 

materialelor pentru podea post-consumatori, 

extinderea schemelor de colectare în Austria, 

Franţa, Germania, Elveţia şi Marea Britanie şi 

extinderea progresivă a acoperirii geografice.

Volumele colectate pentru reciclare în 2008 

au fost 2.665 tone cu  2.524 tone reciclate, 

peste nivelul propus.  

O scădere a volumului colectat a fost din nou 

observată în Germania, în ciuda unor condiţii 

mai favorabile de taxare pentru procesare.  

Totuşi, Germania rămâne cea mai mare sursă 

de deşeuri colectate (35%). Această scădere 

poate fi explicată parţial de situaţia 

economică nefericită a sectorului de 

construcţii în 2008, dar şi de accesul relativ 

facil la soluţii alternative de evacuare a 

deşeurilor (de ex. acoperirea cu pământ a 

deşeurilor) în anumite ţări UE. Colectarea a 

fost constantă în Austria şi Elveţia.

În Marea Britanie, a existat o creştere stabilă a 

reciclării, atât pentru post-consumatori, cât şi 

pentru alte deşeuri de materiale pentru 

podea de la post-consumatori. Debuşeele au 

fost producătorii de materiale pentru podea 

pentru deşeurile post-consumatorilor şi 

producătorii de marcaje rutiere pentru alte 

deşeuri de la post-consumatori. Această 

iniţiativă de colectare şi reciclare, creată de 

membrii EPFLOOR Tarkett, Polyflor, Altro 

Floors şi Gerflor în cooperare cu instalatorii de 

podele este susţinută de WRAP (Programul 

pentru Acţiunea de Recuperare a Deşeurilor 

- Waste & Recovery Action Programme). 

Susţinerea WRAP va înceta până la sfârşitul lui 

martie 2009, dar producătorii de materiale 

pentru podea vor continua schema de 

colectare şi reciclare. 

Un pas înainte a fost realizat pentru reciclarea 

podelelor de siguranţă: câţiva producătorii de 

materiale pentru podea din Marea Britanie au 

reuşit să recicleze podele de siguranţă 

post-industriale ca parte a programului WRAP. 

Testele sunt planificate acum şi vor continua 

în 2009 pentru deşeurile de materiale pentru 

podea de la post-consumatori. Pre-sortarea şi 

tratarea trebuie să asigure obţinerea unei 

calităţi adecvate. 

În Franţa, colectarea a crescut la 477 tone, o 

îmbunătăţire remarcabilă faţă de 2007 (282 

tone). Principalele surse au fost marile 

companii de instalare a materialelor de podea, 

firmele colectoare de deşeuri (Paris, Britania, 

Burgundia) şi renovarea locuinţelor sociale (de 

ex. Limoges, Lille…).  Întrucât renovarea nu a 

fost disponibilă în mare măsură în 2008, 

creşterea colectării este legată de acţiunile şi 

infrastructura avute în vedere pentru 

instalatori: SFEC (Asociaţia Franceză a 

Calendrarilor - French Association of 

Calenderers) a contactat 1.300 instalatori 

direct printr-una din investigaţiile sale. În plus, 

producătorii locali de materiale pentru podea 

şi-au început propriile scheme de refolosire a 

17  EPFLOOR: Producătorii Europeni de Podele din PVC, un grup 
sectorial al EuPC

18  O iniţiativă de informare şi consultare lansată de Ministerul 
Francez de Ecologie, Energie, Dezvoltare Durabilă şi 
Management Teritorial

19  GBR: Golvbranschen – Suedia  (www.golvbranschen.se)

Tonnes

2.800

2.600

2.400

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

Colectare pentru reciclare Reciclare  

20082007

colectaRea & ReciclaRea epFlooR În 2007 şi 2008 În ue-27, elveţia şi noRvegia

2.529

2.665

+5% +23%

2.054

2.524

vânzăRi pRodus Reciclat din ReciclaRea MateRialeloR din pvc pentRu podea de la post-
consuMatoRi În 2008 : pe aplicaţii

7% FOLIE (CONSTRUCŢII)

77% MATERIAL PT. PODEA

11% MARCAJE RUTIERE
3% FURTUNE

2% COMERCIANT SAU ALTELE
0% COVORAŞE PT. CăLăRIT



R a p o R t u l  d i n  2 0 0 9  p R i v i n d  a c t i v i tat e a  v i n y l  2 0 1 0

28

ţesături impermeabile acoperite cu 
pvc
În 2008, sistemul de colectare şi reciclare 

IKV20  /EPCOAT21 a colectat şi a reciclat 

adecvat 4.555 tone de deşeuri de PVC de 

la post-consumatori din ţesături 

impermeabile acoperite cu PVC din 2008. 

Proiectul IVK/EPCOAT şi-a îndeplinit astfel 

deja din 2008 promisiunea făcută în 

2003, de a recicla până în 2010 4.000 

tone deşeuri de PVC de la post-

consumatori din ţesături impermeabile 

acoperite cu PVC.

În 2008 au participat în sistem 

doisprezece companii.

În afara campaniei pentru noi participanţi 

în sistem, principala sarcină a IVK este de 

a găsi împreună cu partenerii săi noi 

procedee de recuperare pentru deşeurile 

din ţesături impermeabile acoperite cu 

PVC. Primele rezultate au fost deja 

obţinute. În afara producţiei de covoraşe 

pentru călărit, firmele individuale de 

reciclare pot produce tălpi de pantofi, roţi 

pentru cutii de gunoi şi prelate noi de 

construcţii cu ştampilă de calitate. Ultima 

opţiune menţionată va fi continuată în 

2009 pentru a creşte volumul total al 

recuperării.

20  Industrieverband Kunststoffbahnen – Asociaţia pentru Ţesături 
Impermeabile şi Filme de PVC (www.ivk-frankfurt.de)

21  EPCOAT: Grupul Sectorial pentru Ţesături Impermeabile 
acoperite cu PVC al EuPC  (www.eupc.org/epcoat)

Economisirea energiei, întreţinere uşoară şi siguranţă

Pentru 2009, estimările EPFLOOR privind 

colectarea depind de disponibilitatea 

deşeurilor, legată foarte mult de factorii 

economici. Recesiunea economică actuală 

este foarte probabil să aibă un impact negativ 

asupra activităţilor de colectare şi reciclare. 

Este însă încă dificil de evaluat în ce măsură. 

EPFLOOR plănuieşte să crească schemele de 

colectare şi în ţările nordice, în Franţa şi în 

Marea Britanie. Dar pentru 2009 nu sunt 

planificate acţiuni noi în alte ţări. Cu toate 

acestea, EPFLOOR rămâne deschisă în a oferi 

soluţii de reciclare oricărui instalator de 

materiale pentru podea, colector de deşeuri 

sau municipalitate de oriunde în Europa. 

În ceea ce priveşte dezvoltările tehnologice, 

obiectivul EPFLOOR este de a dezvolta în 

continuare reciclarea materialelor pentru 

podele de siguranţă. Planifică să coopereze cu 

fabrica din noua generaţie Vinyloop® din 

Ferrara pentru a testa reciclarea deşeurilor de 

materiale pentru podele de la post-

consumatori. EPFLOOR va continua să fie 

implicată activ în iniţiativele Vinyl 2010 de a 

explora noi opţiuni de recuperare.

rămâne deschisă în a 

oferi soluţii de reciclare 

oricărui instalator de 

materiale pentru podea, 

colector de deşeuri 

sau municipalitate de 

oriunde în Europa...

...
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calitatea produsului FiltRaRee decantoR

MateRie pRiMă (deşeuRi În Kg) 1,250 1,425

pvc recuperat (R-pvc), din care (%) 1,000 1,000

   - răşină pvc 46 - 52 55 - 60 

   - material de umplutură 25 - 30 15

   - plastifianţi 24 - 27 28 - 30

   - impurităţi 1.5 - 3 0.15 - 0.3 

ReziduuRi la FiltRaRe (Kg) 250 285

ReziduuRi la decantaRe - 140

cantitate MateRial de uMplutuRă (%) 25%-30% 15%

aspectul supRaFeţei MostReloR 
extRudate Suprafaţă nu chiar   ‘regulată’ Suprafaţă destul de bună, 

aproape pură

Răspuns de la clienţi - pozitiv: densitate şi suprafaţă 
apreciate

TONE

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Deşeuri

R-PVC

2002

760

650

2003

224

1.750

2004

3.360

2.645

2005

5.000

3.920

2006

6.100

4.400

2007

8.191

5.563

2008

8.021

5.213

2009

9.100

6.500

peRspectivele FabRicii vinyloop® FeRRaRa

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR DE PVC: TEHNOLOGII DE RECICLARE, 
FABRICI ŞI PROIECTE

Vinyloop®
Vinyloop® este o tehnologie de reciclare 

mecanică, pe bază de solvenţi care 

produce compuşi de PVC reciclat (R-PVC) 

de calitate ridicată. 

Un pas înainte  în tehnologia Vinyloop®  a 

fost realizat cu instalarea noii centrifuge de 

decantor care este unică în lume. Ea a fost 

livrată la sfârşitul lui 2007 şi permite o 

reducere semnificativă a contaminării şi a 

conţinutului de material de umplutură în 

produsele reciclate din deşeuri de cabluri 

şi producţia unui PVC recuperat (R-PVC) 

de o mai bună calitate cu proprietăţi 

mecanice superioare. Primul test a început 

la sfârşitul lui Iulie 2008, decantorul 

devenind funcţional în Septembrie. 

Motivele întârzierii au inclus aspecte 

legate de modificarea autorizaţiilor de 

funcţionare. 

De la pornirea decantorului, Vinyloop® a 

produs 450 tone de material, aprox. 15 to/

zi în noiembrie. Dar un test de 24 ore a 

arătat un potenţial de 30 to/zi. Pe durata 

perioadei necesare de testare pentru o 

astfel de tehnologie inovatoare şi unică, au 

fost conturate câteva modificări 

suplimentare necesare. Din acest motiv, 

aşa cum era planificat, la sfârşitul lui 2008, 

decantorul a fost returnat furnizorului 

pentru modificări. Decantorul modificat ar 

trebui să fie gata în Trim.2, 2009.

Noul decantor Vinyloop
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Fabrica pilot Texyloop®, bazată pe 

tehnologie similară şi destinată în esenţă 

tratării prelatelor şi altor fibre ce conţin 

deşeuri de PVC, a fost pusă în funcţiune 

în Trim.4, 2008. Uşoara întârziere a 

obiectivului s-a datorat pornirii întârziate 

a centrifugii de decantor.

Tratarea primelor loturi de 650 kg a arătat 

o separare bună a fibrelor (care va fi 

confirmată ulterior) şi pare să nu fie nici 

un fel de problemă cu pre-tratarea 

Texyloop® sau cu unitatea de dizolvare-

filtrare. Rezultatele primelor loturi au 

confirmat şi că este importantă o fază 

bine administrată de colectare a 

prelatelor pentru a evita impurităţile şi 

pentru a obţine fibre de o mai bună 

calitate. 

halosep® 
Cu ajutorul lui Vinyl 2010, procedeul 

Halosep® a fost ales de Watech pentru a 

recupera reziduurile gazelor de evacuare 

generate în timpul incinerării deşeurilor 

ce conţin clor. Watech a fost preluat mai 

târziu de RGS90 şi ulterior vândut 

companiei suedeze Stena (www.

stenametall.com). În prezent, Stena caută 

parteneri pentru a construi o instalaţie 

demonstrativă de dimensiuni comerciale.

procedura sumitomo Metal de Reci-
clare a Materiei prime
Vinyl 2010 explorează potenţialul pentru 

o tehnologie de reciclare a materiei 

prime bogate în PVC pe baza sistemului 

de gazeificare al Sumitomo Metal. Din 

2007 obiectivul a fost de a identifica o 

locaţie adecvată pentru o fabrică cu 

consum local de gaz de sinteză şi HCl 

(acid clorhidric – generat ca produs 

secundar de procesul de reciclare a 

deşeurilor ce conţin PVC). 

Investigaţiile realizate de Fairtec (din 

cadrul Suez Group) în numele lui Vinyl 

2010, ce au acoperit regiunea Benelux, 

Franţa şi Germania, începute în 2007, au 

continuat în 2008. Vinyl 2010 a realizat în 

paralel investigaţii şi a găsit două locaţii 

germane care întrunesc şi ele într-o 

măsură rezonabilă cerinţele tehnice. Cu 

toate acestea, rămân preocupări 

importante economice şi strategice în 

ceea ce priveşte acordurile parteneriale 

privind proprietatea, achiziţia/livrarea 

deşeurilor şi vânzarea HCl şi a gazului de 

sinteză.    

Fairtec a contactat câţiva parteneri 

francezi potenţiali, dar a ajuns la 

concluzia că "Este evident că numărul de 

parteneri potenţiali este limitat şi că ei 

vor aştepta o implicare semnificativă a 

Vinyl 2010" şi "O evaluarea a procedeului 

arată că acesta nu prezintă chiar 

caracteristicile unei tehnologii confirmate 

şi că va avea nevoie să fie perfectat şi 

dezvoltat"

 Studiul a fost terminat în 2008.

Sisteme complexe, dar abordabile
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MANAGEMENTUL DEŞEURILOR DE 
PVC: ALTE PROIECTE

ERPA22 – CIFRA23

În cursul anului 2008, CIFRA a reciclat 

1.465 tone de deşeuri de PVC de la 

post-consumatori în cadrul activităţilor 

Vinyl 2010.

Au fost produse 2.100 tone de filme 

reciclate în 2008 de CIFRA, pentru sistemul 

de reţinere a apei GEOlightTM.  

GEOlightTM este o structură modulară în 

fagure, foarte uşoară realizată din PVC 

reciclat. Unităţile gata pregătite de 

instalare sunt pre-formate pentru a asigura 

un dispozitiv de depozitare apă pluvială 

subterană, pentru aplicaţia de reducere a 

apei pluviale.  Procentul de porozitate 

ridicat (>95%), rezistenţa ridicată de 

compresiune (până la 1.000KN/m²) şi 

rezistenţa redusă la debitul de apă fac din 

GEOlightTM un material ideal pentru 

depozitarea apelor subterane susţinută şi 

cu cun cost eficient.

Reach şi Reciclarea 
Directiva 91/338 a UE, acum parte a 

Anexei XVII din REACH, interzice punerea 

pe piaţă de articole (cu excepţia profilelor) 

al căror conţinut de cadmiu (Cd) să fie 

peste 100 ppm. Ca parte a 

Angajamentului Voluntar al Industriei 

Europene a PVC-ului, stabilizatorii pe bază 

de cadmiu au fost practic eliminaţi treptat 

în Europa celor 15 din 2001 de ESPA şi 

EuPC şi, ca urmare a lărgirii UE, eliminarea 

treptată a cadmiului a fost încheiată în 

Europa Celor 27 până la sfârşitul lui 2007. 

Cu toate acestea, Directiva UE constituie o 

problemă pentru cadmiul încă prezent în 

PVC-ul reciclat.

În iulie 2008, VITO (Institutul Flamand 

pentru Cercetare Tehnologică – www.vito.

be) a fost ales ca şi consultant pentru a 

dezvolta o evaluare a impactului diferitelor 

opţiuni posibile pentru a  reconcilia 

reciclarea deşeurilor de PVC ce conţin încă 

urme de cadmiu cu restricţiile Anexei XVII. 

Această evaluare ia în considerare în 

anumite aspecte câteva aplicaţii ale 

PVC-ului, precum ţevi, profile, materiale 

pentru podea, cabluri şi materiale pentru 

acoperişuri/impermeabile şi sunt analizate 

diferite scenarii.

EuPC a adaptat modelul său pentru 

deşeuri pentru a calcula evoluţia ulterioară 

a curenţilor de deşeuri de PVC ce conţin 

Cd pentru aplicaţii cheie unde cadmiu a 

fost folosit în trecut. Astfel, calcularea 

conţinutului mediu de cadmiu rămas în 

diverse tipuri de deşeuri de la post-

consumatori nu a arătat nici o relevanţă a 

problemei pentru cabluri (Cd nu a depăşit 

niciodată 100 ppm); şi nici o problemă nici 

pentru materialele pentru podea. 

Rezultate preliminare au fost obţinute 

pentru profile în cazul reciclării cu ciclu 

închis, în timp ce reciclarea deşeurilor 

amestecate de PVC rigid este în analizare.  

Încheierea  studiului este aşteptată până 

în Trim.2, 2009. 

În ceea ce priveşte REACH şi reciclarea, 

Vinyl 2010 poate beneficia şi de un studiu 

ce evaluează impactul REACH asupra 

reciclării materialelor plastice în Germania. 

Studiul implică nu numai PlasticsEurope 

din Germania, dar şi procesatori, companii 

de management al deşeurilor, autorităţi şi 

câteva dintre sectoarele de aplicaţii. A fost 

programat să înceapă în februarie 2008, 

dar în realitate a început în noiembrie 

2008 şi este încă în desfăşurare.

Face viaţa mai frumoasă

22  ERPA: Asociaţia Europeană pentru Filme din PVC Rigid 
(European Rigid PVC Film Association) (www.pvc-films.org)

23  CIFRA: Calandrage Industriel Français – o companie franceză 
de calandrare (www.cifra.fr)
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Fundaţia Vinyl
Fundaţia Vinyl Foundation este un trust 

non-profit, condus independent ce a fost 

înfiinţat de EuPC cu ajutorul lui Vinyl 2010. 

Scopul său este de a îmbunătăţi eficienţa 

colectării contribuţiilor de finanţare de la 

industria europenă procesatoare de PVC 

pentru costul iniţiativelor de reciclare ale 

Vinyl 2010.

Fundaţia Vinyl furnizează un mecanism de 

colectare a contribuţiilor cerute de la 

procesatori şi este bazată pe volumul real 

de răşină de PVC consumată. Astfel, 

contribuţiile datorate sunt alocate 

echitabil în cadrul pieţei. Firma de 

cotabilitate KPMG Fiduciaire a fost 

desemnată să realizeze un sistem 

confidenţial de "cutie-neagră", în 

conformitate cu legea UE privind 

concurenţa, şi să administreze 

independent colectarea de fonduri în 

numele Fundaţiei Vinyl. 

În 2008, a fost necesară o activitate 

semnificativă pentru a organiza Fundaţia 

Vinyl şi a pre-analiza schema de finanţare. 

A necesitat o activitate de comunicare 

intensă pentru a informa mai întâi 

procesatorii despre sistem. Activităţile de 

organizare au inclus un site dedicat (www.

vinylfoundation.org), broşuri în mai multe 

limbi, corespondenţă, prezentări 

explicative şi articole direcţionate în 

media. Procesatorii care contribuie la 

Fundaţia Vinyl devin parteneri acreditaţi ai 

Vinyl 2010 şi pot benefia de asocierea 

directă cu schema Vinyl 2010. Ei au dreptul 

de a folosit sigla "Partener Vinyl 2010 

pentru Durabilitate"

Nivelurile de plată stabilite pentru 2008 

s-au bazat pe o contribuţie de 0,35 EUR pe 

tonă de produs din PVC rigid şi 1,25 EUR 

pe tonă de produs din PVC flexibil. Pe baza 

datelor furnizate de producătorii de PVC şi 

a nivelurilor contribuţiei stabilite pe tonă, 

KPMG Fiduciaire a calculat că finanţarea 

optimă potenţială prin sistemul Fundaţiei 

Vinyl pentru 2008 a fost în jur de 2,9 

milioane EUR. Practic, în total 189 de 

companii procesatoare din 20 ţări au făcut 

contribuţii totalizând 1.018.792 EUR.

Activităţile de comunicare sunt acum 

concentrate pe încurajarea altor 

contribuţii şi evidenţierea oportunităţilor 

de câştigat din a fi văzută ca o afacere 

responsabilă social şi a consecinţelor 

negative ale comportamentului de 

" călător pe gratis" . 

Lista procesatorilor de PVC ce contribuie la 

Fundaţia Vinyl este publicată pe site-ul 

www.vinylfoudation.org şi este actualizată 

regulat.  

Pe baza volumelor de consum de răşină 

din 2007, valoarea totală posibilă a 

cererilor de plată pentru 2008 va fi din nou 

între 2-3 milioane EUR.  În faţa crizei 

financiare globale, Vinyl 2010 recunoaşte 

provocarea în a menţine şi a îmbunătăţi 

nivelurile de finanţare atinse în 2008, dar 

activităţile de comunicare vor continua să 

se desfăşoare în 2009 pentru a încerca 

atingerea acestui obiectiv. 

consiliul de conduceRe al 
Fundaţiei vinyl 

dl. Joachim eckstein – ERPA (Preşedinte)

dl. alexandre dangis – EuPC

dl. david clark – Tarkett

andreas hartleif – VEKA AG

dl. henk ten hove – Wavin

Michael Kundel – Renolit AG

PARTNER FOR SUSTAINABILITY

Supporting the future for PVC

Întotdeauna igienic
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raport financiar
“Cheltuielile Vinyl 2010, inclusiv EuPC şi membrii săi se ridică la suma de 

8,16 milioane EUR în 2008, mai mult decât cele 7,68 milioane EUR din anul 

anterior.

În timp ce costul proiectelor sectoriale a rămas constant sau a scăzut, 

costul proiectului Recovinyl a crescut din cauza integrării activităţilor 

sectoriale şi Recovinyl, volumul său reciclat înregistrat crescând cu 72%. 

În 2008, costurile din activităţile TEPPFA National au fost integrate în 

perimetrul de auditate, astfel explicându-se creşterea faţă de anul trecut.

vinyl 2010 – proiecte de Management al deşeurilor total cheltuieli, inclusiv eupc şi membrii săi

cifre în mii eur 2008 2007

epcoat* 100 292

epFlooR 726 747

eppa 671 605 

esWa/RooFcollect®** 209 375

Recovinyl şi proiectul synergy 5.359 4.513

studii 61 13 

teppFa*** 974 134

vinyloop® Ferrara 0 1.000

altele 59 0

 total 8.159 7.679

*PROIECTUL EPCOAT A FOST INTEGRAT ÎN  Recovinyl ÎN  2008
** ÎN 2008, ESWA/Roofcollect ® ŞI-A TRANSFERAT TOATE ACTIVITăŢILE LEGATE DE COLECTARE ŞI RECICLARE LA Recovinyl, CU EXCEPŢIA 
ACTIVITăŢILOR DE RECICLARE LEGATE DE MATERIALE PENTRU ACOPERIŞURI ŞI IMPERMEABILE.
*** ÎN 2008, AU FOST INCLUSE COSTURILE NAŢIONALE CARE NU AU FOST RAPORTATE ANTERIOR
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ceRtiFicaRea KpMg pRivind 
cheltuielile

Raportul Contabililor Independenţi 
privind Aplicarea Procedurilor Agreate 

Către Conducerea Vinyl 2010

 

Am fost desemnaţi de către Vinyl 2010 să 

realizăm o verificare a tabelului ce prezintă 

cheltuielile suportate pentru diferite proiecte 

ale Vinyl 2010, aşa cum este inclus în Raportul 

privind Activitatea Vinyl 2010 aferent 

activităţilor din anul 2008. Confirmăm că 

aparţinem unui organism de supraveghere 

recunoscut la nivel internaţional pentru 

efectuarea de audit legal. 

Am îndeplinit procedurile enumerate mai jos 

doar pentru a vă asista în certificarea tabelului 

prezentând cheltuielile suportate pentru 

diferite proiecte ale Vinyl 2010, aşa cum este 

inclus în Raportul privind Activitatea Vinyl 

2010 aferent activităţilor din anul 2007. 

Conducerea Vinyl 2010 este răspunzătoare de 

prezentarea generală, contabilitatea analitică 

şi documentele justificative. Acest 

angajament privind procedurile agreate a fost 

realizat în conformitate cu standardele de 

atestare stabilite prin Standardele 

Internaţionale privind Serviciile Aferente. 

Calitatea acestor proceduri este exclusiv 

responsabilitatea acelor părţi specificate în 

acest raport. În consecinţă, nu facem nici o 

expunere privind calitatea procedurilor 

descrise mai jos, nici pentru scopul pentru 

care este solicitat acest raport, nici pentru 

orice alt scop. 

Procedură

Obţinerea sumei totale a costurilor declarate 

în tabelul ce prezintă cheltuielile suportate 

pentru diferite proiecte ale Vinyl 2010, aşa 

cum este inclus în Raportul privind Activitatea 

Vinyl 2010 aferent activităţilor din anul 2008 şi 

asigurarea, pe bază de eşantion, a respectării 

următoarelor condiţii cumulative:

a. •  Costurile sunt determinate în conformitate 

cu principiile contabile internaţionale (IAS/

IFRS);

b. •  Costurile au apărut în perioada 01 Ianuarie 

2008  - 31 Decembrie 2008;

c. •  Costurile sunt înregistrate în conturile 

furnizorului nu mai târziu de 31 Decembrie 

2008;

Procedurile noastre nu vizează totalitatea 

veniturilor şi cheltuielilor. 

Constatări 

Suma totală a cheltuielilor este de 8.159 KEUR.

a. •  Dimensiunea eşantionului acoperă toate 

costurile individuale peste 1.500 EUR din 

totalul sumei costurilor. Pe baza acestei 

dimensiuni a eşantionului, nu au fost nici 

un fel de constatări.

b. •  Dimensiunea eşantionului acoperă toate 

costurile individuale peste 1.500 EUR din 

totalul sumei costurilor. Pe baza acestei 

dimensiuni a eşantionului, nu au fost nici 

un fel de constatări.

c. •  Dimensiunea eşantionului acoperă toate 

costurile individuale peste 1.500 EUR din 

totalul sumei costurilor. Pe baza acestei 

dimensiuni a eşantionului, nu au fost nici 

un fel de constatări.

Nu am fost angajaţi să facem, şi nici nu am 

realizat, o evaluare al cărei obiect să fie 

exprimarea unei opinii despre prezentarea 

generală, contabilitatea analitică şi 

documentele justificative. În consecinţă, nu 

ne exprimăm o astfel de opinie. În cazul în 

care am fi realizat proceduri suplimentare, alte 

aspecte ar fi putut apărea în atenţia noastră 

pe care ar fi trebuit să vi le raportăm, fără a 

prejudicia organizarea actuală.

Acest raport este destinat exclusiv pentru 

informarea şi utilizarea de către conducerea 

Vinyl 2010 şi nu este destinat a fi şi nici nu ar 

trebui să fie folosit de altcineva în afara 

acestor părţi specificate.

KpMg bedrijfrevisoren burg. cvba – Réviseurs d’entreprises 
scRl civile

rapoarte de verificare

Reprezentat de
dominic Rousselle,

Associé
Louvain-la-Neuve, 1 Aprilie, 2009
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ceRtiFicaRea KpMg pRivind 
cantităţile

Cvba Klynveld Peat Marwick Goerdeler 
Advisory Scrl

Raport al expertului independent privind 

controlul cantităţilor nereglementate de 

deşeuri de PVC de la post-consumatori, 

colectate şi reciclate de grupurile 

sectoriale EPCoat, EPFLOOR şi EPPA ale 

EuPC, de asociaţiile sectoriale ESWA & 

TEPPFA ale EuPC şi de Recovinyl Inpa în 

perioada cuprinsă între 1 Ianuarie 2008  şi 

31 Decembrie 2008.

În conformitate cu sarcinile care ne-au 

fost încredinţate de Vinyl 2010, 

prezentăm un raport al auditului nostru 

asupra următoatelor cantităţi pentru 

diferite proiecte ale Vinyl 2010 

menţionate în Raportul privind 

activitatea Vinyl 2010 referitor la 

activităţile din anul 2008.

Persoanele responsabile de întocmirea 

tabelului ce prezintă cantităţile în tone 

susţinute pentru diferite proiecte ale Vinyl 

2010 ne-au furnizat toate explicaţiile şi 

informaţiile pe care le-am solicitat pentru 

auditul nostru. Pe baza trecerii în revistă a 

informaţiilor furnizate, considerăm că 

toate deşeurile care au fost luate în calcul 

au fost deşeuri de PVC de la post-

consumatori ne-reglementate, conform 

definiţiei date de Vinyl 2010 pentru 

deşeurile de PVC de la post-consumatori 

ne-reglementate şi că nu am recunoscut 

nici un element care să fie de natură să 

influenţeze semnificativ informaţiile 

prezentate.

cvba Klynveld peat Marwick goerdeler advisory scrl

Concluziile acestui audit sunt prezentate pe scurt în următoarea prezentare:

reprezentat de 
ludo Ruysen,

Partener
Bruxelles, 31 Martie 2009 

pRoiect
tip deşeuri de 
pvc de la post-
consumatori

cantitate
 în tone reciclată 
în 2007

cantitate
 în tone reciclată 
în 2008

creştere 
procentuală (%)

epcoat (şi, doar pentru 2008, 
Recovinyl)

Ţesături impermea-
bile acoperite cu PVC 2.609* 11.323* N/A**

epFlooR Materiale pentru 
podea 2,054* 2,524* 22,88

eppa (incl. Recovinyl)
Deşeuri profile 
ferestre& deşeuri 
asociate profilelor

56,046 79.877 42,52

esWa - RooFcollect şi 
Recovinyl PVC Flexibil 20.454* 19 333* tonnes, 

dont : N/A**

esWa -
RooFcollect

Materiale pentru 
acoperiş şi imper-
meabile 

954

Recovinyl Aplicaţii ale PVC 
Flexibil 18.379

teppFa (incl. Recovinyl) Ţevi & fitinguri 21.236 22.555 6,21

eRpa prin Recovinyl (incl. 
CIFRA) Film de PVC Rigid 2.135 4.352 103,84

Recovinyl (incl.Vinyloop 
Ferrara) Cabluri 44.929 54.986 22,38

total 149.463 194.950 30,43

* Cantităţi în tone includ şi Norvegia şi Elveţia 
** Nu e cazul, din cauza transferurilor între categoriile de deşeuri 
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RapoRt de veRiFicaRe al 
sgs-RapoRtul din 2008 pRivind 
activitatea 

Înfiinţat în 1878, SGS a devenit cea mai 

importantă companie de inspecţie, 

verificare, testare şi certificare din lume. 

Recunoscuţi ca fiind etalonul global pentru 

calitate şi integritate, avem peste 55.000 

persoane angajate şi o reţea de peste 1.000 

birouri şi laboratoare în întreaga lume ...

SGS a fost pentru prima dată împuternicit de 

Vinyl 2010 să furnizeze o verificare 

independentă a Raportului din 2009 privind 

Activitatea. Raportul din 2009 privind 

Activitatea prezintă realizările îndeplinite prin 

proiectul Vinyl 2010 în 2008 legate de 

programul pe 10 ani.

Scopul verificării a fost de a controla 

declaraţiile făcute în raport. Aceast raport de 

verificare reprezintă opinia noastră 

independentă. SGS nu a fost implicat în 

pregătirea nici uneia dintre părţile Raportului 

de Activitate sau în culegerea de informaţii 

pe care acesta se bazează.

procesul de verificare 
Verificarea a constat în a controla dacă 

declaraţiile din Raport conferă o 

reprezentare onestă şi adevărată a 

performanţei şi realizărilor Vinyl 2010. 

Aceasta include o trecere în revistă critică a 

domeniului Raportului de Activitate şi a 

echilibrului şi lipsei de ambiguitate a 

declaraţiilor prezentate. 

Procesul de verificare presupune 

următoarele activităţi: 

•  Inspecţia de la birou a materialului legat de 

proiecte şi documentaţiei puse la dispoziţie 

de Vinyl 2010 cum ar fi planuri, contracte, 

minute ale întâlnirilor, prezentări, rapoarte 

tehnice şi altele.

•  Comunicarea cu personalul Vinyl 2010 

responsabil de culegerea datelor şi scrierea 

diferitelor părţi ale raportului, pentru a 

discuta şi dovedi declaraţiile selectate.

•  Comunicarea cu câţiva membrii ai 

Comitetului de Monitorizare. 

Verificarea nu a acoperit următoarele: 

•  Datele şi informaţiile fundamentale pe care 

se bazează documentaţia verificată pentru 

inspecţia de birou 

•  Cantitatea în tone deşeuri de PVC reciclată 

(verificată de KPMG)

•  Capitolul Raport Financiar (verificat de 

KPMG)

•  Capitolul Certificare KPMG 

Rezultatele verificării
Opinia noastră este că Raportul din 2009 

privind activitatea Vinyl 2010 prezintă 

realizările Vinyl 2010 din 2008 într-un mod 

corect şi onest. Raportul reflectă într-un mod 

echilibrat efortul industriei PVC-ului de a-şi 

îndeplini angajamentele revizuite din 

Angajamentele Voluntare ale Industriei 

PVC-ului din mai 2006.

În “Angajamentele Voluntare ale Industriei 

PVC-ului” din mai 2006, nu sunt definite nici 

un fel de aspecte importante, cheie pentru 

2008. Totuşi, obiectivele specifice pentru 

2008  Raportul din 2007 privind activitatea 

Vinyl 2010. Majoritatea acestor obiective este 

realizată, iar eforturi mari sunt depuse de 

către industrie pentru a-şi îndeplini 

angajamentele până  2010. 

Şi anul acesta a fost demonstrată o 

performanţă deosebită prin cantităţile în 

tone de deşeuri de PVC, mai ales prin 

proiectul de succes Recovinyl. Cantitatea 

reciclată de deşeuri a crescut aproape până 

la nivelul anual propus ca obiectiv. Totuşi, va 

fi un efort continuu pentru a creşte totalul 

nivelurilor de achiziţionare şi de a demonstra 

conformarea PVC-ului reciclat cu legislaţia  

REACH.

Substituţia continuă a stabilizatorilor pe bază 

de plumb este încă în desfăşurare, ceea ce 

este confirmat de creşterea corespunzătoare 

a stabilizatorilor organici de calciu. Totuşi, aşa 

cum a fost menţionat şi în rapoartele 

anterioare de activitate, va fi necesar un efort 

ridicat pentru industrie pentru a realiza 

angajamentul extins de înlocuire 100% a 

stabilizatorilor pe bază de plumb în Europa 

Celor 27 până în 2015. 

Un aspect cheie  pentru industrie a fost să 

termine până în 2005 evaluările de risc 

pentru cei cinci ftalaţi cei mai utilizaţi în mod 

obişnuit. Ftalaţii sunt plastifianţi care sunt 

incorporaţi în PVC şi platic pentru a creşte 

capacitatea de procesare şi flexibilitatea 

acestora. În 2008, evaluările ultimilor ftalaţi 

rămaşi au fost în cele din urmă publicate  de 

TCS (Toxicologie şi Substanţe Chimice) din 

cadrul Institutului pentru Sănătate şi 

Protecţia Consumatorului (IHCP - Institute for 

Health and Consumer Protection) care este 

unul dintre cele şapte institute ştiinţifice din 

cadrul Centrului de Cercetare Comună (Joint 

Research Centre - JRC) al Comisiei Europene. 

Misiunea IHCP este de a proteja interesele şi 

sănătatea cosumatorilor în cadrul legislaţiei 

UE privind produsele chimice, alimentele şi 

produsele consumatorilor. TCS (denumit în 

prezent Unitatea pentru Calitatea & 

Siguranţa Produselor pentru Consumatori 

(CPS&Q) ), anterior cunoscut sub denumirea 

de Biroul European pentru Produse Chimice 

(ECB), asigură suport ştiinţific şi tehnic pentru 

concepţia, dezvoltarea, implementarea şi 

monitorizarea politicilor UE privind 

produsele chimice periculoase şi produsele 

pentru consumatori, inclusiv coordonarea 

Evaluărilor UE de Risc. Scopul activităţii 

legislative a ECB este de a asigura un nivel 

ridicat de protecţie a muncitorilor, 

consumatorilor şi mediului împotriva 

produselor chimice periculoase şi de a 

asigura funcţionarea eficientă a pieţei 

interne privind produsele chimice aflate sub 

legislaţia actuală a Comunităţii. El joacă un 

rol important în implementarea legislaţiei 

REACH prin dezvoltarea recomandării 

tehnice pentru industrie şi noua agenţie 

chimică şi instrumente pentru înregistrarea 

dosarelor chimice în Baza de Date cu 

Informaţii Chimice Unitare (International 

Uniform Chemical Information Database - 

IUCLID 5). 

Concluziile complete ale evaluărilor de risc 

din 2008 ale ftalaţilor DEHF şi BBF sunt 

disponibile pe site-ul ECB.

Opinia SGS este că industria Europeană a 

PVC-ului a creat o bază completă pentru a-şi 

realiza obligaţiile din programul Vinyl 2010. 

Opt ani de muncă asiduă demonstrează 

disponibilitatea industriei de a-şi realiza 

angajamentele în cadrul durabilităţii 

mediului. Ar trebui de asemenea menţionat 

că industria arată o atitudine deschisă şi 

pozitivă pentru a încuraja dialogul existent 

cu părţile sale interesate (reprezentate în 

comitetul său de monitorizare). 

Marnix schittecatte,
SGS S&SC Business Manager – Belgia
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anexa 1 - glosar

ba/zn

bbF

bMbF

cartele ecvM

ca/zn

cee

cd

cen

cib

ciFRa

csd

csiRo

dbF

dehF

didF

dinF

dnv

dpR

ecpi

ecvM

ecvM 2010

edc

eea

eMceF

en

epcoat

epd

epFlooR

eppa

e-pvc

eRpa

espa

Consiliul European pentru Materiale 
Prastice şi Produse Intermediare (European 
Council for Plasticisers and Intermediates) 
(www.ecpi.org)

Consiliul European al Producătorilor de 
Vinili (European Council of Vinyl 
Manufacturers) (www.pvc.org)

organismul legal şi oficial al ECVM, 
înregistrat în Belgia 

Diclorură de etilenă sau1,2-dicloretan

Zona Economică Europeană (European 
Economic Area)

Federaţia Europeană a Lucrătorilor din 
Domeniul Energiei şi Minelor (European 
Mine Chemical and Energy Workers 
Federation) (www.emcef.org)

Standard European

Grupul Sectorial al EuPC pentru Ţesături 
Impermeabile acoperite cu PVC (EuPC 
PVC Coated Fabrics Sector Group) 
(www.eupc.org/epcoat)

Declaraţia de Mediu a Produsului 
(Environmental Product Declaration)

EPFLOOR – Producătorii Europeni de 
Materiale din PVC pentru Podele, un grup 
sectorial al EuPC (European PVC Floor 
Manufacturers) (www.epfloor.eu)

Asociaţia Europeană a Profilelor pentru 
Fereste din PVC şi Produselor de 
Construcţie Asociate, un grup sectorial al 
EuPC (European PVC Window Profile and 
Related Building Products Association) 
(www.eppa-profiles.org)

policlorură de vinil emulsie 

Asociaţia Europeană pentru Filme 
din PVC Rigid (European Rigid PVC Film 
Association) (www.pvc-films.org)

Asociaţia Europeană a Producătorilor de 
Stabilizatori (European Stabiliser Producers 
Association) (www.stabilisers.org)

Bariu-zinc

Butil Benzil ftalat  

Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (Ministerul Federal al Educaţiei 
şi Cercetării din Germania) 

Cartele Industriei ECVM pentru Producţia 
de VCM şi S-PVC (1995) şi pentru Producţia 
de E-PVC (1998) (www.pvc.org) 

Calciu-zinc

Comunitatea Economică Europeană 
(European Economic Community)

 Cadmiu 

Comitetul European de Standardizare 
(European Standardisation Committee)

Consiliu Internaţional pentru Cercetare şi 
Inovaţie în Construcţii (International 
Council for Research and Innovation in 
Building and Construction) 
(www.cibworld.nl) 

Calandrage Industriel Français  
(o companie franceza de calandrare – 
www.cifra.fr)

Comisia pentru Dezvoltare Durabilă 
(Commission on Sustainable 
Development)

Organizaţia de Cercetare Ştiinţifică şi 
Induatrială a Commonwealth 
(Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation) (www.csiro.au) 

Di-n-butil ftalat

 di(2-etillhexil) ftalat

Di-izodecil ftalat

Di-izononil ftalat

Det Norske Veritas, o organizaţie 
norvegiană de testare şi verificare 
(www.dnv.com)

Deutsche PVC-Recycling GmbH  
(www.pvc-recycling.org) 
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esWa

ue

eupc

Fona

gbR

hci

iisbe

iMM

ivK

kt/a

lca

ntp

nu

ÖaKF

ÖaKR

ocu

plasticseurope

ppm

pvc

pvc-u

Reach

R-pvc

scenihR

sgs

s-pvc

svhc

t

teppFa

tno

unced

unep

vito

vub
 

WRap

yac

Asociaţia Europeană pentru Hidroizolaţii  
într-un Singur Strat, o asociaţie sectorială  
a EuPC (European Single Ply 
Waterproofing Association), 
(www.eswa.be)

Uniunea Europeană

Procesatorii Europeni de Materiale Plastice 
(European Plastics Converters) (www.
plasticsconverters.eu)

Forschung für Nachhaltigkeit (programul 
cadru ‘Cercetare pentru Durabilitate’ al 
Ministerului Federal al Educaţiei şi 
Cercetării din Germania) 

Golvbranschen – Suedia 
(www.golvbranschen.se) 

Acid clorhidric

Iniţiativa Internaţională pentru un Mediu 
Construit Durabil (International Initiative 
for a Sustainable Built Environment) 
(www.iisbe.org)

Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

Industrieverband Kunststoffbahnen – 
Asociaţia pentru Filme şi Ţesături 
Impermeabile acoperite cu PVC 
(www.ivk-frankfurt.de)

kilo tone / an

Evaluări ale ciclului de viaţă (Life cycle 
assessments) 

Programul Naţional de Toxicologie 
(National Toxicology Program) 

Naţiunile Unite 

Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-
Fenster (Organizaţia Austriacă pentru 
Reciclarea Ferestrelor din Materiale 
Plastice) – www.fenster.at)

Österreichischer Arbeitskreis 
Kunststoffrohr Recycling (Organizaţia 
Austriacă pentru Reciclarea Ţevilor din 
Materiale Plastice – www.oeakr.at) 

Organizaciòn de Consumidores y Usuarios 
(Organizaţia Consumatorilor şi 
Utilizatorilor Spanioli – www.ocu.org)

Asociaţia Producătorilor de Materiale 
Plastice (www.plasticseurope.org)

părţi pe milion, sau 1 mg pe kg

 policlorură de vinil

policlorură de vinil neplastifiată  

Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi 
limitarea Produselor Chimice (Registration, 
Evaluation, Authorisation and restriction 
of Chemicals )

PVC reciclat 

Comitetul Ştiinţific pentru Riscuri Noi şi 
Recent identificate privind Sănătatea  
(Scientific Committee for Emerging and 
Newly Identified Health Risks) 

Société Générale de Surveillance – o 
organizaţie de testare şi verificare (www.
sgs.com)

policlorură de vinil suspensie 

substanţe cu risc foarte ridicat 

tonă (metrică)

Asociaţia Europeană pentru Ţevi din 
Materiale Plastice şi Fitinguri (European 
Plastic Pipes and Fittings Association), o 
asociaţie sectorială a EuPC 
(www.teppfa.org)

organizaţie olandeză de cercetare  (www.
tno.nl)

 Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul 
şi Dezvoltarea (United Nations Conference 
on Environment and Development)

 Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu 
(United Nations Environment Program)
VCM – clorură de vinil monomer 

Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek (Institutul Flamand pentru 
Cercetare Tehnologică – www.vito.be)

Universitatea Liberă din Bruxelles (www.
vub.ac.be )

Programul pentru Deşeuri & Acţiunea de 
Recuperare (Waste & Recovery Action 
Programme) 

ACŢIUNEA TINERILOR PENTRU SCHIMBARE 
(Youth Action for Change) (www.
youthactionforchange.org)



Vinyl 2010
şi membrii săi
Vinyl 2010 reprezintă întregul lanţ al activităţilor industriei PVC-ului. Cei patru membri fondatori ai săi sunt:

consiliul european al producătorilor 
de vinili (the european council of 

vinyl Manufacturers)
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/4

B-1160 Bruxelles

Belgia

Tel. +32 (0)2 676 74 41

Fax +32 (0)2 676 74 47

www.pvc.org 

procesatorii europeni de Mase plastice 

(the european plastics converters)
Avenue de Cortenbergh 66/4

B-1000 Bruxelles

Belgia

Tel. +32 (0)2 732 41 24

Fax +32 (0)2 732 42 18

www.plasticsconverters.eu 

asociaţia europeană a producătorilor 
de stabilizatori (the european 

stabiliser producers association)
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/2

B-1160 Bruxelles

Belgia

Tel. +32 (0)2 676 72 86

Fax +32 (0)2 676 73 01

www.stabilisers.org 

consiliul european pentru plastifianţi 
şi produse intermediare
(the european council for plasticisers 

and intermediates)
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/1

B-1160 Bruxelles

Belgia

Tel. +32 (0)2 676 72 60

Fax +32 (0)2 676 73 92

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

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

Sediul social: 
Avenue de Cortenbergh 66/4, B-1000 Bruxelles, Belgia

the european pvc industry's sustainable development programme

www.vinyl2010.org


