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Vinyloop® kabely,odpad bez vláken Dow/BSL
rotační pec s regenerací 
HCl a energie 

MVR Hamburg 
spalování s regenerací  
energie a HC

Texyloop®
potahované textilie, 
odpad s vlákny

Stigsnaes Hydrolýza + pyrolýza 

Lehčený beton smíšený odpad PVC Redop dechlorinace 
smíšených plastů 

CIFRA PVC fólie Tavaux Zplyňování 

Halosep® Čištění spalin

Sustec Schwarze 
Pumpe (SVZ)

Zplyňování 

Sumitomo Metal Zplyňování 
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Výroba stabilizátorů
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Vinyl 2010 - Klíčové milníky

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

Bisfenol A byl vyloučen z výroby 

prášku PVC členských společností 

ECVM

 Audit plnění Průmyslové charty 

pro S-PVC

Charter Audit plnění Průmyslové 

charty pro E-PVC

Publikace dokumentů BREF pro 

polymery a Eko-profilu PVC

Publikace Environmentální deklarace 

(EPD) pro S-PVC a E-PVC

Charta ECVM rozšířena na EU - 27

Publikace aktualizovaných PVC 

eko-profilů a environmentálních 

deklarací (EPD)

Prověření plnění Charty pro VCM/S-PVC 

a E-PVC

Registrace REACH pro EDC a VCM. 

Dokončení Eko-profilů pro hlavní 

procesy zpracování plastů.

Výroba PVC prášku

Vyloučení stabilizátorů na bázi 

kadmia v  EU-15

 Cíl dosáhnout 15 % snížení používání 

olovnatých stabilizátorů byl splněn 

v předstihu

Výzkumný program hummáního bio-

monitoringu byl iniciován ECPI 

Publikováno ocenění rizik používání 

olovnatých stabilizátorů

Dokončení ocenění rizik DINP, DIDP 

a DBP

Opuštění kadmia v EU - 25

Opuštění olovnatých stabilizátorů do 

roku 2015 rozšířeno na EU - 25

Publikace EU ocenění rizik DINP, DIDP a 

DBP v Úředním věstníku EU

and BBP Dokončení EU ocenění rizik 

DEHP a BBP

Opuštění stabilizátorů na bázi kadmia 

v EU - 27

Opuštění olovnatých stabilizátorů do 

roku 2015 rozšířeno na EU - 27

ECPI iniciovala výzkumný program 

monitorování životního prostředí

Cíl snížit užívání olovnatých 

stabilizátorů o 50% v EU - 15 byl splněn 

dva roky před termínem

EU ocenění rizik DEHP a BBP v Úředním 

věstníku EU

dosaženo 50% snížení  olovnatých 

stabilizátorů v EU-27 

Registrace REACH pro DIDP

Bylo nahrazeno 75,9% olovnatých 

stabilizátorů, překročen cíl pro rok 

2010o 25.9%(cílem je úplné vyloučení 

do roku 2015)

Registrace REACH pro DINP and 

DPHP

Aditiva

Spolupráce s Direktoriátem TAIEX a  

EMCEF na první rozšířené konferenci 

HSE (Health, Safety and Environment) 

(Polsko)

První aktivní účast na Zeleném 

týdnu EU

Začala spoluúčast na evropských 

a globálních konferencích a akcích 

(např. ERSCP, ISWA, SETAC, Asie-Pacifik 

Stewartship konference, atd.), pro 

sdílení nejlepších postupů a přístupu

Zahájena spolupráce s Friends of 

Europe

Konference o rozšíření EU a HSE 

konference v Maďarsku, semináře k 

rozšíření v České republice, Polsku a 

Slovensku

Registrace Vinyl 2010 jako partnera 

v sekretariátu OSN pro CSD (Komise 

pro udržitelný rozvoj)

Konference o rozšíření EU v Lotyšsku

Prezentace o udržitelném 

rozvoji na 2nd UNECE RIM (Regionální 

implementační meeting)

HSE seminář Global Vinyl Council 

v Rusku

První aktivní účast na každoročním 

Veletrhu partnerství OSN v New Yorku

První akce sítě zainteresovaných stran 

v Evropském parlamentu

První esejistické soutěž Vinylm2010 

o trvale udržitelném rozvoji (2007 

- 2008)

Druhá esejistická soutěž Vinyl 2010 

o trvale udržitelném rozvoji (2008 

-2009)

Uvedení hry Vinylgame (vyzname-

nané italskou cenou “Premio Aretê 

2008” za odpovědnou komunikaci)

Spuštění myšlenkové platformu 

trvale udržitelného rozvoje

Konzultace TNS se zúčastněnými 

stranami

Dialog se zainteresovanými subjekty

Činí život snazším

Publikace první Zprávy o činnosti 

v dubnu

Založení právnické osoby Vinyl 2010 První jednání Kontrolní komise Prověření cílů v polovině období Publikace aktualizovaného Dobrovol-

ného závazku

Založení nadace Vinyl Foundation Dobrovolný závazek rozšířen na EU 

- 27 se zahrnutím všech společností 

reprezentovaných ECVM, ECPI, ESPA 

a EuPC 

Vedení

 Rozhodnutí vyjít s novým dobro-

volným programem udržitelného 

rozvoje a spolupráce s tNS na vývoji 

jeho zásad a klíčových prvků
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Technické studie a studie 

uskutečnitelnosti

Studie EuPR o mechanické recyklaci

Zahájení projektu ACRR

UK studie o smíšeném odpadu PVC

 Dosažení 25 %-ní recyklace 

uživatelského odpadu z trubek, oken 

a hydroizolačních membrán

Založení Recovinylu

Zahájení projektu APPRICOD

Zveřejnění studie PE o ekonomické 

efektivnosti možné recyklace v 

Evropě

UK projekt recyklace smíšeného 

odpadu

Přehledová studie PE Evropa o LCA 

výrobků z  PVC a konkurenčních 

materiálů 

 Dosažení 50% recyklace uživatelského 

odpadu z trubek a oken

Studie AJI Europe o recyklaci  odpadu 

PVC v Evropě

Studie Consultic o využití a exportu 

PVC odpadů v Německu

Revize modelu EuPC o dostupném 

shromážditelném odpadu PVC v 

Evropě

Studie EuPC o uživatelském odpadu 

PVC v Maďarsku a Polsku

Publikace návodu “Towards Sustain-

able Plastic C&D Waste Management in 

Europe” (projekt APPRICOD )

Studie EuPC o uživatelském odpadu 

PVC na Slovensku

Recyklace uživatelského odpadu PVC 

dosáhla 194 950 tun.

 Založení WRIC - řetězce průmyslu 

recyklace odpadů

Zahájení projektu SDS-R 

(bezpečnostní listy pro recykláty) 

Studie VITO o odhadu vlivu 

zděděného kadmia

Hospodaření s odpady  - sběr a recyklace  - studie a další projekty                      

Bylo recyklováno 260 842 tonnes 

spotřebitelského odpadu PVC, 

překročení stanoveného cíle* 

(* recyklovat of 200 000 tun
spotřebitelského odpadu PVC navíc 
k množství spotřebitelského odpadu 
recyklovaného v roce 1999 a k jakémukoliv  
množství uživatelského odpadu 
recyklovanému po roce 1999 na základě 
požadavků z implementace Nařízení EU o 
odpadech z obalů, automobilů po skončení 
životnosti a elektroniky a elektrických zařízení 
- což odpovídá 240 000 tunám)
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“ Je velmi důležité pro dobrovolný závazek, aby byl 
důvěryhodný, a jediný způsob, jak toho dosáhnout je 
zahrnout do něj měřitelné cíle a termíny. Dobrovolný 
přístup organizace Vinyl 2010 ukázal, že takto může 
být dosaženo důležitých cílů mnohem rychleji, než 
prostřednictvím tradičních právních předpisů ".

Jean Pierre De Grève

Generální ředitel Vinyl 2010

Dlouhá životnost, nízké nároky na údržbu



 

Rok 2010 byl pro Vinyl 2010 zvláštní, a to 
nejen pro pokrok dosažený v průběhu 
tohoto roku, ale i pro konečné dosažení 
cílů 10-ti letého plánu.
Recyklace spotřebitelského odpadu 
PVC dosáhla v roce 2010 objem 260 842 
tun – což představuje nárůst o 220 000 
tun oproti množství v roce 1999, nárůst 
větší než byl 10-ti letý cíl 200 000 tun, a 
to navzdory potížím, kterým jsme čelili v 
letech krize.
Všechny členské společnosti ECVM, 
včetně těch, které působí v nových 
členských státech EU, byly předmětem 
konečného ověření charty ECVM. Bylo 
dosaženo 94% celkové a částečné shody 
s průmyslovou chartou  pro VCM / S-PVC 
a E-PVC v EU-27.

Průmysl změkčovadel pokračoval 
ve své snaze podporovat výzkum a 
bezpečné, k životnímu prostředí šetrné 
používání změkčovadel v Evropě. 

Používání změkčovadel v Evropě 
vykázalo zejména pravidelný posun od 
ftalátů s nižší molekulovou hmotností 
k neklasifikovaným ftalátům s vyšší 
molekulovou hmotností.

Substituce stabilizátorů na bázi olova 
s celkovým snížením přibližně o 72% v 
EU-27 významně předstihla  10-ti letý 
plán, který počítal s redukcí o  50% v 
EU-15.

Pokud jde o dialog se zúčastněnými 
stranami, v roce 2010, kromě svých 
obvyklých iniciativ, Vinyl 2010 zapojil 
do diskuse nevládní organizace jako 
přirozený krok v rozvoji nové iniciativy 
udržitelnosti, včetně zapojení externích 
aktérů v procesu konzultací pro získání 
zpětné vazby na plány průmyslu.
TNS v současné době pracuje spolu s 
Vinyl 2010 na vymezení zásad a klíčových 
prvků nového 10-ti letého programu 

Stručný přehled 
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POKROK VINYLu 2010  
V ROCE 2010 

Zpráva o činnosti Vinyl 2010

Vinyl 2010 je organizační složka založená za účelem implementace Dobrovolného závazku 

evropského průmyslu PVC. Dobrovolný závazek je desetiletý plán vývoje evropského 

průmyslu PVC směrem k udržitelnosti minimalizací dopadů výroby PVC na životní prostředí, 

podporou odpovědného používání aditiv, podporou sběru a recyklace, a podporou 

sociálního dialogu mezi všemi zúčastněnými stranami průmyslu. Dobrovolný závazek, 

původně podepsaný v březnu 2000 a zahrnující EU-15, byl po rozšíření EU rozšířen a nyní 

zahrnuje všechny země EU-27. 

V roce 2010 se rada Vinyl 2010 spolu se čtyřmi asociacemi sdruženými ve Vinyl 2010 

rozhodla, s ohledem na blížící se závěr 10-ti letého programu, stavíc na dosažených 

výsledcích a vědomí důležitosti trvale udržitelného rozvoje a sociální odpovědnosti, přijít 

s novým Dobrovolným programem, který je v současné době připravován. 

Tato zpráva přináší přehled o výsledcích dosažených Vinyl 2010 v roce 2010. Všechny 

informace obsažené ve zprávě byly nezávisle auditovány a ověřeny externími třetími 

stranami. Pro snadnější orientaci je zpráva na konci doplněna výkladem zkratek



udržitelnosti pro evropský průmysl PVC
Výroba základního materiálu
V souladu s požadavky nařízení REACH 
byly v roce 2010 úspěšně dokončeny 
registrační postupy jak pro VCM, tak i EDC.
Pro zajištění konečného ověření 
dodržování průmyslové charty ECVM 
byli všichni členové ECVM auditovaní. 
Předběžné výsledky ukazují dosažení 
90% shody napříč všemi aplikacemi 
ověřovacích standardů, 4% částečnou 
shodu, 3% ní neshodu, a 3% všech 
aplikací standardů nebylo možné ověřit. 
V návaznosti na předběžné výsledky 
se rada ECVM rozhodla opět prověřit 
všechna kritéria, která byla jen částečně 
splněna nebo nesplněna, aby do Zprávy o 
činnosti 2012 bylo možné zahrnout lepší 
výsledky. Toto ověření bude zahrnovat 
i závody, které nebylo možné prověřit, 
protože jejich produkce byla v důsledku 
hospodářské krize v průběhu ověřovacího 
období příliš nízká,.

Změkčovadla
Během desetiletého závazku v rámci Vinyl 
2010 evropský průmysl změkčovadel 
zastoupený ECPI soustavně investoval do 
vysoce kvalitního výzkumu, testování a 
hodnocení odborníků. V souladu se svým 
posláním, ECPI poskytla cenný vstup pro 
legislativní a regulační orgány, nevládní 
organizace a sdružení spotřebitelů.
V důsledku hodnocení rizik v EU a 
nařízení REACH, a zejména díky stálému 
úsilí průmyslu změkčovadel vyhovět jak 
regulační požadavkům tak i poptávce na 
trhu, se v používání změkčovadel v Evropě 
vyvinul trend postupného přechodu od 
nízké k vysoké molekulární hmotnosti 
ftalátů a - v menší míře – k používání 
neftalátových změkčovadel. Ftaláty s 
vysokou molekulovou hmotností (DINP, 
DIDP, DPHP) dnes představují více než 70% 
změkčovadla trhu v Evropě.

Stabilisers/Stabilizátory
V roce 2010 oznámili členové ESPA další 
snížení olověných stabilizátorů v EU-15, 
přičemž jejich spotřeba klesla o 75,9% 
(-96 448 tun) od roku 2000, tedy výrazně 
nad 50% cíl stanovený pro rok 2010. 
Stabilizátory na bázi olova byly nahrazeny 
především stabilizátory na bázi vápníku, 
které ve stejném období vykázaly výrazný 
nárůst (+60 171 tun).

V souladu s cíli Vinyl 2010 postupné 
ukončení používání stabilizátorů na bázi 
kadmia dokončeno v EU-15 v roce 2001, a 
v EU-27 do konce roku 2007.

Projekty nakládání s odpady
Recyklace spotřebitelského odpadu PVC 
dosáhla v roce 2010 260 842 tun, což 
představuje zvýšení o 220 000 tun oproti 
roku 1999, tedy překročení desetiletého 
cíle 200 000 tun. Hlavní zásluhu na tom 
má Recovinyl, který přes globální krizi v 
roce splnil a překročil svůj plán recyklovat 
240 000 t s registrovaným množstvím 
zrecyklovaného spotřebitelského odpadu 
PVC v úrovni 254 814 tun.
Vinyl 2010 i v roce 2010 pokračoval v 
podpoře plánů zaměřených na jednotlivé 
proudy produktů řízených jednotlivými 
výrobkovými asociacemi

•  EPPA (Evropská asociace výrobce 
okenních profilů a dalších stavebních 
prvků) podporovala obchodní a 
komunuikační aktivity místních 
recyklačních systémů v Belgii, Dánsku, 
Francii, Holandsku, Irsku, Itálii, Německu, 
Rakousku, Španělsku a Spojeném 
království.  
 
Členové EPPA pokračovali, a někteří 
již dokončili náhradu stabilizátorů na 

bázi olova. V roce 2010 bylo dosaženo 
objemu 95 % produktů bez olova. 

•  Recyklační projekty TEPPFA (Evropská 
asociace výrobců plastových trubek 
a tvarovek) jsou nyní součástí systéu 
Recovinyl. V roce 2010 bylo věnováno 
zvláštní úsilí sběru dat pro Evropskou 
komisi, Direktoriát Podnikání s cílem 
prokázat, že kadmium zděděné v 
trubkách z recyklátů jiných výrobků 
nemigruje do odpadních kapalin, ani 
do půdy.

•  ESWA (Evropská asociace 
jednovrstevnatých hydroizolací) 
zrecyklovala v roce 2010 
prostřčednictvím dobře fungujícího 

systému Roofcollect® 1 586 tun odpadu 
ze střešních a vodotěsných membrán 
po skončení jejich životního cyklu. 

•  EPFLOOR (Evropská asociace výrobců 
PVC podlahovin) v roce 2010 sebrala 
k recyklaci 2 448 tun uživatelského 
odpadu z podlahovin. Stabilizované 
recyklační systémy pracují v celé Evropě. 

•  EPCoat (Skupina EuPC pro PVC 
potahované textílie) recyklovala v roce 
2010 prostřednictvím Recovinylu a 
svého recyklačního systému IVK 3 243 
tun uživatelského odpadu.

Recyklační technologie a  
zkušební jednotky
Recyklační závod Vinyloop® ve Ferraře 
prodělal v roce 2010 významná technická 
zlepšení. Vysoká kvalita R-PVC získaného 
postupem Vinyloop ® byla v roce 2010 
potvrzena shromážděnými technickými 
údaji. Proces Texyloop ® zlepšil své 
výsledky v oblasti recyklace plachet a 
nyní může dodávat i bílá vlákna. 

“ Můžeme být schopni, pokud budeme 
pracovat společně, zlepšit image tohoto 
materiálu, který by měl být používán 
mnohem více, než je tomu dnes. PVC je 
důležitým materiálem pro udržitelnou 
ekonomiku.”

Carlos Sanchez Reyes-de Palacio

Předseda španělské organizace spotřebitelů a uživatelů (OCU)
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Ostatní projekty
ERPA-CIFRA – V roce 2010, CIFRA 
recykloval uživatelský odpad PVC v rámci 
aktivit Vinyl 2010. Recyklovaný materiál 
byl použit při výrobě tuhých PVC fólií 
pro použití v ultralehkých modulárních 
strukturách (GEOlight™) pro zachycování 
přívalových vod.
REACH a recyklace – Následně po 
prezentacích dvou studiích o kadmiu 
v recyklátu PVC, jedné zpracované 
Vlámským institutem pro technologický 
výzkum na objednávku Vinyl 2010 a 

druhé, zpracované na objednávku 
Direktoriátu Podnikání EK organizací RPA, 
začala diskuse s direktoriáty Podnikání 
a Životní prostředí o limitech obsahu 
kadmia v recyklovaném PVC.
Projekt SDS-R (Bezpečnostní listy pro 

recykláty) – V souvislosti s implementací 
nařízení REACH spolupracoval EuPC s 
EuPR na vývoji rozšíření Bezpečnostních 
listů na PVC recykláty. EuPR vytvořil a 
publikoval instrukční dokument a v 
listopadu 2010 spustil verzi 1.0 tomuto 
tématu věnované webové stránky. 
instrukční dokument vysvětluje přímou 
a jednoduchou cestou jak se na stránce 
zaregistrovat a jak vytvořit specifický 
bezpečnostní list pro recyklát PVC.
Vinyl Foundation - je nezisková nezávisle 
řízená nadace vytvořená koncem 

roku 2007 pro posílení účinnosti 
výběru příspěvků od evropského 
zpracovatelského průmyslu na podporu 
recyklačních cílů Vinyl 2010 
Seznam zpracovatelů PVC přispívajících 
do Vinyl Foundation a tím na recyklační 

systémy Vinyl 2010 je zveřejněn na www.
vinylfoundation.org a je pravidelně 
aktualizován..
V roce 2010 Vinyl Foundation dokázal 
vybrat 780 000 €.

“ Vinyl 2010 byl nezbytným krokem vpřed pro celé odvětví. Nebylo 
snadné zainteresovat všechny, bylo spoustu neochotných a váhavých, 
co tvrdili, že to celé skončí nezdarem, že recyklace nebude fungovat, 
a že se aditiva nedají nahradit. My jsme to ale dokázali".

Helmuth Leitner

Generální ředitel ECVM

Tvořivost, nadšení a zkušenosti s  

recyklovaným PVC



Bezpečný materiál poskytující pohodlí a komfort

“ Zapojení lidé mohou sami posoudit co je možné, 
co je dosažitelné a pro co nelze stanovit  
specifické cíle. Nemohou však tak činit ve vakuu.  
Musí podléhat kontrole - jak vlastní,  
tak i ostatních lidí".

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Člen Evropského parlamentu a člen Kontrolní komise Vinyl 2010



Dohled kontrolní komise
Kontrolní komise je nezávislý orgán 
ustanovený pro dohled nad postupem 
programů Vinyl 2010. Skládá se ze 
zástupců Evropské komise, Evropského 
parlamentu, spotřebitelských organizací 
a průmyslu. Předsedou komise je 
profesor Alfons Buekens ze Svobodné 
university v Bruselu (VUB).

Finance
Výdaje organizace Vinyl 2010 včetně 
svazu EuPC a jeho členů v roce 2010 
činily 6,64 milionů €.

Nezávislí auditoři
Vinyl 2010 usiluje o transparentnost.

•  Finanční účty Vinyl 2010 byly ověřeny a 
schváleny společností KPMG.

•  KPMG také ověřila prohlášení o 
množství recyklovaných produktů.

•  Zpráva o činnosti 2011byla posouzena 

společností SGS, která potvrdila, že 
tato zpráva je pravdivým a poctivým 
obrazem činnosti a úspěchů Vinyl 
2010. 

Povzbudivý dialog se 
zainteresovanými subjekty
Vinyl 2010 aktivně pracuje na 
komunikaci, dialogu a vzdělávání a 
účastní se příslušných konferencí a 
seminářů zaměřených na udržitelný 
rozvoj. V dubnu 2010 Vinyl 2010 
posílil svůj dialog s mladou generací 
otevřením specifického portálu 
"Myšlenková platforma udržitelného 
rozvoje", skutečnou on-line komunitu o 
udržitelném rozvoji.

V roce 2010 vzrostly on-line komunikace 
Vinyl 2010. Poprvé bylo vydáno 
animované video prezentující údaje a 
úspěchy popsané ve zprávě o činnosti. 
Hra Vinylgame byla aktualizována 
doplněním o integrovaný systém skóre 

ve všech pěti jazycích, s registrací pořadí 
nejlepších hráčů. 

 

MONITORING, PŘÍSTuP K INFORMACÍM A VZTAHY  
SE ZAINTERESOVANÝMI SuBJEKTY

KLÍČOVÉ ÚSPĚCHY V OBDOBÍ 2000 - 2010
•  Recyklace použitého PVC dosáhla v roce 2010 úrovně 260 842 t

•  Externí ověření průmyslových chart ECVM pro S-PVC a E-PVC

•  S dvouletým předstihem (2008) byla dosažena 50% redukce v užívání stabilizátorů na 
bázi olova 

•  Postupné vyřazování olověných stabilizátorů do roku 2015 bylo rozšířeno z EU – 15 
(2006) na EU – 27(2007)

•  Vydání Environmentální produktové deklarace (EPD) pro S-PVC a E-PVC

•  Úplné vyřazení stabilizátorů na bázi kadmia v EU – 15 (2001), EU – 25 v roce 2006 a 
v EU – 27 v roce 2007

•  Hodnocení rizik užívání ftalátů bylo zpracováno (2005 – 2006) a publikováno (2006 – 
2008)

•  Bylo publikováno hodnocení rizik stabilizátorů na bázi olova (2005)

•  Registrace Vinylu 2010 jako partnera komise OSN pro udržitelný rozvoj (2004)

•  Bisphenol A vytěsněn z produkce PVC ve všech členských společnostech ECVM (2001)
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Houževnaté, odolné a hladké

“ Zkušenost Vinylu 2010 ukazuje, že 
udržitelnost není jen módní slovo, 
ale představuje také konkrétní otázky, 
skutečné problémy a učení praxí ".

Josef Ertl

Předchozí předseda Vinyl 2010



Manufacturers), reprezentující 13 
výrobců PVC, kteří představují téměř 
100 % výroby PVC v zemích EU-27. Tyto 
firmy provozují okolo šedesáti různých 
závodů rozmístěných na více než 35 
místech a zaměstnávají přibližně 10 000 
lidí.

•  ESPA (Evropská asociace výrobců 
stabilizátorů, the European Stabilisers 
Producers Association), reprezentující 
11 společností, které produkují více než 
98 % stabilizátorů prodaných v Evropě. 
Zaměstnávají okolo 5 000 lidí.

•  ECPI (Evropské sdružení pro 
změkčovadla a meziprodukty, the 
European Council for Plasticisers 
and Intermediates) reprezentuje 
sedm hlavních evropských výrobců 
změkčovadel a přípravků, kteří 
zaměstnávají přibližně 1 200 lidí ve 
výrobě změkčovadel.

•  EuPC (Evropské sdružení zpracovatelů 
plastů, the European Plastic Converters) 
reprezentuje téměř 50 000 společností, 
které produkují každoročně přes 45 
milionů tun výrobků z plastů různého 
druhu. EuPC odhaduje, že 21 000 z nich 
(mnohé jsou MSP), zaměstnávajících 

přes půl milionu lidí, jsou zapojeny do 
zpracování PVC na konečný výrobek pro 
domácnosti či pro průmyslové využití.

V roce 2010 sektor PVC vykázal známky 
oživení v objemech poptávky po poklesu 
způsobeném globální krizí v roce 2009. 
Evropská spotřeba PVC byla okolo 5,4 
milionů tun při lepších výsledcích ve 
Východní Evropě.

Vzhledem k tomu, že je PVC tvořeno 
také ze soli (57%), má PVC charakter 
udržitelného materiálu. Je méně závislé 
na ropě, než kterýkoliv jiný známý hlavní 
termoplast.
Mnoho aplikací PVC je užíváno po velmi 
dlouhou dobu trvající od 30 do 100 
let pro kabely, trubky a okenní profily. 
Znamená to, že spolu s vynikajícím 
využitím zdrojů má PVC tu výhodu, že 
zůstane v užívání dlouhou dobu před 
vstupem do řetězce odpadů. Výrobky z 
PVC vyžadují minimální údržbu, a tudíž 
i menší další spotřebu energie, surovin 
a chemikálií nezbytných pro zajištění 
efektivnosti jeho aplikací.

PVC je recyklovatelné a je recyklováno. 
Několik současných studií o ekonomické 
efektivnosti a životním cyklu hlavních 
aplikací PVC ukazuje, že z hlediska 
energetické náročnosti a potenciálu 
globálního oteplování (GWP – Global 
Warming Potential) je PVC srovnatelné 
s alternativními produkty, a že aplikace 
PVC vykazují výhody jak v celkové 
spotřebě energie, tak i v nízké produkci 
emisí CO2.
Unikátní výhodou PVC ve srovnání 
s jinými materiály  je možnost měnit 
formulace při zachování stejných 
technických vlastností, ale při zlepšené 
bezpečnosti a udržitelnosti finálního 
výrobku,
Evropský průmysl PVC je pevně 
odhodlán k udržitelnosti. V rámci 
iniciativy Vinyl 2010 neustále usiluje o 
zlepšení výrobků a výrobních procesů, 
investuje do technologií, minimalizace 
emisí a odpadů a podporuje sběr a 
recyklaci odpadů.
Na evropské úrovni je průmysl PVC 
reprezentován čtyřmi asociacemi:

•  ECVM (Evropská rada výrobců 
vinylu, the European Council of Vinyl 

Evropský průmysl  
PVC
Polyvinylchlorid neboli PVC je jedním z nejrozšířenějších plastů. Vzhledem ke svému 

velmi univerzálnímu charakteru je PVC široce užíváno v mnoha průmyslových odvětvích 

a nabízí mnoho populárních a nezbytných produktů pro stavebnictví, pro automobilový 

průmysl, pro elektrotechnické i IT kabeláže, pro věrnostní & kreditní karty, obaly, módu 

a design, zdravotnické prostředky a podobně.

Prodeje PVC v západní Evropě, České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku v roce 2010

9% Tvrdé fólie

2% Tvrdé desky

23% Trubky a tvarovky

28% Profily

7% Různé pevné a láhve

6% Měkčené fólie a desky

2% Ostatní pastovité

3% Potahované textilie

6% Podlahoviny
7% Kabely

2% Měkčené trubky a profily

5% Ostatní nepastovité

Nový recyklační průmysl

"Závod recyklující smíšený odpad PVC dosahuje 

průměrný výkon 350 t/osobu a rok (t.j. 20 lidí 

pracujících na plný úvazek v recyklačním provozu 

s kapacitou 7 000 t/rok, zatímco recyklátor 

zpracovávající pouze trubky zaměstnává 7 lidí při 

ročním výkonu 4 100 t(t.j. 585 t/osobu a rok) 

" Studie VITO 2009
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Vinyl 2010 a jeho 
Dobrovolný závazek
Vinyl 2010 je právní subjekt, který poskytuje organizační strukturu a finanční zdroje pro 

implementaci a monitorování Dobrovolného závazku evropského průmyslu PVC. Jedná 

se o desetiletý plán posunující průmysl PVC směrem k udržitelnosti minimalizací dopadů 

výroby PVC na životní prostředí, podporou odpovědného užívání aditiv, podporou 

sběru a recyklace odpadů, a podporou sociálního dialogu mezi všemi zúčastněnými 

stranami průmyslu.

Dobrovolný závazek byl zřízen čtyřmi 
asociacemi reprezentujícími celý řetězec 
PVC. Původně byl podepsán v březnu 
2000 a pokrýval EU – 15. V roce 2005 
byl Dobrovolný závazek, tak jak bylo 
od počátku plánováno, revidován, aby 
mohly být zahrnuty praktické zkušenosti, 
technický pokrok a rozšíření Evropské 
unie.

Vinyl 2010 prostřednictvím nezávislé 
kontrolní komise úzce zahrnuje 
zainteresované subjekty a tvůrce politik 
do implementace Dobrovolného 
závazku. Navíc jsou každoročně vydávány 
nezávisle auditované Zprávy o činnosti 
s přehledem o plnění cílů daných 
Dobrovolným závazkem.

Od října 2004 je Vinyl 2010 registrován 
jako partner v sekretariátu Komise OSN 
pro udržitelný rozvoj.

“ Vinyl 2010 je unikátní v tom smyslu, 
že se za prvé zabývá celým životním 
cyklem materiálu a také tím, že je 
závazkem k transparentnosti”

Brigitte Dero

Generální tajemník ESPA a člen rady Vinyl 2010

RADA VINYL 2010 V ROCE 2010

Mr. David Clark
EuPC (Sektor měkčeného PVC)

Mr. Alexandre Dangis
EuPC

Mr. Jean-Pierre De Grève
Generální ředitel (ECVM 2010)

Dr. Brigitte Dero
ESPA

Mr. Joachim Eckstein
Místopředseda (EuPC)

Dr. Josef Ertl
ECVM 2010

Mr. Andreas Hartleif
EuPC (Sektor neměkčeného PVC)

Dr. Arno Knebelkamp
ECVM 2010

Mr. Michael Kundel
EuPC (Sektor měkčeného PVC)

Mr. Ashley Reed
Předseda (ECVM 2010)*

Dr. Michael Rosenthal
Pokladník ESPA

Mr. Hans Telgen
EuPC (Sektor neměkčeného PVC )***

Mr. Henk ten Hove
EuPC (Sektor neměkčeného PVC)****

Mr. Pierre Tucoulat
Předseda ECVM 2010**

* do října 2010
** od října 2010
*** od dubna 2010
**** do března 2010



 

S ohledem na blížící se závěr 
desetiletého programu, stavíc na 
dosažených výsledcích, vědomí 
důležitosti trvale udržitelného rozvoje a 
sociální odpovědnosti, rozhodla se rada 
Vinyl 2010 přijít s novým dobrovolným 
programem, který je v současné době 
připravován. 

V průběhu roku 2010 Vinyl 2010 
spolupracoval s celosvětově uznávanou 
nevládní organizací pro udržitelný rozvoj 
Natural Step (www.naturalstep.org) s 
cílem rozvíjet zásady a klíčové prvky 
progresivní nové iniciativy pro evropský 
průmysl PVC .

Nové iniciativy budou založeny na následujících základních principech:

•  Dobrovolné akce

•  Měřitelné cíle a konečné termíny

•  Neustálé zlepšování - vždy akceptovat, že cesta k udržitelnosti vyžaduje neustálé 
hodnocení a učení praxí

•  Spolupráce – cesty jak spoluprací v rámci odvětví nalézt řešení, které žádný hráč 
nemůže realizovat samostatně a oslovit mnohem širší skupinu zúčastněných stran

•  Transparentnost – otevřenost, sdílení a uznání rozdílu mezi stavem, který je teď a 
mezi tím, který chceme dosáhnout.

•  Vědeckou přísnost a výzkum - zajistit, aby technologie, procesy a materiály byly 
posuzovány podle silných, důvěryhodných a vědeckých principů udržitelného 
rozvoje

•  Dialog - vytvářet více diskuse / spolupráce s externími kontakty a těmi, kteří 
mají co říci o PVC, být otevřený k poslechu a učení se od druhých pozitivním a 
vnímavým způsobem 

•  Odpovědnost – nikdo jiný nezabezpečí místo pro PVC v udržitelné budoucnosti, 
než průmysl PVC sám 

•  Hledání obchodní prosperity – potřebujeme, aby podniky zapojené do výroby a 
prodeje PVC byly úspěšné – to znamená, aby dosahovaly přijatelnou návratnost 
investic a byly konkurenceschopné současně s hledáním cesty k udržitelnému 
rozvoji

•  Priorita udržitelnosti inovací - výzkum, design a inovace by neměly mít jiný cíl, 
než zlepšení potenciálu udržitelnosti PVC včetně jeho konkurenceschopnosti 
na trhu, stejně jako nahrazení součástek, materiálů a postupů, které z hlediska 
udržitelnosti nedávají smysl.

CO BuDE PO VINYL 2010

Moderní a praktický život
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Je čas podívat se, co bude po Vinyl 
2010. 10-ti letý Dobrovolný závazek je 
nyní na svém přirozeném konci. Ale tato 
zkušenost nás přesvědčila, abychom 
pokračovali na cestě k udržitelnosti. V 
návaznosti na dosažený pokrok a na 
úspěchy Vinyl 2010, jsme v roce 2010 
pracovali s nevládní organizací Natural 
Step na vymezení zásad a klíčových 
prvků nového závazku udržitelnosti a pro 
zajištění zpětné vazby na naše plány jsme 
přizvali externí zainteresované strany.

Evropský průmysl PVC se těší na nové 
desetiletí plné entusiasmu a trvalého 
pokroku!

Úvodní  slovo 
předsedy Vinyl 2010

No vida! 10 let Dobrovolného závazku již uplynulo. 10 let vyznačujících se politickými a 

ekonomickými změnami, které pravděpodobně zkomplikovaly implementaci. 10 let 

úspěchů a problémů. 10 let, na které rozhodně můžeme pohlížet s uspokojením.

Za tuto dobu evropský průmysl 
PVC hluboce dospěl ve své vizi 
trvale udržitelného rozvoje  sociální 
odpovědnosti. Naučili jsme se hodně 
pokud jde o technické a vědecké 
poznatky, ale také z hlediska vztahů s 
našimi akcionáři. Naučili jsme se, jak lépe 
zapojit náš průmyslu do společnosti. A 
doufejme, že jsme také získali respekt a 
důvěryhodnost.

Je čas na vyvození závěrů. Posledních 10 
let ukázalo, že náročné cíle lze dosáhnout 
pokud jsme důslední v našem úsilí a 
plnění závazků. Ještě před pěti, šesti 
roky se cíl zvýšit recyklaci uživatelského 
odpadu o 200 000 tun jevil jako nereálný. 
Ale my jsme to udělali. Jen před několika 
lety technické problémy spojené s 
náhradou stabilizátorů na bázi olova 
zvýšily obavy o dodržení termínu. Dnes 
jsme hodně před plánovaným termínem, 
a to i poté, co byly do úkolu zahrnuty 
i nové členské státy EU. Když jsme 
začínali, bylo na dobrovolné dohody 
pohlíženo s podezřením a nejistotou. 
Teď jsme dosažením našich cílů dokázali, 
že průmysl může být odpovědný a 
důvěryhodný.

Je čas mluvit o tvářích Vinyl 2010 a 
poděkovat všem těm lidem z průmyslu, 
kteří nastoupili na tuto cestu s nadšením 
a obětavostí, a i všem těm, kteří se přidali 
v průběhu let. Ale tvářemi Vinyl 2010 
jsou také všichni lidé z Evropské komise 
a Evropského parlamentu, z institucí, 
z odborových svazů, z akademií, ze 
sdružení spotřebitelů, z konzultačních 
firem, z vědeckých a odborných subjektů 
a každý, kdo povzbudil a přispěl k historii 
Vinyl 2010 stimulujíc nás a poskytujíc 
nám ty správné dovednosti. Děkuji vám 
všem!

Pierre Tucoulat

předseda Vinyl 2010

Pierre Tucoulat
předseda Vinyl 2010



Prohlášení předsedy  
kontrolní komise

Jsem velmi rád, že jsem měl tu čest doprovázet evropský průmysl PVC na jeho cestě 

směrem k udržitelnosti ve funkci předsedy kontrolní komise. Vinyl 2010 je nyní na konci 

svého předpokládaného působení. Připravují se však nové dobrovolné iniciativy, které 

budou brzy zveřejněny.

Neustále od roku 2003, kdy byla oficiálně 
kontrolní komise ustavena, jsme sledovali 
obrovské úsilí rozšířené do celé řady 
iniciativ v rámci Vinyl 2010. Viděli jsme 
zrození a rozvoj nové kultury v průmyslu 
PVC, včetně plného uznání své sociální 
role a odpovědnosti, jakož i potřeby 
užšího dialogu se zainteresovanými 
stranami. Občas jsme také viděli nějakou 
kritiku a skepsi když se výsledky zdály být 
méně povzbudivé.

Samozřejmě, že implementace 
Dobrovolného závazku sebou přinesla 
několik drobných překážek. Důrazné 
prozkoumání všech možnosti dovolilo 
identifikovat nejlepší a druhé nejlepší 
cesty. Stále více a více je kladen důraz 
na recyklaci materiálů, pokud jsou ještě 
náklady snesitelné a kvalita v souladu s 
požadavky trhu. Recovinyl založený na 
zkušenosti odvětvových skupin EuPC 
s vytvářením integrovaného systému 
pro sběr a recyklaci plně dosáhl našich 
cílů v oblasti recyklace spotřebitelské 
odpadu, a to i přes významnou 
ekonomickou krizi globálně ovlivňující 
jak průmysl, tak i recyklační podniky. V 
konkrétním případě Vinyloop ®, technické 
problémy vyvolaly hluboké změny 
oproti původně navrženým parametrům. 
Dnes je Vinyloop ® důležitým zdrojem 
umožňujícím i recyklaci PVC kompozitů, 
jako jsou potahované textilie.

Vyřazování a / nebo posouzení některých 
aditiv je v souladu s harmonogramu, 
související náklady překročily očekávání. 
Dodržování Charty ECVM stále není 
100%, takže je zapotřebí dalšího úsilí 
některých firem.

Vinyl 2010 byl také procesem 'učení 
se za pochodu'. Přesto Vinyl 2010 do 

značné míry dosáhl svých klíčových cílů, 
zejména pokud jde o zachování svých 
slibů, včetně recyklace dalších 200 000 
tun spotřebitelského odpadu PVC, která 
byla pro důvěryhodnost dobrovolného 
závazku zásadní.

V kontrolní komisi jsme vždy doufali, že 
všechny zainteresované subjekty pochopí 
rozsah úsilí a význam této práce pro celý 
průmyslový sektor. Dobrovolné dohody 
jsou nyní přesvědčivé alternativy pro naši 
společnost. Kontrolní komise se těší na 
nové iniciativy k zajištění udržitelnosti 
evropského průmyslu PVC.

Prof. Alfons Buekens

Předseda kontrolní komise
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Alfons Buekens
Předseda kontrolní komise



Šetřící energii

 

“ Členové Vinyl 2010 znovu a znovu ukázali, že 
průmysl PVC je jedním z vedoucích odvětví pokud 
se týká zapojení a kreativního řešení odpovědnosti 
za životní prostředí. V posledním desetiletí 
celý hodnotový řetězec dokázal, že je schopen 
spolupracovat na plnění extrémně náročných 
cílů. V důsledku toho se pověst odvětví změnila k 
nepoznání"

Ashley Reed

předchozí předseda Vinyl 2010



 

 

Společné úsilí

Kontrolní komise, které předsedá profesor 
Alfons Buekens ze Svobodné univerzity v 
Bruselu, se v současné době skládá z 
vyšších představitelů Evropské komise, 
Evropského parlamentu, odborů a 
sdružení spotřebitelů, stejně jako ze 
zástupců evropského průmyslu PVC ..

Zápisy z jednání, které se konají formálně 
dvakrát ročně, jsou veřejné a jsou 
zveřejněny na webové stránce Vinyl 2010 
(www.vinyl2010.org) po formálním 
schválení na následujícím jednání 
kontrolní komise.

ČLENOVÉ V ROCE 2010

Mrs. Soledad Blanco
Evropská komise, direktoriát Životní 
prostředí*

Professor Alfons Buekens
VUB1, předseda kontrolní komise
 
Mr. Gwenole Cozigou
Evropská komise, direktoriát Podnikání a 
průmysl

Mr. Alexandre Dangis
výkonný ředitel EuPC

Dr. Brigitte Dero
generální tajemník ESPA

Mr. Jean-Pierre De Grève
generální ředitel  Vinyl 2010

Mr. Joachim Eckstein
místopředseda Vinyl 2010

Mr. Sajjad Karim
člen Evropského parlamentu

Mr. Timo Mäkelä
Evropská komise, direktoriát Životní 
prostředí, ředitel pro udržitelný rozvoj a 
integraci**

Dr. Godelieve Quisthoudt-Rowohl
člen Evropského parlamentu***

Mr. Ashley Reed
předseda Vinyl 2010****

Mr. Reinhard Reibsch
generální tajemník EMCEF2

Mr. Carlos Sánchez-Reyes
de Palacio
prezident OCU3, prezident komise pro 
odvětvovou politiku a životní prostředí, 
CES4

Mr. Pierre Tucoulat
předseda Vinyl 2010*****

* od května 2010
** do května 2010
*** od srpna 2010
**** do října 2010
***** od října 2010

1 VUB: Svobodná universita Brusel (www.vub.ac.be)
2 EMCEF: Evropská federace pracovníků v hornictví, chemii a energetice (www.emcef.org)
3 OCU: Organización de Consumidores y Usuarios (Organizace španělských zákazníků a spotřebitelů – www.ocu.org)
4 CES: Consejo Económico y Social de España (Španělská rada ekonomická a sociální rada – www.ces.es)
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Kontrolní komise Vinyl 2010

Kontrolní komise Vinyl 2010 působí již od roku 2003 jako nezávislý kontrolní orgán. 

Kontrolní komise zajišťuje otevřenost, transparentnost a odpovědnost iniciativ Vinyl 

2010 a poskytuje rady, připomínky a návrhy.



DIALOG SE ZAINTERESOVANÝMI 
SuBJEKTY

V souladu s principy udržitelného rozvoje 
a sociální odpovědnosti považuje Vinyl 
2010 dialog a transparentnost vůči 
zúčastněným stranám, třetím stranám, 
institucím a organizacím za integrální 
součást své politiky.

Navíc, z vědeckého hlediska, otevřená 
výměna pohledů na studie, zkušenosti a 
dobrou praxi, přináší přidanou hodnotu 
pro zlepšování efektivnosti iniciativ 
přijatých v rámci Dobrovolného závazku.

V souladu s touto snahou zapojil Vinyl 
2010 v roce 2010 nevládní organizaci 
Natural Step do diskuse k posouzení 
nejlepší další cesty pro svůj závazek 
směrem k udržitelnosti.

Vinyl 2010 a globální průmysl PVC
Udržitelný rozvoj a sociální odpovědnosti 
nemají žádná ohraničení ani hranice. 
Rostoucí globalizace ukládá volný 
pohyb služeb a zboží, pravidla obchodu 
a hospodářské soutěže jsou stále více 
mezinárodní. Životní prostředí, vědecká 
a technická témata také vyžadují 
globálnější pohled a globální přístup.
Z tohoto důvodu Vinyl 2010 aktivně 
spolupracuje s ostatními regionálními 
sdruženími průmyslu PVC, od Severní 
po Jižní Ameriku, od Austrálie po 
asijsko-pacifické oblasti a Jižní Afriku. 
Zástupci regionálních asociací průmyslu 

PVC jsou pravidelně zváni a zahrnováni 
do výročních shromážděních asociací k 
aktualizaci a výměně názorů na pokrok v 
udržitelnosti.

Australský průmysl PVC se jako první 
po evropském zavázal k ambicióznímu 
programu dohledu nad výrobkem a k 
programu trvale udržitelného rozvoje. 
Pokrok, kterého australský průmysl PVC 
dosáhl ve svém programu zlepšení 
environmentální výkonnosti výrobků z 
PVC (v mnoha ohledech podobnému 
přístupu Vinyl 2010), přispěl k rozhodnutí 
australské rady Green Building revidovat 
v roce 2010 svůj přístup k PVC v 
pravidlech klasifikace materiálů pro 
stavby  kategorie Green Star. Pravidla 
nyní akceptují používání PVC a podporují 
používání výrobků z PVC

Kanadská asociace průmyslu plastů 
přijala 'Program managementu 
udržitelnosti Vinylu'. Společnosti z 
několika zemí ASEAN5, které dohromady 
představují výrobní kapacitu 2,5 mil. tun 
/ rok, se dohodly na vytvoření organizace 
pro řízení výzev udržitelnosti výroby PVC. 
Shodli se na zásadách Charty průmyslu 
značně inspirovaných těmi, které v 
minulosti vyvinulo ECVM.

Průmysl PVC v rozvíjejících se 
ekonomikách, jako je Indie a Čína, 
vyjádřil zájem o možnost převzetí 
ekologických programů. Japonská 
asociace Vinyl Association VEC pracovala 

s Japonskou radou PVC pro záležitosti 
životního prostředí (JPEC) na podpoře 
aktivit týkajících se recyklace PVC a v 
prosinci 2010 se podílela na veletrhu 
Eko-výrobků v Tokiu s exponátem s 
koncepcí '2010 Nové PVC v tradičním - 
průzkum nových možností PVC '.

Během 4. andské konference o PVC
a udržitelnosti, která se konala 
v prostorách Universidad de Los Andes 
v Bogotě v září 2010, evropský průmysl 
PVC několikrát prezentoval na témata 
jako 'Vinyl 2010, Dobrovolný závazek 
průmyslu zaměřený na pokrok směrem 
udržitelnosti ',' Nejlepší dostupná a nově 
vznikajících technologií pro výrobu 
PVC, zpracování a likvidaci odpadů ' a ' 
Vznikající předpisy a jejich dopady na 
průmysl vinylu '.

Brazilský Instituto do PVC se zavázal k 
udržitelnému rozvoji, a je aktivní zejména 
v podpoře eko-efektivních budov.

V Jižní Africe považuje plastikářský 
průmysl Vinyl 2010 za úspěšný 
model a Vinyl Forum je aktivní v 
sektoru stavebnictví. (viz http://main.
constructionreview online.com/mar_
supplement1_10.html)

Myšlenková platforma Vinyl 2010 o 
udržitelnosti
Vinyl 2010 se zavázal k výzkumu, 
dialogu a vzdělávání. Pro zapojení 
mladší generace a pro podporu 
většího zamyšlení nad otázkami 
udržitelného rozvoje, uspořádal Vinyl 
2010 v posledních několika letech 
dvě esejistické soutěže ve spolupráci s 
řadou evropských univerzit, nevládních 
organizací, studentských sdružení a 
médií.

Na základě úspěchu webových stránek 
soutěže esejů (www.vinyl2010es-
saycompetition.org) vytvořených 
v roce 2008 se Vinyl 2010 rozhodl 
zavést specifický portál, 'Myšlenková 
platforma o udržitelnosti' - www.sus-
tainablethinking.eu - který byl spuštěn 
v dubnu 2010. Portál se stal skutečnou 
online hostitelskou komunitou pro 
multimediální soutěže otevřené esejům, 
videoklipům a fotografiím.  
Tato platforma má nyní asi 3000 členů  
ze 115 různých zemí.
Vinyl 2010 považuje tento náročný 
projekt za zvláště důležitý nejen proto, že 
umožnil hlasům mladých lidí být slyšet, 

Fotografie z multimediálních soutěží, 

www.sustainablethinking.eu, 2010

5  ASEAN: Sdužení národů jihovýchodní Asie (www.aseansec.org)



“ Mladí lidé jsou velmi 
znepokojeni budoucností naší 
společnosti a kriticky přemýšlejí 
o životaschopných řešeních 
zkoumáním řešení poskytnutých 
předchozími generacemi ".

Nadine Gouzée

Vedoucí pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj Belgického spolkového úřadu pro plánování

ale také pro kultivaci kultury udržitelného 
rozvoji uvnitř samotného průmyslu PVC.

První soutěž Myšlenkové platformy o 
udržitelnosti byla vyhlášena v dubnu 
2010 a vyzývá  mladé lidi k zamyšlení 
na téma ' Jak mohou mladí lidé přispět 
k podpoře udržitelné výroby a spotřeby 
tváří v tvář rostoucímu nedostatku 
zdrojů?' Bylo předloženo 120 obrázků, 28 
esejí a 13 videí.

Vlastní členové platformy vybrali seznam 
finalistů podle hodnocení a hlasování 
pro své oblíbené příspěvky. Vítězové 
byli vybráni v rámci skupiny odborníků 
složené z Nadia Weekes (editor ENDS 
Euvrope), Ole Grondahl Hansen (ředitel 
dánské informační rady PVC) a Willy de 
Backer (vedoucí Fóra pro zelenější Evropu 
při organizaci Friends of Europe)

Druhá soutěž byla zahájena v září na 
téma ' Jak můžeme maximalizovat 
účinnost zdrojů pro naplnění naší 
rostoucí potřeby při stále rostoucí 
populaci?' Téměř 1000 lidí se připojilo k 
platformě při druhém vydání a celkem 
bylo předloženo 150 fotografií, 6 videí a 
35 esejů. Členy poroty byli David Cook 
(Natural Step), Carlo Latorre (editor 
PlasticaVerde6 a Polimerica7) a Ole 
Grondahl Hansen.

Myšlenková platforma o udržitelnosti 
byla prezentována na OSN CSD-18 
veletrhu partnerství v New Yorku, na 
Polytalk'10 v Bruselu a obdržela velmi 
pozitivní ohlasy.

Video a online komunikace
V roce 2010 bylo poprvé realizováno 
animované video prezentující údaje a 
úspěchy uvedené ve Zprávě o činnosti. 
Video, které bylo poprvé zveřejněno 
na Valném shromáždění Vinyl 2010 v 
Londýně, bylo rovněž představeno na 

veletrhu partnerství OSN CSD-18 v New 
Yorku. Video je k dispozici v angličtině 
a španělštině, a je publikováno na 
titulní stránce webu Vinyl 2010 a na 
YouTube. Pro sektor PVC fólií byla 
vytvořena speciální verze videa s dalšími, 
specifickými informacemi.

Online hra Vinylgame spuštěná v roce 
2008, ve které musí hráči zvládnout řízení 
virtuálního průmyslu PVC udržitelným 
způsobem, byla aktualizována 
integrovaným bodovacím systémem ve 
všech pěti jazycích (angličtina, němčina, 
italština, portugalština a španělština), s 
registrací pořadí nejlepších hráčů. Lidé z 
celého světa se mohou nyní vzájemně 
vyzývat k zápasu o to, kdo je nejlepším 
hráčem udržitelného rozvoje.

Webové stránky online her, jako jsou 
flashgames.it v itálii a minijuegos.es ve 
Španělsku mají Vinylgame v odkazech, 
což zvyšuje návštěvnost a počet hráčů.

Vinylgame byla jednou z 
případových studií představených 
na 14. mezinárodním semináři o 
experimentálním učení o managementu 
udržitelnosti organizovaném v červenci 
institucí Politecnico Milana 

Partnerství Organizace spojených 
národů
Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD) 
byla zřízena Valným shromážděním OSN v 
prosinci 1992 k zajištění účinného 
navázání na Konferenci OSN o životním 
prostředí a rozvoji (UNCED), také známou 
jako Summit Země. Komise je odpovědná 
za přezkoumání pokroku v provádění 
Agendy 21 a Deklarace z Ria o životním 
prostředí a rozvoji. Komise je rovněž 
odpovědná za poskytování politického 
vedení pro Johannesburský 
implementační plán (JPOI) na místní, 
národní, regionální a mezinárodní úrovni

Vinyl 2010 je od roku 2004 registrován 
jako partner v sekretariátu Komise OSN 
pro udržitelný rozvoj. Cílem práce je 
přispět k rozvoji účinných průmyslových 
partnerství a výměně zkušeností na 
celosvětové úrovni

V květnu 2010 byl Vinyl 2010 vyzván, 
aby představil sebe a své iniciativy 
pro udržitelný rozvoj ve tříhodinové 
interaktivní prezentaci na téma: 'Jak 
řídíte celý průmyslový sektor směrem k 
udržitelnosti? 10 let udržitelného rozvoje: 
vize, přístup, získané zkušenosti a úspěchy 
' v rámci pracovních zasedání veletrhu 
partnerství UN CSD-18. Během zasedání 
byla rovněž prezentována Myšlenková 
platforma o udržitelnosti, animované 
video a hra Vinylgame k podnícení diskusí 
a získání positivní zpětné vazby.

Konference a výstavy
V roce 2009 Vinyl 2010 pokračoval ve 
svém otevřeném a konstruktivním 
dialogu o udržitelném rozvoji 
se zainteresovanými stranami 
prostřednictvím aktivní účasti na 
konferencích, akcích a výstavách s 
vysokou úrovní

Highlighting Vinyl 2010 Progress Report in a dynamic way/ Vyjádření Zprávy o 

činnosti Vinyl 2010 dynamickým způsobem

6 PlasticaVerde: www.plasticaverde.eu 
7 Polimerica: www.polimerica.eu and www.polimerica.it
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“ Nebyl jsem připraven na holistický způsob, jakým 
společnosti začaly orientovat celé své výrobní a 
marketingové aktivity v intencích udržitelného 
rozvoje. Nemyslel jsem si, že bych se mohl dnes 
na průmysl PVC dívat jako na průmyslové odvětví, 
které je příkladem lídra pokroku v oblasti životního 
prostředí a otevřeného dialogu”

Philip K. Law

Britská federace plastů, ředitel pro veřejné a průmyslové záležitosti

•  Valná hromada ECVM a Vinyl 2010 
v Londýně, UK, 27. –28. dubna 
Valné shromáždění Vinyl 2010 se 
zabývalo výsledky a budoucími 
perspektivami iniciativy Vinyl 2010. 
Událost byla příležitostí představit 
Zprávu o činnosti 2010 a nové 
animované video. Zástupci sdružení 
PVC Austrálie, Brazílie, Japonsko a USA 
se podíleli na práci průmyslu.

•  PolyTalk‘10 – Valná hromada 
PlasticsEurope v Bruselu, Belgie, 
19. – 21. května 
PolyTalk je hlavní akcí průmyslu plastů, 
která je zamýšlena jako inovativní síť 
hodnotového řetězce průmyslu plastů, 
která řetězec spojuje pro diskusi, 
rozhodování a určení dalšího rozvoje. 
Vinyl 2010 se zúčastnil semináře o 
sociálních mediích s příspěvkem, jak 
mohou průmyslové asociace oslovit 
sociální média a zlepšit tak jejich dialog 
s veřejností.

•  Prezidenstká večeře Přátel Evropy 
v Bruselu, Belgie, 14. října 
Večeře Přátel Evropy je každoroční 
památeční událost. V roce 2010 k sobě 
přivedla okolo 350 vysoce postavených 
hostů, včetně členů Rady Přátel Evropy, 
evropských komisařů, členů 
Evropského parlamentu a dalších 
vysokých úředníků, zástupců průmyslu, 
nevládních organizací a mezinárodního 
tisku. Vinyl 2010 se prezentoval svým 
zainteresovaným subjektům 
informačním stánkem. Pro zvýšení 
porozumění významu recyklace Vinyl 
2010 věnoval každému z hostů 
speciální dárek: sportovní tašku 
vyrobenou z recyklovaného PVC z 
reklamních transparentů. 

•  K 2010 v Düsseldorfu, Německo, 
27. října – 3. listopadu 
Veletrh K je nejdůležitějším evropským 
veletrhem plastů. Vinyl 2010 byl 
hostem na stánku Reagens (www.
reagens.it), kde byla instalována mini 
výstava s průhlednými bublinami z PVC 
použitými k rozšiřování informací 
originální a moderní cestou.

•  IdentiPlast v Londýně, UK, 8. – 10. 
listopadu 
Více než 160 specialistů, kapitánů 
průmyslu, akademiků a tvůrců 
evropské politiky se sešlo v Londýně, 
aby sdíleli a diskutovali nejmodernější 
technologie rozpoznávání a třídění 
plastů. Vinyl 2010 byl jedním ze 
sponzorů a zúčastnil se informačním 
koutkem.

Identiplast, Londýn, listopad 2010: objevující hodnotu po 

skončení životnosti plastů



Milníky a cíle

HLAVNÍ KONEČNÉ VÝSLEDKY

 Výroba PVC

➜  94% celková a částečná shoda s průmyslovou chartou ECVM pro VCM/S-PVC a E-PVC 
v EU-27

 Změkčovadla

➜  Bylo dokončeno ocenění rizik ftalátů v EU

Stabilizátory

➜  Stabilizátory na bázi kadmia byly vyloučeny v EU – 27 v souladu s desetiletým 
plánem

➜  75.9% stabilizátorů na bázi olova bylo substituováno, čímž byl překročen desetiletý 
cíl dosáhnout 50 % substituce v EU - 15

 Recyklace

➜  bylo recyklováno 260 842 t uživatelského odpadu PVC, což představuje nárůst o 220 
000 t proti objemům v roce 1999, desetiletý plán zvýšit recyklované množství o 200 
000 t byl tedy překročen8

➜ schéma sběru a recyklace odpadních proudů PVC bylo vytvořeno a úspěšně řízeno
     organizací Recovinyl

➜ Vinyloop®: zpracovat 7 700 tun odpadu a vyrobit 5 000 tun R-PVC ➜ nesplněno

ÚSPĚCHY A VÝSLEDKY V ROCE 2010

 1. čtvrtletí

➜  ESPA: ublikovat statistiku o množstvích stabilizátorů PVC za rok 2009 ➜ splněno

 2. čtvrtletí

 3. čtvrtletí

 4. čtvrtletí

➜  ECVM: splnění průmyslové charty pro VCM/S-PVC a E-PVC ➜ splněno částečně 
(90%)

➜  Recovinyl: zajistit recyklaci 240 000 t odpadu PVC za rok ➜ splněno

➜  Rewindo: shromáždit 26 00 tun odpadu a vyrobit 19 000 tun R-PVC ➜ splněno

➜  Roofcollect®: recyklovat 1 500 tun střešních krytin a vodotěsných membrán po 
skončení jejich životnosti ➜ splněno

➜  EPFLOOR: shromáždit k recyklaci 2 400 tun uživatelského odpadu z podlahovin ➜ 
splněno

➜  Vinyloop®: zpracovat 7 700 tun odpadu a vyrobit 5 000 tun R-PVC ➜ nesplněno

8 Z ‘Dobrovolného závazku průmyslu PVC Vinyl 2010, říjen 2001 (str. 2): V roce 2010 bude recyklováno 200 000 tun uživatelského odpadu PVC. 
Tento cíl bude znamenat navýšení proti recyklovanýcm objemům v roce 1999 a jakýmkoliv recyklacím uživatelského odpadu vyžadovaným 
implementací Směrnic EU o odpadech z obalů, elektronických a elektrických zařízení a automobilů po skončení jeijich životnosti’ (www.
vinyl2010.org/library/voluntary-commitment.html
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Žíněnky důvěry, bezpečný sport

“ Největším problémem, který bylo 
třeba překonat, bylo vytvoření 
vzájemné důvěry, nezbytné 
proto, aby společně pracovali 
jak dodavatelé surovin, tak i 
zpracovatelé. "

Roel van't Veer

TEPPFA, Vinyl



Zprávy o projektech

VÝROBA PVC

Charta ECVM
Výrobci PVC podepsali Průmyslovou chartu9 pro výrobu suspenzního (Charta VCM & S-PVC) a emulzního PVC s cílem snížit dopad na životní 
prostředí a zvýšit eko-efektivnost ve výrobní fázi.

Dodržování Průmyslové charty ECVM bylo auditováno v roce 1998 a 2002 (VCM & S-PVC) a v roce 2005 (E-PVC) externím ověřovatelem 
DNV10

V říjnu 2008, v důsledku rozšíření Evropské unie a vstupu nových členů z nových členských států EU do ECVM, rozhodla Vinyl Committee 
ve prospěch další verifikace v souladu s konečnými termíny Dobrovolného závazku. Ověřování pokrývalo období leden – červen 2010 a 
po něm následovaly inspekce DNV ve všech výrobních závodech od srpna do října 2010. Všechny zprávy z podniků byly zkompletovány v 
lednu 2011 a ECVM dostalo závěrečnou celkovou zprávu.

Předběžné výsledky ukazují dosažení 90% splnění všech verifikačních standardů, 4% byla splněna částečně (tj. s jedním nekompatibilním 
výsledkem), 3% nebyla splněna a 3% verifikačních standardů nemohla být ověřena.

1. ověření 
VCM & S-PVC 

2. ověření 
VCM & S-PVC

ověření 
E-PVC

ověření 
VCM & S-PVC + E-PVC

Referenční období říjen-prosinec 1998 leden-červen 2002 červen-prosinec 2004 leden-červen 2010

Počet závodů 44 38 14 60

Celkové plnění 88% 93% 71% plně 90%
částečně 4%

Výsledky bohužel nedosáhly 100% shody. Částečně to způsobili noví členové, kteří byli ověřováni poprvé a částečně skutečnost, že 
úpravy technologie v několika závodech nebyly dokončeny, či dokonce ani zahájeny. Navíc bylo mnoho dílčích neshod způsobeno 
tím, že závody nepoužily předepsanou metodologii (např. četnost a lhůty pro měření, metody odběru vzorků); často proto, že místní 
předpisy a povolení stanovují odlišné metody.

V návaznosti na předběžné výsledky se Vinyl Committee rozhodla znovu ověřit všechna kritéria, která jsou částečně nebo úplně 
nevyhovující tak, aby mohly být do Zprávy o činnosti 2012 zahrnuty lepšíc výsledky. Tato nová verifikace bude zahrnovat i závody, které 
nemohly být verifikovány proto, že jejich výroba byl v důsledku ekonomické krize příliš nízká..

Eko-profily a Environmentální produktová deklarace (EPD)
Eco-profily 'Spotřeba energie a emisí procesů přeměny' - zahájené v roce 2007, které jsou založeny na eko-profilech PVC a informacích 
od zpracovatelů, byly úspěšně dokončeny TNO11 v roce 2010 a zveřejněny na internetových stránkách PlasticsEurope - http : / / lca.
plasticseurope.org / index.htm.

Registrace REACH
REACH (zkratka pro 'registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek') je nařízení EU o chemikáliích a jejich bezpečné 
výrobě a používání

I když PVC jako polymer není předmětem registrační povinnosti REACH, monomer VCM a jeho intermediát EDC (ethylendichlorid nebo 
1,2-dichlorethan) jsou. Postup registrace byl úspěšně dokončen v roce 2010, jak pro VCM, tak i pro EDC.

9 Průmyslová charta ECVM je dostupná na  www.pvc.org/Sustainability/Industry-Responsible-care/European-Council-of-Vinyl-Manufacturers-ECVM-Charters/ 
10 DNV: Det Norske Veritas, Norská zkušební a ověřovací organizace (www.dnv.com)
11 TNO: Holandská výzkumná organizace (www.tno.nl)
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byly uvedeny na prvním Autorizačním 
seznamu REACH v únoru 2011. Použití 
LMW ftalátů je omezeno ve všech 
hračkách a předmětech pro péči o děti a 
v kosmetice.

Aktivní spojení s regulátory nařízení 
REACH
Průmysl podporoval a pomáhal při vývoji 
nařízení REACH s cílem poskytnout 
spotřebitelům jistotu bezpečných 
produktů pro současnost i budoucnost. 
Registrace REACH pro DINP, DIDP a 
DPHP byla dokončena před termínem. 
Soubory předaných dat byly kompletní, 
nejen splňující minimální požadavky 
definované nařízením REACH, ale 
přesahující tyto požadavky díky 

ZMĚKČOVADLA
 Změkčovadla jsou látky, které v 
kombinaci s PVC a dalšími polymery 
vytvoří zcela nový svět vysoce výkonných 
aplikací a použití, která přinášejí 
každodennímu životu nesčetné množství 
výhod. Více než 90% hmotnostních 
změkčovadel spotřebovaných v Evropě 
je použito pro flexibilní aplikace PVC, 
převážně pro sektor stavebnictví, 
automobilový průmysl a zboží 
dlouhodobé spotřeby.

ECPI (Evropská rada pro plastifikátory 
a meziprodukty) je Pan-evropská 
obchodní asociace zastupující hlavní 
evropské výrobce změkčovadel. Průmysl 
plastifikátorů je odhodlán podporovat 

výzkum, bezpečné a k životnímu 
prostředí šetrné používání změkčovadel 
v souladu se zásadami globální iniciativy 
chemického průmyslu Responsible Care 
® a požadavky nařízení REACH.

Evropští výrobci ftalátů se neustále snaží 
zvyšovat udržitelnost svých výrobků v 
souladu s vyvíjejícími se požadavky trhu 
a zákonodárců.

Všechna hlavní změkčovadla na bázi 
ftalátů - DINP, DIDP, DEHP, DBP a BBP - 
byla předmětem komplexního posouzení 
rizik Evropské unie provedených v rámci 
nařízení EU 793/93. Hodnocení rizik bylo 
dokončeno a zveřejněno v Úředním 
věstníku EU, resp:

10 let trvající závazek ochrany zdraví 
a životního prostřed při výrobě a 
užívání změkčovadel
Více než 10 let evropský průmysl 

“ Mnoho velmi odlišných vědeckých, technických a 
ekonomických názorů byly vyjádřeno o možných, 
skutečných nebo domnělých účincích PVC 
na lidské zdraví a životní prostředí ... Úspěšné 
dokončení programu Vinyl 2010 by mělo prokázat, 
že mohou existovat životaschopné alternativy k 
právním předpisům ”

John Purvis

bývalý poslanec Evropského parlamentu

Silný odpor

změkčovadel zastoupený ECPI soustavně 
investoval v rámci závazku Vinyl 2010 
do vysoce kvalitního výzkumu, testování 
a odborných hodnocení. V souladu se 
svým posláním ECPI poskytla cenný 
vstup pro legislativní a regulační 
orgány, nevládní organizace a sdružení 
spotřebitelů.
Všechna hlavní změkčovadla na bázi 
ftalátů - DINP, DIDP, DEHP, DBP a BBP - 
byla předmětem komplexního posouzení 
rizik Evropské unie provedených v rámci 
nařízení EU 793/93. Hodnocení rizik bylo 
dokončeno a zveřejněno v Úředním 
věstníku EU, resp:
• Di-isonyl ftalát (DINP), 2006
• Di-isodecyl ftalát (DIDP), 2006
• Di-n-butyl ftalát (DBP), 2006

• Benzyl butyl ftalát (BBP), 2008
• Di-(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), 2008.

Hodnocení rizik potvrdilo, že DINP 
a DIDP nepředstavují nebezpečí, 
nevyžadují klasifikaci a označování 
pro CMR (karcinogenní, mutagenní, 
reprodukční), nebo jakékoli jiné účinky, 
a že snížení rizika není vyžadováno pro 
jakékoli současné používání. Preventivní 
omezení jsou na místě pro hračky a 
předměty péče o děti, které mohou být 
vloženy  do úst. DINP, DIDP a DPHP byly 
registrovány REACH na začátku roku 
2010, před termínem registrace podle 
nařízení REACH.

Hodnocení rizik potvrdilo, že DEHP, 
DBP a BBP vyžadují zařazení do 
kategorie 2 jako repro-toxické látky. 
Tyto LMW (nízkomolekulární) ftaláty 
byly registrovány REACH a jsou nyní 
na kandidátském seznamu REACH a 



komplexní a rozsáhlé databance. DEHP 
a jiné nízkomolekulární ftalátů byly také 
registrovány.

ECPI se také aktivně podílela s ECHA12 

na probíhajícím přehodnocení 
omezení ftalátů významným vědeckým 
vstupem prostřednictvím nových dat, 
která jsou k dispozici poté, co bylo 
dokončeno Hodnocení rizik EU. Tato 
nová data se zaměřují na oblasti účinků 
na játra, expozice, endokrinní data a 
kombinované účinky. Ucelený přehled 
dostupných údajů pro DINP a DIDP 
ukazuje, že tyto ftaláty nejsou endokrinní 
disruptory. ECHA zveřejnila průběžné 
přehodnocující zprávy využívající tato 
nová data rozpoznávající rozdíly mezi 
LMW a HMW ftaláty. ECPI bude i nadále 
podle potřeby spolupracovat s ECHA.

Vývoj od klasifikovaných LMW 
ftalátů k neklasifikovaným HMW 
ftalátům
Jako výsledek hodnocení rizik v EU a 
nařízení REACH, a díky stálému úsilí 
průmyslu změkčovadel přizpůsobit se jak 
regulaci, tak poptávce na trhu, se vyvinul 
v používání změkčovadel v Evropě trend 
postupného přechodu od nízké (DEHP, 
BBP , DBP, DIBP) k vysoké (DINP, DIDP, 
DPHP) molekulové hmotnost ftalátů 
a - v menší míře - k některým jiným 
změkčovadlům

Tento vývoj používání změkčovadel 
ilustruje významné změny v posledních 
10 letech: několik členů ECPI vyřadilo 
klasifikované LMW ftaláty ze svého 
portfolia, nové neklasifikované výrobky - 
jako jsou HMW ftaláty a jiná změkčovadla 
- byly vyvinuty členy ECPI
HMW ftaláty (DINP, DIDP, DPHP) dnes 
představují více než 70% změkčovadel 
na trhu v Evropě. DEHP je nadále 
používán v některých aplikacích a je 
pochopitelné, že hlavní výrobce DEHP 
v Evropě se bude snažit o registraci v 
souladu s nařízením REACH

Testování bezpečnosti a výzkum 
změkčovadel
Vědecký výzkum je důležitou součástí 
činnosti ECPI s významným přínosem pro 
bio-sledování a monitorování životního 
prostředí:

•  Bio-monitorovací program lidí 
(2004-2010). Studie, která byla během 
více než sedmi let dotována 1 milionem 
€, a která byla přezkoumána etickou 

“ Dobrovolné závazky jsou velmi často 
diskutovány v rámci všech odvětví, 
ale málokdy přeneseny do reality. Na 
cestě Vinyl 2010 k trvalé udržitelnosti 
bylo velmi důležité vědět kam jít, věřit 
svým partnerům a zůstat otevřenými 
podnětům z venčí.”

Norbert Scholtz

předseda ECPI 
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DEHP přestavuje 50% ve světě používaných ftalátů, ale jen 20% ftalátů používaných v Evropě

(1) K ostatním změkčovadlům patří: adipáty, trimeliáty, benzoany, DINCH® a citráty
(2) Ostatní ftaláty zahrnují: DIUP, DTDP, DOTP, DIBP a DBP

12 ECHA: Evropská chemická agentura (http://echa.europa.eu)
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“ Historické důvody jsou největším 
problémem při zlepšování pověsti 
PVC. Je těžké dosáhnout toho, 
aby lidé pochopili, že dnes jsou 
procesy výroby PVC založeny 
na nejmodernějších řešeních 
a to zejména v oblasti zdraví a 
prevence." 

Oraldo De Toni

bývalý zástupce EMCEF 

13 SETAC: Společnost pro environmentální toxikologii a chemii (www.setac.org)
14 PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxické látky uvedené v příloze XIII nařízení REACH (www.reach-compliance.eu/english/REACH-ME/
engine/sources/reach-annexes/launch-annex13.html)

Trvalá funkčnost textilií potahovaných PVC

komisí, je součástí mezinárodního multi- 
centrálního výzkumného programu 
probíhajícího v nezávislých laboratořích 
v Belgii a Velké Británii. Několik článků 
se v současné době podrobuje recenzi 
pro publikování ve vysoce uznávaných 
žurnálech. Tento výzkum poskytuje 
robustní ověření výpočtu expozice 
z močových metabolitů, a potvrzuje 
další výzkumné práce, které ukazují, že 
expozice ftaláty je zcela v bezpečných 
mezích.

•  Program monitorování životního 
prostředí (probíhá). Program byl 
zahájen v roce 2007 jako pokračování 
předchozí studie monitorování 
životního prostředí z let 1999-2001 a 
probíhá ve spolupráci s nezávislými 
mezinárodními výzkumnými ústavy. 
Dosud získal finanční prostředky ve 
výši přibližně  250 000 €. Předběžné 
výsledky monitorování životního 
prostředí byly prezentovány na 
zasedání evropské SETAC13 v roce 
2010. Tento výzkum ukázal, že úroveň 
ftalátů s vysokou molekulární hmotností 
v životním prostředí se nezvyšuje a 
podporuje závěr, že tyto ftaláty nejsou 
chemickými látkami PBT14 v rámci 
REACH.

•  V roce 2010 byla publikována 
literární rešerše z dostupných studií 
podporovaných ECPI o vlivu ftalátů na 
několik generací ryb a bezobratlých 
v žurnálu ‘Human & ecological risk 
assessment. Tato rešerše ukazuje, že 

ftaláty s vyšší molekulovou hmotností 
neměly žádný významný dopad, včetně 
endokrinních účinků, když byly vzorky 
exponovány v několika studiích.

Nová studie ekologické akumulace 
v mořském potravním řetězci bude 
zahájena v roce 2011

Proaktivní komunikace s klíčovými 
zainteresovanými subjekty
Hlavním cílem ECPI je poskytovat 
pro podporu bezpečného používání 
změkčovadel zúčastněným stranám 
jasné a stručné informace, které jsou tam 
kde je to potřeba, podpořené rozsáhlým 
vědeckým výzkumem.

Důležitá komunikační iniciativa byla 
směrována na evropské instituce 
a členské státy pro zajištění jejich 
správné informovanosti o odpovědném 
používání aditiv a o trendech na trhu 
ftalátů. V průběhu posledních tří let byly 
zorganizovány informativní road show o 
změkčovadlech v 10 členských státech 
(Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, 
Itálie, Polsko, Švédsko, Španělsko, 
Nizozemsko a Spojené království), v 
Evropské komisi a na ECHA.

Dále byly organizované semináře s 
akademiky o klíčových otázkách a 
mezinárodní setkání s asociacemi 
výrobců změkčovadel z USA a Japonska 
pro výměnu znalostí a informací. Bylo 
též zorganizováno několik setkání médii 
s klíčovými hráči v hodnotovém řetězci 

PVC (zpracovatelé, držitelé obchodních 
značek, maloobchodníci) pro podporu 
flexibilního PVC jako bezpečné 
materiálové volby.

Byly vyrobeny nové elektronické a tištěné 
materiály vysvětlující vývoj v průmyslu 
změkčovadel a rozdíl mezi LMW a HMW 
ftaláty pro použití v aktivním dialogu 
s držiteli značek, maloobchodníky a 
médií o otázkách týkajících se ftalátů a 
měkčeného PVC



STABILIZÁTORY

Stabilizátory jsou látky přidávané k PVC pro umožnění jeho zpracování a zlepšení jeho odolnosti vůči vnějším vlivům, včetně UV záření.

Náhrada olova
V dobrovolném závazku se ESPA a EuPC zavazují k úplné náhradě olovnatých stabilizátorů do roku 2015 v EU-15 s postupovým cílem 
15% snížení k roku 2005 a 50% snížení do r. 2010. Závazek 100% náhrady do r. 2015 byl rozšířen na EU-27 v r. 2007

Postupná náhrada olovnatých stabilizátorů probíhá a je doložena odpovídajícím nárůstem užívání organických stabilizátorů 
s vápníkem, které se používají jako náhrada olovnatých stabilizátorů.

V období 2000-2009, poklesly olovnaté stabilizátory (v EU-15) o 96 448 tun (-75,9%), a vápenato-organické stabilizátory (v EU-15 plus 
Norsko, Švýcarsko a Turecko) vzrostly o 60 171 tun. ESPA úspěšně dosáhla 50 % redukce olověných stabilizátorů dle postupového cíle 
pro rok 2010 s dvouletým předstihem.

Je důležité zdůraznit, že produkce stabilizátorů na bázi olova v EU-27 dosáhla 37 545 tun ve srovnání s 48 921 tun v roce 2009 (jak je 
uvedeno ve Zprávě o činnosti Vinyl 2010 za rok 2010). To ukazuje, jak dobře probíhá náhrada stabilizátorů na bázi olova také v zemích 
východní Evropy i přes oživení spotřeby PVC v roce 2010.

Tuny stabilizačního systému 2000 2010 Redukce (%)

Formulavané* Pb stabilizátory 127 156 30 708 75,9

* Formulované znamená, že představují komplet stabilizátor/lubrikant a mohou také zahrnovat pigmenty nebo plniče jako službu zákazníkovi. Jejich hlavní použití je v trubkách, profilech pro konstrukce a v kabelech

Údaje o evropské produkci
Následující tabulka ukazuje prodeje dalších stabilizátorů v rámci EU-15,a Norska, Švýcarska a Turecka.

Tuny stabilizačního systému 2000 2010

Formulované* vápenato-organické stabilizátory, tj. systémy Ca/Zn(1) 17 579 77 750

Stabilizátory na bázi cínu(2) 14 666 13 246

Kapalné stabilizátory –  Ba/Zn or Ca/Zn(3) 16 709 15 328

* Formulované znamená, že představují komplet stabilizátor/lubrikant a mohou také zahrnovat pigmenty nebo plniče jako službu zákazníkovi. Jejich hlavní použití je v trubkách, profilech pro konstrukce a v 
kabelech
(1) Zahrnuje potravinářské a zdravotnické aplikace a všechny systémy s náhradou olova.
(2) Používá se zejména v aplikacích s tvrdým PVC včetně potravinářských aplikací.
(3) Používá se v širokém oblasti měkčených aplikací, fólií a podlahovin (3) Used in a wide range of flexible applications, calendared sheets, flooring, etc.

Výrobní data EU-27
Údaje o stabilizátorech v EU-27 jsou uvedeny v následující tabulce:

Tuny stabilizačního systému 2007 2010

Formulavané Pb stabilizátory 99 991 37 545

Formulované vápenato-organické stabilizátory, tj. systémy Ca/Zn (1) 62 082(*) 91 948(*)

Stabilizátory na bázi cínu (2) 16 628(*) 13 790(*)

Kapalné stabilizátory –  Ba/Zn or Ca/Zn (3) 19 000(*)(**) 15 982(*)

((*) EU-27 plus Norsko, Švýcarsko a Turecko
(**) EU-27 data pro kapalné stabilizátory v roce 2007 jsou pouze přibližná. Důvodem jsou pravidla CEFIC, podle kterých nelze zveřejnit statistiky výroby, pokud je reportujících výrobců méně než tři. Tak se má 
zabránit úniku individuálních informací.
(1) Zahrnuje potravinářské a zdravotnické aplikace a všechny systémy s náhradou olova.
(2) Používá se zejména v aplikacích s tvrdým PVC včetně potravinářských aplikací.
(3) Používá se v širokém oblasti měkčených aplikací, fólií a podlahovin.

Opuštění kadmia
Používání kademnatých stabilizátorů bylo ukončeno v EU – 15 v roce 2001 a v zemích EU – 27 v roce 2007.
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V Beneluxu bylo zvýšení recyklovaných 
objemů hlavně kvůli velké dlouhodobé 
objednávce výrobce trubek u jednoho 
konkrétního recyklátora. Recyklace 
odpadů z kabelů se zvýšila o 133% 
oproti roku 2009, navzdory skutečnosti, 
že nalezení shromážditelného materiálu 
se stává kvůli vývozům do Číny obtížné. 
Jeden belgický recyklátor zdvojnásobil 
zpracovávání  PVC materiálu a další, který 
původně oznámil ukončení činnosti 
v loňském roce, nyní jasně ukázal svůj 
zájem na zapojení do recyklačních aktivit  
PVC v roce 2010.

Recovinyl
Recovinyl je organizace založená v rámci 
Vinyl 2010v roce 2003 pro zajištění 
rovnoměrného přísunu spotřebitelského 
odpadu PVC pro recyklaci v Evropě. 
Recovinyl usnadňuje sběr, třídění, 
dispečink a recyklaci smíšeného 
uživatelského odpadu PVC, především 
z budov a stavebnictví, zapojením a 
motivací stávajících akreditovaných 
společností pro využití odpadů a 
recyklaci.

Recovinyl postupně integroval různé 
sběrné a recyklační aktivity různých 
oborových projektů vyvinutých během 
let  EuPC

Recovinyl je aktivní v 17 evropských 
zemích: Belgii, České republice, Dánsku, 
Francii, Holandsku, Maďarsku, Německu, 
Irsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Rakousku, 
Rumunsku (od 2010),Španělsku, Švédsku 
a UK.

V roce 2010 Recovinyl dosáhl a 
překročil svůj cíl recyklovat 240 000 
tun s registrovaným množstvím 
recyklovaného spotřebitelského odpadu 
PVC v úrovni 254 814 tun.

Tohoto výsledku bylo dosaženo navzdory 
trvalým ekonomickým problémům v roce 
2010, zejména v jeho prvním čtvrtletí.

Celkový nárůst registrovaných 
recyklovaných objemů o 37% byl 
převážně důsledkem rozšíření sítě 
recyklace, je ale také důležité zdůraznit, 
že 27% nárůstu objemu recyklovaných 
odpadů bylo ze stávající sítě. Z 32 297 
tun vyrobených novými recyklátory bylo 
14 052 tun vyrobeno v sedmi nových 
recyklačních zařízeních v Německu.

Trh potvrdil, že v souvislosti s prodejem 
vysoce kvalitního recyklovaného 
materiálu zpracovatelům nebyly 
problémy.

Tak jako v roce 2009, nízké vstupní 
poplatky (pod 50 € / t) ve spalovnách 
v zemích severní Evropy z důvodu 
vysoké dostupnosti spalovacích kapacit 
způsobovaly pokles ve sběru tříděného 
odpadu. V důsledku toho měly recyklační 
společnosti potíže při získávání materiálu 
a ceny za odpad byl na jejich vstupu 
vyšší.

V zemích jižní Evropy byl větší tlak na 
sběratele odpadu, aby více třídili odpad 
před uložením na skládky. Rovněž bylo 
zaznamenáno zvýšení vývozu na Dálný 
Východ a do severní Afriky.

V roce 2010 zahájil Recovinyl své aktivity 
v Rumunsku vyškolením nového agenta, 
který v současné době mapuje oblast. 
Některé recyklační společnosti již byly 
identifikovány a zapojeny do systému. Přes 
příznivé mzdové náklady jsou množství 
odpadu dovezeného z jiných zemí EU z 
důvodu nákladů na logistiku velmi malá.

“ Vinyl 2010 vytvořil platformu pro 
získání finanční ch prostředků 
potřebných proto, aby bylo možné 
realizovat recyklační program, který 
zaručil, že se recyklace PVC stala 
nedílnou součástí využívání tohoto 
trvale udržitelného materiálu. "

Eric Criel

ředitel Recovinyl 

HOSPODAŘENÍ S ODPADY: OBOROVÉ PROJEKTY

Recyklovaná množství registrovaná Recovinylem po zemích

 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010*

Rakousko - - - 4 398 3 815 4 616

Belgie 1 500 2 739 1 954 3 462** 5 493** 5 141

Česká republika - - 1 165 5 858 13 685 16 464

Dánsko - - 2 896 2 586 2 445 2 923

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

Německo - 5 522 35 927 77 313 71 081 92 242

Maďarsko - - 256 804 538 617

Itálie - 828 4 252 16 115 15 681 16 417

Holandsko 4 500 10 972 8 959 10 731 10 009 16 909

Polsko - - 475 3 518 7 648 13 227

Portugalsko - - - 477 903 1 437

Rumunsko - - - - - 27

Slovensko - - - - 994 1 959

Španělsko - 2 - 6 293 9 093 14 838

Švédsko - 94 - - - 1 277

UK 8 000 17 087**** 42 162 42 895**** 33 963 49 343

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

* Skutečná množství v tunách
** Údaje pro Belgii zahrnují v roce 2008 a 2009 i Lucembursko
*** Tento objem byl zpracován PVC Recyclage, nyní zahrnutého do Recovinylu
**** Údaje pro Velkou Británii zahrnují v roce 2008 i Irsko



po hotových výrobcích a jejich 
zásobách se zvyšuje.

V Itálii se žádní noví recyklátoři k 
síti nepřipojili. Jeden recyklátor 
skončil činnost z důvodu problémů 
s provozním povolením. Přesto se 
recyklátoři cítí ohledně budoucnosti 
docela optimisticky. V posledním 
čtvrtletí roku 2010 vzrostly ceny. Zvýšení 
cen v kombinaci s větším důrazem na 
vyšší kvalitu, než na zvyšování objemů, 
také zvýšilo marže. Expo 2015, které 
se bude konat v Miláně, by mělo 
stimulovat stavební činnosti. Zároveň 
přísnější kontrola skládek zvyšuje třídící 
a recyklační aktivity. Export smíšených 
tuhých plastů na Dálný východ, do Indie 
a severní Afrika se také zvyšuje.

Polsko je také velmi závislé na situaci 
v Německu. Náklady na dopravu a 
kursové změny, byly hlavními důvody 
pro vyšší výkupní ceny PVC odpadu. 
Pět nových recyklačních aktivit v 
kombinaci s nárůstem o téměř 29,8% v 
recyklovaných objemech stávající sítě 

učinily z Polska v roce 2010 jednu z 
nejvýkonnějších zemí.

V Itálii se žádní noví recyklátoři k 
síti nepřipojili. Jeden recyklátor 
skončil činnost z důvodu problémů 
s provozním povolením. Přesto se 
recyklátoři cítí ohledně budoucnosti 
docela optimisticky. V posledním 
čtvrtletí roku 2010 vzrostly ceny. Zvýšení 
cen, v kombinaci s větším důrazem na 
vyšší kvalitu, než na zvyšování objemů, 
také zvýšilo marže. Expo 2015, které 
se bude konat v Miláně, by mělo 
stimulovat stavební činnosti. Zároveň 
přísnější kontrola skládek zvyšuje třídící 
a recyklační aktivity. Export smíšených 
tuhých plastů na Dálný východ, do Indie 
a severní Afrika se také zvyšuje.

Ve Španělsku a Portugalsku v roce 
2010 vykázaly stávající sítě výrazný 
nárůst (40,7%) a do sítě vstoupili dva 
noví recyklátoři. Oblast stavebnictví je 
stále ve fázi stagnace, ale vyšší cena 
panenského PVC také pomohla k 
obnovení recyklačních aktivit. Mnoho 

V Dánsku ovlivnila krize ve stavebnictví 
činnost stávajících recyklačních 
společností, ale vstup nových 
recyklátorů do systému umožnil nárůst 
recyklovaných objemů o 20%.

Jeden nový recyklátor kabelů ze 
Švédska, činný rovněž v Dánsku, Finsku, 
Norsku a Itálii, se připojil k Recovinyl. 

Celkový nárůst recyklovaného množství 
o 21 161 tun v Německu pomohl Vinyl 
2010 dosáhnout cíle pro recyklaci. 
Sedm nových recyklačních společností, 
které se připojily k síti, přineslo zvýšení 
recyklovaného množství o dalších 14 
052 tun, zatímco stávající sít zvýšila 
výrobu o 14 846 tun. Německo nejvíce 
ze všech zemí severní Evropy muselo 
čelit vysoké dostupnosti spalovacích 
kapacit, významným vývozům do 
zámoří a nízkým třídícím aktivitám. 
Práce na silnici normálně v zimě klesají, 
ale extrémně chladná zima vytvořila 
spoustu dalších silničních staveb, 
zvyšujíc poptávku po produktech pro 
řízení dopravy a tím pádem i větší 
poptávku po dopravních aplikacích 
realizovaných z PVC odpadu z kabelů.

Ve Francii pocházelo 60% zvýšení 
registrovaných recyklovaných objemu 
hlavně z nových recyklačních aktivit s 
nárůstem dalších 5 465 tun. Stávající 
síť zvýšila svůj objem o 16%, což 
je s ohledem na současnou situaci 
na francouzském stavebním trhu 
významné. Dva recyklátoři, kteří 
ukončili svou činnost v roce 2009, 
obnovili svoji činnost v roce 2010. EDF15 
oznámil optimální výběr jmenováním 
recyklátorů, kteří zaručují opětovné 
využití sebraného materiálu.

Ve Spojeném království bylo 
zaznamenáno mimořádné oživení trhu. 
Dopad nových recyklačních aktivit na 
celkové zvýšení množství recyklovaného 
množství o 16 850 tun byl malý (pouze 
2 438 tun). Výstavba nových budov 
je stále v útlumu, ale rekonstrukce a 
modernizace vykazují výrazně vyšší 
aktivitu. Zvýšené zdanění skládkování 
a přísnější politiky opětovného použití 
materiálů také stimulovaly třídění 
odpadů před uložením na skládku.
Významný pokles recyklace kabelů 
registrovaný v předchozích letech se v 
roce 2010 zastavil. V roce 2009 výrobci 
kabelů snížili stav zásob na absolutní 
minimum. V současné době poptávka 

15 EDF: Energie De France (www.edf.com)

6.44% Itálie

0.24% Maďarsko

19.36% UK

0.50% Švédsko

5.19% Polsko

0.56% Portugalsko

6.64% Holandsko

5.82% Španělsko

1.81% Rakousko

0.01% Rumunsko

2.02% Belgie

6.46% Česká republika

1.15% Dánsko

6.82% Francie

36.20% Německo

0.77% Slovensko

Recovinylem registrovaná množství v roce 2010 po zemích

Recovinylem registrovaná množství podle aplikací

2009 2010

TVRDÉ APLIKACE PVC

Trubky 16 928 25 131

Profily 82 887 106 657

Pevné fólie 5 890 5 891

TOTAAL TOEPASSINGEN HARD PVC 105 705 137 679

MĚKČENÉ APLIKACE PVC

Kabely 54 285 79 310

Smíšené 26 248 37 825

TOTAAL TOEPASSINGEN SOEPEL PVC 80 533 117 135
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recyklátorů zapojených v rámci sítě 
Recovinyl zaměřuje své prodeje do 
Španělska, Portugalska, Francie a do Itálie.
V roce 2011 se Recovinyl soustředí 
na udržování aktivity sítě agentů a 
recyklátorů a bude věnovat pozornost 
novým možným recyklátorům. Bude 
vytvořena platforma vybraných 
recyklátorů, která by měla definovat 
budoucí strategie. Hlavní výzvy 
v recyklovaných objemech 
pravděpodobně ovlivní tři největší země 
(Francie, Německo a Spojené království), 
které již oznámily, že rok 2011, který je 
před námi bude obtížný.

Kromě toho, Recovinyl hodlá prozkoumat 
možnosti vytvoření poptávajícího trhu a 
bude navštěvovat specifické zpracovatele 
plastů (vybrané aplikace) a větší 
recyklátory (regranulace a micronizace) 
za účelem analýzy situace.

Okenní profily
Systémy sběru okenních profilů EPPA16 
jsou dobře konsolidovány v Německu v 
rámci Rewindo17. Systémy podporované 
Recovinylem jsou v Rakousku (ÖAKF18), 
Belgii, Dánsku, Francii, Irsku, Itálii, 
Holandsku, Španělsku a ve Spojeném 
království.

V Německu Rewindo potvrdilo mírný 
nárůst vstupních objemů z 24 000 tun 
v roce 2009 na 25 325 tun v roce 2010 
a výstup okolo 17 850 t v roce 2010 
ve srovnání s 16 550 tunami v roce 
2009. V roce 2011 Rewindo očekává, že 
sebere 29 000 t uživatelského odpadu 
z okenních profilů a vyrobí 22 000 tun 
recyklátu.

Rewindo aktivně podporuje své aktivity 
ve sběru a recyklaci silnou komunikací 
ke stimulaci pozitivního chování a 
motivování zainteresovaných stran. K 
hlavní úspěchům patří: recyklace více 
než 1 200 okenních profilů a křídel 
v Cáchách následované tiskovou 
konferencí a účastí v programu televizní 
stanice WDR (Westdeutsche Rundfunk), 
recyklace více než 350 okenních rámů 
a křídel v Mannheimu (studentská 
ubytovna) rovněž následovaná tiskovou 
konferencí a recyklace přibližně 100 
okenních křídel a rámů z GEWOBAG 
(www.gewobag.de) v Hesensku.

Úspěch těchto aktivit se projevil v 
roce 2010, kdy byla Rewindu za jeho 
úspěšnou recyklaci oken v Cáchách 
udělena cena za péči o životní 
prostředí.

V roce 2010 se Rewindo zúčastnilo 
konference o průmyslu bydlení v 
Berchtesgadenu, konference Prowindo 
(Aliance pro plastová okna) v Bad 
Godesbergu, veletrhu IFAT v Mnichově 
a tiskové konference na veletrhu 
Fensterbau / Frontale pořádaném 
Prowindo v Norimberku

V roce 2010 jsou výsledky recyklační 
aktivity člena EPPA, společnosti REHAU 
(www.rehau.de) uvedeny v auditovaných 
objemech Vinyl 2010

V Rakousku bylo 1 023 tun recyklovaných 
v roce 2010 ÖAKF pod očekávaným 
cílem 1 250-1 500 tun. V roce 2010 
se konala na velkém vídeňské sídlišti 
výměna 2 200 oken z PVC podporované 
marketingovou kampaní. ÖAKF také 
začala přípravné práce na podkladech 
pro certifikaci 'Nejlepší praxe pro PVC 
okenní profily a trubky' ve spolupráci 
s rakouským ministerstvem životního 
prostředí.

V Dánsku podepsal  německý recyklátor 
Tönsmeier Plastics GmbH & Co KG (www.
toensmeier.de) v říjnu 2009 dohodu 
o spolupráci s dánským WUPPI19 A / 
S (Herlev, Dánsko), která vstoupila v 

Vysoký výkon

16 EPPA: European PVC Window Profile and Related Building Products Association, an EuPC sector group - Evropská asociace pro PVC okenní profily a příbuzné produkty, odvětvová skupina EuPC (www.eppa-profiles.org
(www.eppa-profiles.org)
17 Rewindo: Fenster-Recycling-Service  - Služba pro recyklaci oken (www.rewindo.de)
18 ÖAKF (Österreichischer Arbeitskreis Kunststoff-Fenster): Rakouská společnost pro recyklaci plastových oken (www.fenster.at)

“ Poznala jsem, že na rozdíl od dobrovolných 
závazků jiných odvětví, Vinyl 2010 je jedním z 
mála, který byl velice úspěšný. Všechny cíle byly 
dosaženy. Výroční zpráva o činnosti je důkazem 
trvalého pokroku našeho průmyslu."

Ulrike Grawe

Výkonný tajemník EPPA

“ Program Vinyl 2010 je výborným 
příkladem sevřenosti a jednoty. Charisma 
vložené do naší práce a kreativity vyslalo 
silný signál z našeho průmyslu do 
společnosti. "

Michael Vetter

generální ředitel Rewindo



platnost v lednu 2010. Asi 3000 tun 
za rok v Dánsku předzpracovaného 
materiálu je dodáváno do Tönsmeier 
Plasty v Höxteru (Německo), kde je 
materiál dále zpracováván a recyklován. 
Recyklované objemy jsou vykázány jako 
součást objemů Recovinylu.

Ve Francii systém recyklace PVC 
Recyclage (www.pvcrecyclage.fr) 
vyvinutý SNEP (le Syndicat National 
de l'Vytlačovací Plastique) recykloval v 
roce 2010 17 377 tun spotřebitelského 
odpadu PVC, který byl tvořen z 55% z 
oken a profilů. Zvýšení recyklovaných 
objemů ve srovnání s 13 000 tun v 
roce 2009 bylo dosaženo díky rostoucí 
poptávce ve Francii, stejně jako 
pokrokem ve vytřídění PVC z odpadního 
proudu a získávání nových recyklátorů.

V roce 2010 byl SNEP také velmi aktivní 
v propagaci Dobrovolného závazku 
a ve vývoji recyklačních schémat 
prostřednictvím specifické komunikace 
a vztahy s médii. Francouzská značka 
kvality pro profily byla vytvořena pro 
použití recyklovaných materiálů v 
certifikovaných výrobcích.
V roce 2010 členské společnosti EPPA 
pokračovaly v redukci užívání olovnatých 
stabilizátorů. Očekává se, že v polovině 
roku 2011 bude 95 % produkce bez 
olova a nejpozději v roce 2012 bude 
dosaženo 100 % vyřazení olova.

EPPA činnosti v roce 2010 také 
zahrnovaly účasti členů ve Vinyl 
Foundation a podporu Vinyl 2010 v 
diskusích o pokračování v úspěšném 
Dobrovolném závazku po dobu nejméně 
dalších 10 let

Z iniciativ podporovaných EPPA v roce 
2010 je důležité zdůraznit práci na normě 

EN 12608:2003 'Neměkčené profily z 
polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu 
oken a dveří - klasifikace, požadavky a 
zkušební metody' na použití recyklátů v 
aplikaci profilů a partnerství s iniciativou 
BUILD UP (www.buildup.eu - Evropský 
portál pro energetickou efektivnost 
budov) zaměřenou na dosažení 
energetické efektivnosti s moderními 
okny z PVC v celé Evropě.

Kromě toho odborníci členských 
společností EPPA pokračovali v práci na 
Produktové environmentální deklaraci 
pro plastová okna a profily ukazující 
všechny možné výhody plynoucí z 
recyklace.

Trubky a tvarovky
Členové TEPPFA20 se od začátku rozhodli 
připojit k Dobrovolnému závazku 
průmyslu PVC, protože jsou přesvědčeni, 
že PVC je výborný materiál pro trubky 
a tvarovky. Navíc každodenní praxe 
ukázala, že PVC může být recyklováno 
zpět do kvalitních trubek. Nezávislé 
studie (mimo jiné TNO) ukázaly, že jak 
pro tlaková, tak i pro beztlaková potrubí 
z PVC je reálná životnost 100 let. Tato 
dlouhá životnost je důvodem, proč je 
v současné době k dispozici tak málo 
odpadu z potrubí. Nicméně se členové 
TEPPFA naučili využívat neměkčené 
recykláty PVC z jiných výrobků, např. 
profilů.

Recyklace odpadů potrubí PVC se 
zvýšila ze 4 000 tun v roce 2000 na 25 
172 tun v roce 2010. Ačkoli nejsou k 
dispozici žádná přesná čísla, odhaduje 
se, že evropský průmysl plastových 
trubek využívá 50 000 tun recyklátů PVC 
ročně. V obou letech, tj. 2009 i v roce 
2010 se projevovala nízká poptávka 
na trhu s trubkami spolu s obavou z 

možné přítomnosti zděděného kadmia v 
recyklátech z netrubkových výrobků.

V roce 2010 bylo mnoho úsilí věnováno 
sběru dat pro Direktoriát Podnikání 
Evropské komise za účelem prokázání, že 
zděděné kadmium v potrubí obsahující 
recyklát z jiných aplikací než trubek 
nemigruje do tekutin v kanalizaci ani 
do půdy. Je nezbytné získat výjimku 
z REACH umožňující 1 000 ppm 
zděděného kadmia, jinak by využití 
smíšených recyklátů neměkčeného PVC 
bylo ohroženo.

V Nizozemsku vyústila pravidelná setkání 
BureuLeiding (www.bureauleiding.nl) 
s Ministerstvem životního prostředí, 
které chce snížit dopad PVC na životní 
prostředí o 20% v roce 2015, v pozitivní 
pracovní atmosféru. Mnoho informací 
bylo vyměněno mezi společnostmi 
zabývajícími se demolicemi, tříděním 
odpadu, spalováním a recyklací s 
cílem zlepšit sběr a kvalitu recyklátů. 
Ministerstvo chce, aby se zabránilo 
spalování odpadů PVC v co největší 
možné míře, protože recyklace přináší 
mnohem větší přínos pro životní 
prostředí. Ministerstvo má v úmyslu 
využít ekologických veřejných zakázek 
k dosažení svého cíle, ale značně 
předčasná specifikace minimálního 
procenta recyklovaných materiálů by 
mohla ohrozit úsilí o recyklaci vzhledem 
k současné omezené dostupnosti

“ Byli jsme si vědomi obtížnosti 
dosažení našeho cíle. Když jsme 
však sestrojili správný nástroj 
motivující recyklaci PVC, uvědomili 
jsme si pak najednou, že držíme v 
rukou zlato ".

Hans Telgen

člen představenstva Vinyl 2010 a předseda TEPPFA

19 WUPPI: Deens bedrijf dat hard PVC inzamelt en recyclet. (www.wuppi.dk)
20 TEPPFA: European Plastic Pipes and Fittings Association, een sectoriële organisatie van EuPC (www.teppfa.org)
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C recyclates Bezpečné odpadní systémy obsahu-

jící recykláty ze spotřebitelského odpadu PVC



21 ESWA: Evropská asociace výrobců izolačních tkanin a fólií, 
odvětvová skupina EuPC (www.eswa.be)
22 EPFLOOR: Evropští výrobci podlahovin, odvětvová skupina EuPC 
(www.epfloor.eu)

“ V oblasti veřejných zakázek na 
stavební výrobky je důležité bránit 
pozitivní obraz PVC. Vinyl 2010 
pomohl financovat udržitelná 
řešení pro budoucnost našeho 
podnikání. "

Karin Arz

generální ředitel Roofcollect ®

V Dánsku vyústila nová smlouva mezi 
systémem sběru WUPPI pro odpady 
z neměkčeného PVC s německým 
recykátorem Tönsmeier v lepší kvalitu 
a tím i lepší využitelnost recyklátů PVC. 
Kromě toho pokračuje úsilí o snížení 
nákladů na tunu sebraného odpadu PVC.

V příštím desetiletí se TEPPFA zaměří 
na udržitelnost, kvalitu a komunikaci. 
Pro všechny relevantní skupiny 
produktů jsou vyvíjeny Produktové 
environmentální deklarace (EPD) (šest 
již bylo dokončeny) poskytující vědecký 
základ pro dobrou pozici v ekologických 
veřejných zakázkách. Za účelem podpory 
udržitelného rozvoje a dalšího zlepšování 
EPD, bude podporováno použití 
recyklátů.

Na základě šetření mezi členy, všechny 
tři skupiny TEPPFA pro uplatnění na trhu 
vybraly kategorii beztlakových produktů 
jako oblast, kde lze recykláty nejlépe 
využít. Nicméně kvalita PVC recyklátů 
zůstává prioritou a spolu s recyklátory 
vytváří CEN TC155 WG25-(CEN pracovní 
skupina pro plastové trubky) normu 
kvality pro recykláty, které mají být 
použity v potrubí. Podobně jsou 
přezkoumávány normy pro výrobky 
obsahující recyklované PVC.

Prodejní útvary členů TEPPFA budou 
vyškoleny ve vysvětlování udržitelnosti 
PVC trubek a využití recyklátů v 
příslušných produktech bez ztráty 
kvality. Balíček školení a informace 
pro zákazníky jsou vyvíjeny společně 
s PVC4PIPES (www.pvc4pipes.com), 
sdružením založeným v roce 2003 v 
Bruselu s posláním rozvíjet a podporovat 
udržitelné PVC potrubní systémy na 
světovém trhu.

Pokračuje nahrazování olovnatých 
stabilizátorů. Od příslušných členů 
TEPPFA se očekává, že dokončí náhradu 
v roce 2011přestože náklady na nižší 
objem výroby a vyšší objemy odpadu 
zůstávají vysoké.

Střešní krytiny
ESWA21 v roce 2010 recyklovala 1 586 
tun střešních krytin a hydroizolačních 
membrán po skončení jejich životnosti 
prostřednictvím svého projektu 
Roofcollect®, zvýšila tak recyklované 
objemy o 22,2% oproti roku 2009 (1 
297 tun) a překročila cíl stanovený pro 
rok 2010 (1 500 tun) o 5,7%. Německo, 
které je stále hlavním trhem, přispělo k 
recyklovanému objemu množstvím 1 
304 tun.

V roce 2010 Roofcollect®pokračoval ve 
svých marketingových a komunikačních 
aktivitách v Evropě a zkonsolidoval je. 
Schůzky logistických skupin se  konaly 
ve Francii, Irsku, Itálii a Norsku, aby 
prozkoumaly potenciální zpracování, 
sběr a recyklaci.
V Rakousku, Německu a Švýcarsku bylo 
uspořádáno setkání logistických týmů 
v dubnu 2010 a bylo potvrzeno, že 
logistika a doprava funguje s místními 
partnery bez problémů.

V Norsku byl založen pracovní tým, 
který zahrnuje společnost Protan. V 
Nizozemsku bylo schéma pro dopravu 
a recyklaci organizováno ve spolupráci 
s VESCOM (výrobce membrán pro 
obložení stěn - www.vescom.com). V Itálii 
se počítá s dalším jednáním s Vinyloop® 
s cílem prověřit možnost recyklace 
membrán. Ve FranciiLe Comité des 
Membranes d’Etanchéité Synthétique 
(CMES) představuje konvertory ESWA 

působící na francouzském trhu. CMES 
koordinuje sběr a recyklaci střešních 
krytin a izolačních membrán z PVC na 
konci životnosti pro systém Roofcollect ® 
ve Francii. Řada sběrných míst (s několika 
dalšími plánovanými v budoucnosti) 
usnadňuje sběr a svoz odpadu na 
recyklaci.
 

Recyklace střešní krytiny a hydroizolačních pásů 
a fólií po skončení životního cyklu v Evropě v 
roce 2010 (objemy podle zemí v tunách)

Belgie 5 

Německo 1 304 

Holandsko 34 

Norsko 172 

Polsko 6 

Švýcarsko 65

CELKEM 1 586

 
Setkání francouzského logistického 
týmu bylo uspořádáno v červnu 2010. 
Spolupráce Roofcollect® s EPFLOOR22 a 
SFEC (Syndicat Français des Enducteurs 
Calandreurs) úspěšně pokračovala.

Pro rok 2011 si Roofcollect® klade 
za cíl pokračovat ve své činnosti na 
stávajících i nových trzích recyklace. 
Tyto aktivity se týkají především 
rozšíření sběrných programů do 
zemí, které ještě žádný nemají a testů 
recyklace s kompaundovanými a 
nekompoundovanými materiály v Irsku, 
Itálii, Španělsku a Velké Británii. Ve Francii 
bude Roofcollect® pokračovat v práci s 
logistickým řetězcem.

Z hlediska marketingu a komunikace 
má Roofcollect® v úmyslu i nadále 
prosazovat 'zelený' a 'udržitelný' obraz 
střešních membrán z PVC. Komunikační 
aktivity budou zahrnovat vztahy s médii, 
účast na mezinárodních veletrzích a 
neustálou aktualizaci webové stránky 
Roofcollect® s hotline, cenami a formuláři 
pro logistiku a dopravu v osmi zemích a 
pěti jazycích.

Hlavními výzvami pro rok 2011 je 
rozvoj recyklace v Irsku a Velké Británii 
a recyklační možnosti,které nabízí 
Vinyloop®.

Podlahoviny
V roce 2010 dosáhl EPFLOOR svého cíle 
a shromáždil 2 448 tun spotřebitelského 
odpadu podlahovin z PVC. Z toho bylo 2 
294 tun recyklováno. Sběr byl navzdory 



ekonomickému poklesu celkově stabilní, 
ale konkurence se spaloven v Německu 
dostala sběr pod tlak.

Ve Velké Británii pokračoval systém 
sběru Recofloor v získávání nových 
partnerů, a v listopadu 2010 byl oceněn 
Autorizovanou společností pro nakládání 
s odpady (CIWM) za environmentální 
kvalitu v inovativní praxi v kategorii 
Nakládání s odpady a využití zdrojů 
(SME).

Objemy, které shromáždil Recofloor 
vzrostly o 25% v roce 2010, jak byl 
počet sběrných míst rozšířen 20 na 66. 
V roce 2011bude EPFLOOR pracovat na 
zapojení výrobců podlahovin PVC do 
svého systému sběru, aby bylo možné 
zvládnout větší zakázky ve srovnání s 
těmi, které mohou být podepsány s 
instalátory, kteří jsou obecně velmi malí.

EPFLOOR nabízí recyklační řešení 
všem, kdo podlahy instalují, sbírají 
odpad nebo obcím v Evropě. Rok 2011 
bude přechodným rokem, ve kterém 

23 EPCoat: sektorová skupina pro potahované textilie EuPC  
(www.eupc.org/epcoat)
24 IVK: Industrieverband Kunstoffbahnen – Asociace pro    
potahované textilie a fólie (www.ivk-frankfurt.de
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Vhodné pro daný účel

“ Nebyl jsem překvapen tím, 
jak úspěšné byly naše snahy. 
Nicméně nemůžeme přijmout 
žádné nicnedělání, musíme v 
našem Dobrovolném závazku 
dosáhnout další pokrok."

Michael Kundel

člen představenstva Vinyl 2010 a předseda Vinyl Foundation

75% Flooring

2% Obchodníci, nebo neuvedeno

15% Fólie(stavební)

5% Dopravní kužely

3% Hadice

Prodeje recyklátů spotřebitelského odpadu z potahovaných textilií dle aplikací v roce 2010

bude sběr a recyklace zachována. Pro 
budoucnost EPFLOOR hodlá podpořit, a 
to za podmínek, které budou dohodnuty, 
nový 10-ti letý Dobrovolný závazek

Vývoj nových recyklačních řešení (např. 
surovinová recyklace) má zásadní 
význam pro zvýšení recyklace některých 
měkčených a smíšených frakcí PVC. 
EPFLOOR proto bude podporovat 
Vinyl 2010, ve spolupráci s ostatními 
odvětvovými skupinami a sdruženími 
EuPC, s cílem vyvinout nové výzkumné 
projekty pro zahájení v roce 2012

Potahované textilie
EPCoat²³ zrecykloval za celý rok 2010 
3 243 tun spotřebitelského odpadu z  
textilií potažených PVC v rámci operace 
Recovinyl a prostřednictvím svého 
systém sběru a recyklace IVK24. 

Pro rok 2011 očekávají EPCoat/IKV 
recyklaci 4 000 t spotřebitelského 
odpadu potahovaných textilií.



ale produktivita je nyní 4 t / den 
zpracovaných plachet.
Tato technická zhodnocení přinesla 
zvýšení zpracovaných objemů odpadů 
a zvýšení výroby R-PVC: v roce 2010 
Vinyloop® zpracoval 5 656 tun odpadu 
PVC, z toho 5 416 tun bylo z kabelů a 174 
tun bylo z plachet, 66 tun bylo tvořeno 
zbytky okenních profilů s nízkou kvalitou, 
které by jinak byly těžko k použití. 
Vyrobeno bylo celkem 3 615 tun R-PVC.

Vysoká kvalita R-PVC získaného 
procesem Vinyloop® byla potvrzena 
technickými údaji shromážděnými  
v roce 2010.

Závod Vinyloop® ve Ferraře se používá 
také jako poloprovoz pro průmyslový 
výzkum. V roce 2010 byl v rámci pokusu 
se zpracováním potahovaných textilií 
(bavlna a PET) vyvinut nový produkt 
nazvaný FP101. Formulace FP101 může 
obsahovat pevné zbytky, které poskytují 
směsi větší tuhost.

Další testy jsou naplánovány pro rok2011; 
budou testovány různé druhy odpadů, 
jako jsou podlahové krytiny, střešní 
krytiny a potahované textilie s bavlnou, 
PET a skleněnými vlákny. Důležitý 
výzkum bude probíhat na zkoumání 
možnosti získání semi-rigidního R-PVC 

Vinyloop®

Vinyloop® je mechanická recyklační 
technologie na bázi rozpouštědel, 
která produkuje vysoce kvalitní R-PVC 
(recyklované PVC) směsi. Účelem 
Vinyloop® je recyklovat kompozitní 
odpady PVC, které nemohou být 
uspokojivě recyklovány drcením.
Po instalaci upraveného dekantéru a 
integraci s procesem Texyloop® v roce 
2009, Vinyloop® vykázal v roce 2010 
významné technické zhodnocení 

Pokud se jedná o dekantační 
odstředivku, byly úspěšně provedeny 
pokusy s nižšími otáčkami, které vyústily 

HOSPODAŘENÍ S ODPADY PVC: RECYKLAČNÍ TECHNOLOGIE, PROVOZY A PROJEKTY

 Technické úspěchy:složení produktu (kabely)

Filtrace Dekantace

Množství plnidel (%) 25%-30% 15%

Hustota 1.47 1.39

Pevnost do zlomu (MPa) 13 MPa 17 MPa

Prodloužení do zlomu (%) 200% 260%

Kontaminanty

-měď 5 <1

-ostatní 3 500 10

 Shore A 84 82

Technické parametry: kontaminace R-PVC
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“ Legislativa nemusí být nejlepší odpovědí na všechny 
situace. Vinyl 2010 je dokonalý příklad průmyslu, 
který na dobrovolném základě dělá něco v zájmu 
nejen sebe a spotřebitelů, ale v zájmu celé Evropské 
unie.

Sajjad Karim

Poslanec Evropského parlamentu a člen Kontrolní komise Vinyl 2010
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v úsporu elektrické energie. Rovněž byly 
vyřešeny mechanické problémy, které se 
týkaly například mechanických ucpávek 
a šnekových dopravníků.

Podobně bylo vyřešeno několik 
technických problémů procesu 
Texyloop®. Týkaly se zlepšení pevnosti 
materiálů spodního ventilu a míchadla 
a zanášení filtrační desky v důsledku 
přítomnosti vláken. Problémy se 
zbarvením vláken byl rovněž řešen a 
zařízení nyní může dodávat bílá vlákna. 
Další doladění závodu pokračuje, 



přidáváním nejen pevných zbytků k 
normálně zpracovávanému flexibilnímu 
PVC ale i plnidel.

V roce 2010 Vinyloop® zaznamenal 
rostoucí známky vyšší citlivosti na 
recyklované výrobky: od vyšší poptávky 
po zpracování nových druhů odpadů 
a výrobě na míru šitých výrobků, 
po tlak konečných spotřebitelů 
(environmentálně smýšlejících lidí a 
obchodníků) na potenciální zákazníky 
Vinyloop®, což bylo potvrzeno instituty 
pro výzkum trhu. Kromě toho, Vinyloop® 
obdržel několik návrhů na výstavbu 
nových závodů z různých zemí Asie a 
Jižní Ameriky.

Na základě vývoje procesu Vinyloop® a 
zvyšující se poptávce na trhu, plánuje 

v budoucnosti management projektu 
zpracování studií životního cyklu procesu 
i hlavních komerčních aplikací, aby 
mohl poskytnout zákazníkům přidanou 
environmentální hodnotu. Vedení se 
rovněž zaměří na interakci s novým 
druhem potenciálních proaktivních 
zákazníků připravených zvážit Vinyloop 
® jako skutečného dodavatelského 
partnera v oblasti udržitelného rozvoje

Tuny

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Odpady

R-PVC

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

760

650

2 224

1 750

3 360

2 645

5 000

3 920

6 100

4 400

8 191

5 563

8 021

5 213

4 806 5 656 7 600

3 123 3 615 5 400

Závod Vinyloop® ve Ferraře: výsledky v letech 2002 – 2010 a výhled na rok 2011

ERPA25 – CIFRA26

V roce 2010 CIFRA recyklovala 
spotřebitelský odpad produktů z PVC 
v rámci aktivit Vinyl 2010. Recyklovaný 
materiál byl použit při výrobě pevných 
PVC fólií pro použití v ultra lehkých 
modulárních strukturách (GEOlight ™) 
pro zadržování dešťové vody.

REACH a recyklace
Stabilizátory na bázi kadmia byly 
používány v několika aplikacích PVC 
dokud nebyl v roce 1991 (směrnice 
91/338/EHS) stanoven limit 100 ppm 
pro většinu aplikací, s výjimkou profilů a 
střešních membrán. Směrnice 91/338/
EHS je nyní součástí přílohy XVII27 
(Omezení) REACH.

V rámci Vinyl 2010 bylo používání 
kadmia dobrovolně zastaveno v EU-15 
v roce 2001. Tento závazek byl rozšířen 
i na nové členské země a byl dokončen 
v roce 2006 v EU –25 a v roce 2007 v 
EU – 27.

I přes současnou redukci užívání 
dosáhne kadmium obsažené v 
odpadech z profilů, vzhledem k dlouhé 
životnosti těchto aplikací, vrcholu mezi 
roky 2015 a 2020.

I když je používání recyklátu z 
uživatelského odpadu v profilech z 
technických důvodů omezené, může 
být spotřebitelský odpad z profilů 
použit v jiných pevných aplikací (např. v 
trubkách), které podléhají limitu100-ppm 

Studie zpracované v posledních dvou 
letech a uvedené ve Zprávě o činnosti 
Vinyl 2010 v loňském roce, došly k závěru, 
že udělení výjimky až 1000 ppm pro 
kadmium přinesené zpět v recyklátech 
PVC ve vybraných aplikacích by mohlo 
mít přínos pro životní prostředí (viz také 
'Studie o obsahu kadmia v recyklovaném 
odpadu PVC 'zpracované VITO na 
objednávku Vinyl 2010 v prosinci 2009, a 
' Sociálně-ekonomické dopady případné 
aktualizace omezení uvádění kadmia 
na trh a jeho používání 'hodnocení 
provedené RPA jménem Direktoriátu 
Podnikání - leden 2010).

Po prezentaci těchto dvou studii
byly zahájeny diskuse s Direktoriáty
Podniky a Životni prostředí o možných

HOSPODAŘENÍ S ODPADY PVC: 
OSTATNÍ PROJEKTY

25 ERPA: Evropská asiciace pro tvrdé fólie PVC (www.pvc-films.org)
26 CIFRA: Calandrage Industriel Français – Francouzská společnost pro kalandrování (www.cifra.fr)
27 Příloha XVII: Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů nařízení REACH
(www.reach-compliance.eu/english/REACH-ME/engine/sources/reach-annexes/launch-annex17.html)
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Projekt SDS-R (bezpečnostní listy 
pro recykláty)

‘Pokyny o odpadech a recyklovaných 
látkách', které zveřejnila ECHA dne 
12. května 2010,  uvádí, že většina 
recyklátorů (kromě těch, které přímo 
vyrábějí zboží z odpadu) je považována 
za výrobce podle nařízení REACH. Mají 
prospěch z osvobození od registrace (§ 
2.7.d), ale podléhají požadavkům na:
•  předregistraci
•  poskytování (rozšířené) bezpečnostních 

listů svým zákazníkům (§ 31), pokud je 
to vyžadováno

V roce 2010 ECHA také vydala specifické 
'Pokyny pro sestavení bezpečnostních 
listů' (návrh z října 2010 je k dispozici na 
internetových stránkách ECHA http://
guidance.echa.europa.eu/guidance4_
en.htm), které by měly být ve finální verzi 
k dispozici kolem dubna 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument navržený pro všechny typy 
uživatelů není specifický pro recyklátory. 

ploty a okapové roury 
(c) paluby a terasy 
(d) kabelové kanály 
(e) trubky pro užitkovou vodu, pokud 
se recyklované PVC používá pro vnitřní 
vrstvy vícevrstvé trubky a je zcela pokryto 
vrstvou nově vyrobeného PVC v souladu 
s limitem 100 ppm;

•  povinnost označovat výrobky obsahující 
recyklované PVC;

•  odchylka bude přezkoumána s ohledem 
na snížení limitu pro kadmium do 31. 
prosince 2017

Tento návrh je v současné době 
projednáván v Parlamentu EU a Radě EU. 
Parlament (usnáší se většinou hlasů) a 
Rada (usnáší se kvalifikovanou většinou) 
mají tři měsíce na vznesení námitek proti 
přijetí návrhu.

Nařízení vstoupí v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
EU a bude aplikováno do šesti měsíců po 
nabytí platnosti.

V rámci nařízení REACH bylo přijato 
omezení pro butylcín, jehož obsah bude 
muset být ve většině produktů menší než 
1000 ppm od ledna 2012 (v některých od 
roku 2015).

Kromě toho Dánsko předneslo návrh na 
omezení nízkomolekulárních ftalátů.

V září 2010, schválil výbor REACH návrh 
jaká povolení je třeba získat pro specifické 
použití a na omezenou dobu pro látky, 
které, stejně jako DEHP, DBP a BBP, 
jsou zahrnuty v prvním seznamu XIV29 
přílohy nařízení REACH . Konzultace s 
Parlamentem EU a Radou EU jsou stále 
nezbytné.

Evropská komise uspořádala v březnu 
2010 seminář o možnostech migrace Cd 
do odpadních vod, protože střední vrstva 
z třívrstvého kanalizačního potrubí tvoří 
největší odbytiště pro tuhý uživatelský PVC 
odpad. Semináře se zúčastnili zástupci 
z několika členských států, direktoriátu 
pro podniky a direktoriátu pro životní 
prostředí, ECHA, zástupci průmyslu a 
expert na modelování migrace z institutu 
FABES v Mnichově (www.fabes-online.de)

Mezi experty a členskými státy došlo ke 
všeobecné shodě, že riziko migrace Cd je 
zanedbatelné.

Návrh nařízení Komise byl předložen 
na setkání CARACAL (kompetentních 
orgánů pro REACH a CLP28) ve dnech 
15.-17. června. Další setkání odborníků na 
aktivity řízení rizik se konalo dne 8. října 
2010 s cílem diskutovat o návrhu Komise. 
Situace byla předložena znovu na setkání 
CARACAL na konci října 2010.

Dne 25. listopadu 2010 výbor REACH 
podpořil mírně pozměněnou verzi návrhu 
Komise. Prvky konečného návrhu Komise 
týkající se PVC jsou zejména:
•  zákaz uvádění na trh všeho zboží z 

specifikovaného seznamu polymerů 
(včetně PVC), pokud obsahují kadmium v 
koncentraci vyšší než je mezní hodnotu 
100 ppm;

•  limit 100-ppm kadmia se nevztahuje na 
následující směsi a výrobky obsahující 
recyklované PVC, pokud v nich 
koncentrace kadmia nepřesahuje 0,1% z 
váhy plastu v následující pevné aplikaci 
PVC: 
(a) profily a tuhé desky pro použití ve 
stavebnictví 
(b) dveře, okna, okenice, stěny, rolety, 

28 CLP: Evropské nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí
29 Příloha XIV: Seznam látek podléhajících povolení požadavků nařízení REACH
 (http://echa.europa.eu/doc/authorisation/annex_xiv_rec/annex_xiv_subst_inclusion.pdf )

Odpad PVC profilů obsahujících kadmium ve vztahu k celkovému množství PVC odpadů
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Vinyl Foundation 
Nadace Vinyl Foundation je neziskový, nezávisle řízený fond, který poskytuje 
mechanismus umožňující spravedlivě vybírat příspěvky od celého evropského průmyslu 
zpracování plastů, včetně společností, které nejsou členy oborových sdružení. Nadaci 
založilo v roce 2007 EuPC ve spolupráci s Vinyl 2010.

Příspěvek do nadace Vinyl Foundation je odvozen od skutečného objemu 
spotřebovaného prášku PVC. Proto jsou zaplacené příspěvky spravedlivě alokovány 
napříč trhem. Účetní firma KPMG Fiduciaire pracuje jako důvěrná "černá skřínka", plně 
v souladu se soutěžním právem EU a spravuje nezávisle sbírku finančních prostředků 
jménem nadace Vinyl Foundation.

V roce 2010 nadace Vinyl Foundation vybrala částku 780 000 €.

Seznam zpracovatelů PVC přispívajících do Vinyl Foundation, a tím pádem na recyklační 
schémata Vinyl 2010 je zveřejněn na internetových stránkách www.vinylfoundation.org 
a je pravidelně aktualizován.

RADA NADACE VINYL FOuNDATION

Mr. Michael Kundel
předseda (RENOLIT AG)

Mr. David Clark
Tarkett

Mr. Alexandre Dangis
EuPC

Mr. Joachim Eckstein
ERPA

Mr. Andreas Hartleif
VEKA AG

Mr. Hans Telgen
Tessenderlo Group*

Mr. Henk ten Hove
Wavin**

* od dubna 2010
** do března 2010

Na podporu recyklátorů v plnění 
požadavků nařízení REACH zahájily EuPC 
a EuPR30 v roce 2009 projekt SDS-R. 
Cílem je vytvořit softwarovou databázi 
polymerů a jejich aplikací, kam budou 
moci recyklátoři zadat základní informace 
(statistické a analytické), a získat 
požadované specifické bezpečnostní listy 
pouhým stisknutím tlačítka.
Pro SDS-R projekt byl vytvořen 
specializovaný tým.

V současné době projekt dokončil 
několik kroků: sestavení statistických 
informací o  aditivech (dříve) 
používaných v některých plastech; 
stanovení případu nejhorší formulace 
(kde aditiva a ostatní složky nejsou 
známy); vývoj bezpečnostních listů v 
souladu s REACH.

Toxikolog dokončuje důvodové zprávy, a 
až budou všechny informace k dispozici, 
budou SDS vyladěny na aktuální 
formulace recyklátorů. To by mohlo vést 
k až 300 různým bezpečnostním listům.

EuPR také zpracoval instrukční dokument 
s pokyny a v listopadu 2010 otevřel verzi 
1.0 vlastní internetové stránky (http://
www.sdsrtool.eu).

Instrukční dokument vysvětluje přímou 
a jednoduchou cestou způsob, jak se 
zaregistrovat na stránce SDS-R Tool a jak 
vytvořit konkrétní SDS.

Navíc byl založen specializovaný 
"REACH klub" pro podporu pracovníků 
společností, kteří mají na starosti agendu 
REACH.

'REACH klub' je komunita odborníků 
průmyslu plastů, která sdružuje lidi s 
povinnostmi souvisejícími s prováděním 
nařízení REACH v podnicích a kteří mají 
hluboké znalosti nařízení EU. Klub také 
nabízí privilegovaný přístup na stránky 
fóra a volný přístup k webinářům 
(seminářům konaným prostřednictvím 
webu).

30 EuPR: Evropští recyklátoři plastů (www.plasticsrecyclers.eu)

Dopravní oddělovače pro cyklostezky vyrobené ze 

spotřebitelského odpadu.

“ Lidmi, kteří vědí, 
co učinila jiná 
průmyslová 
odvětví, nám 
bylo řečeno, že 
Vinyl 2010 je 
prakticky jediný 
program, který 
splnil, co slíbil. To 
nás činí hrdými 
a dává nám 
to naději do 
budoucnosti.

Joachim Eckstein

místopředseda Vinyl 2010

V I N Y L  2 0 1 0  Z P R Á V A  O  Č I N N O S T I  2 0 1 1 36 I 37



  

V roce 2010 byli přispěvateli:

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

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

Česká republika
Pipelife Czech S.R.O.

Dánsko
Nordisk Wavin A/S
Primo Danmark A/S

Estonsko
Pipelife Eesti AS

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

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

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

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

Řecko
Pipelife Hellas S.A.

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

Irsko
Gernord Limited
Wavin Ireland Ltd

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

Litva
Wavin Baltic

Lucembursko
Tarkett GDL SA

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

Norsko
Norsk Wavin A/S
Protan AS

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

Portugalsko
Baquelite Liz SA

Slovinsko
Juteks D.D.

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

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

Švédsko
Forbo Project Vinyl AB
Pipelife Sverige AB
Tarkett AB

Švýcarsko
Forbo Giubasco
Rehau GmbH
Sika Sarnafil Manufacturing AG

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

Výrobci PVC podporující 
Dobrovolný závazek

Anwil (Polsko)
Arkema (Francie and Španělsko)
Borsodchem (Maďarsko)
Ercros (Španělsko)
Ineos Vinyls (Německo, UK, Norsko, Švédsko)
Oltchim (Rumunsko)
LVM N.V. (Belgie, Francie, Holandsko)
Novacke Chemicke Zavody (Slovenská republika)
Shin-Etsu PVC (Holandsko, Portugalsko)
SolVin (Belgie, Francie, Německo, Španělsko)
Spolana a.s. (Česká republika)
Vestolit GmbH & Co KG (Německo)
Vinnolit GmbH & Co KG (Německo)

Výrobci stabilizátorů podporující 
Dobrovolný závazek

Akdeniz Kimya (Turecko)
Akcros (UK)
Asua (Španělsko)
Arkema (Francie)
Baerlocher (Německo)
Chemson Polymers-Additives AG (Rakousko)
Chemtura (Germany)
Floridienne Chimie (Belgie)
Lamberti SpA (Italie)
Reagens (Italie)
The Dow Chemical Company (Švýcarsko)

Výrobci změkčovadel podporující 
Dobrovolný závazek

BASF SE
Evonik Oxeno GmbH (Německo)
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Perstorp Oxo AB (Švédsko)



Finanční zpráva

Výdaje Vinyl 2010 včetně EuPC a jejích členů činily v roce 2010 6,64 milionů €, což 

představuje pokles proti 7,95 mil. € v předchozím roce.

Pokles výdajů lze vysvětlit na jedné straně 
zvýšením efektivity v rámci projektů jako 
je EPPA, TEPPFA, Roofcollect ® a Recovinyl. 
Navíc, pomalý návrat ekonomického 
růstu znamenal snížení tlaku na deficity 
řetězce.
A nakonec, Recovinyl použil kumulované 
rezervy k pokrytí části nákladů v letošním 
roce s cílem podpořit výrazný růst 
recyklovaného objemu v roce 2010, 

Vinyl 2010 —projekty hospodaření s odpady Celkové výdaje včetně EuPC a jejích členů

V tis €1,000s 2010 2009

EPCoat 330* 245**

EPFLOOR 697 721

EPPA 588 745

ESWA/Roofcollect® 123 127

Recovinyl 3 953 4 884

Studies 206 121

TEPPFA 749 1 111

Other 0 0

CELKEM 6 647 7 954**

* Výdaje EPCoat nemohly být ověřeny KPMG před vydáním této zprávy. Separátní zpráva auditora bude vydána později v průběhu roku. Náklady EPCoat jsou tedy odhadem, který bude potvrzen po provedení auditu. 
** Některé projekty uzavřely svá účetnictví nebo audity až po výroku ve Zprávě o činnosti za loňský rok 
Čisté provozní náklady EPCoat by mohly být zdokumentovány na částku  207 558,58 € v roce 2009 podle příspěvku na koordinaci z loňského roku. Kromě toho byl provozní náklady na projekt EPPA nadhodnoceny v 
roce 2009 o 2 742.07 €. Opravené částky jsou uvedeny v této zprávě.
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“ Vinyl 2010 prokázal čeho lze 
dosáhnout, když se celý průmysl 
spojí s jasnou dlouhodobou vizí, 
pevnými závazky a vůlí udělat 
vše, co je k dosažení úspěchu 
potřebné. "

Arjen Sevenster

hospodář Vinyl 2010 



Výroky o výsledku přezkoumámí

Nezávislá účetní zpráva o použití 
správných postupů

K rukám vedení Vinyl 2010

Provedli jsme s vámi dohodnuté a níže 
vyjmenované procedury, pokud jde o 
náklady na podporované financování 
různých projektů Vinyl 2010, jak je 
uvedeno ve Zprávě o činnosti Vinyl 
2010 za období od 1. ledna 2010 do 
31.prosince 2010, kterou připravilo 
vedení Vinyl 2010

Rozsah práce
Naše zakázka byla provedena v souladu 
s:
- Mezinárodním standardem pro 
související služby ('ISRS') 4400 "Zakázky 
prováděné dohodnutými postupy 
týkající se finančních informací" 
vyhlášeným Mezinárodní federací 
účetních ('IFAC);

- Etickým kodexem odborných účetních 
vydaným IFAC. Přestože ISRS 4400 
neurčuje nezávislost jako požadavek 
při zakázkách s dohodnutými postupy, 
požádali jste nás, abychom zakázku 
zpracovali rovněž v souladu s požadavky 
na nezávislost dle Etického kodexu 
profesionálních účetních.

Potvrzujeme, že patříme k mezinárodně 
uznávané auditorské organizaci.

Vedení Vinyl 2010 nese zodpovědnost za 
přehled, analytické účetnictví a podklady. 
Rozsah těchto dohodnutých postupů 
byl určen výhradně vedením Vinyl 2010. 
Nejsme zodpovědní za vhodnost a 
přiměřenost těchto postupů

Vzhledem k tomu, že vykonané 
procedury nezahrnují audit ani přezkum 
v souladu s Mezinárodními auditorskými 
standardy nebo Mezinárodními 
normami nebo prověrkami zakázek, 
nevyslovujeme žádný výrok o výkazu 
výdajů.

Kdybychom provedli další procedury 
nebo kdybychom provedli audit či 
přezkum finančních výkazů v souladu s 

Mezinárodními auditorskými standardy a 
mezinárodními standardy pro prověrky, 
mohly bychom zaznamenat další 
skutečnosti, o kterých bychom vás 
informovali.

Zdroje informací
Tato zpráva obsahuje informace, které 
nám poskytlo vedení  Vinyl 2010 v reakci 
na specifické otázky, nebo informace  
získané a extrahované z informačních a 
účetních systémů Vinyl 2010.

Postupy a skutková zjištění
a •  Získat členění nákladů představujících 

podpůrné poplatky pro různé 
projekty Vinyl 2010 vykázaných v 
tabulce uvedené ve Zprávě o činnosti 
Vinyl 2010 za rok 2009 a ověřit jejich 
matematickou správnost. 
 
Celkové náklady činí  6 647 tis. EUR. 
 
Použitými postupy jsme nenašli žádné 
nesrovnalosti. 

b •  Ověřit, zda tyto náklady jsou 
zaznamenány v účetní závěrce Vinyl 
2010 za rok 2010 AISBL 
 
Použitými postupy jsme nenašli 
žádné nesrovnalosti. 

c •  U projektů EPFLOOR, EPPA a ESWA 
odsouhlasit všechny jednotlivé výdaje 
vyšší než 100 EUR podle dokladů 
a ověřit, že byly vynaloženy mezi 
1.lednem 2010 a 31. prosincem 2010 
 
Použitými postupy jsme nenašli žádné 
nesrovnalosti. 

d •  U projektů EPFLOOR, EPPA a ESWA, 
pro všechny jednotlivé výdaje vyšší 
než 100 EUR ověřit, že tyto výdaje 
jsou zaznamenány v účetnictví 
zpracovatele nejpozději do 
31.prosince 2010. 
 
Použitými postupy jsme nenašli 
žádné nesrovnalosti. 

e •  Pro projekt Recovinyl, sladit náklady 
deklarované v tabulce představující 

podporované poplatky za různé 
projekty Vinyl 2010 s příjmy uvedenými 
v účetní závěrce Recovinyl. 
 
Použitými postupy jsme nenašli žádné 
nesrovnalosti.

f •  Pro projekty, na které se nevztahují 
výše uvedené postupy, získat 
potvrzení o nákladech od právnické 
osoby řídící nebo přispívající na 
projekt. 
 
Použitými postupy jsme nenašli žádné 
nesrovnalosti. Tyto náklady představují 
15,59% z celkových výdajů.

Všimněte si, že účetní závěrky Vinyl 2010 
AISBL, TEPPFA a Recovinyl AISBL jsou 
certifikovány firmou KPMG

Použití této zprávy
Tato zpráva je určena výhradně pro 
informaci a potřeby vedení Vinyl 2010 
rady a není určena k jiným účelům a 
neměly by být používán někým jiným, 
než uvedenými stranami.
 
KPMG Réviseurs d’Entreprises SCRL civile
zastoupený

Dominic Rousselle,
Réviseur d’Entreprises / Bedrijfsrevisor

Louvain-la-Neuve, 22. března 2011

OVĚŘENÍ NÁKLADŮ SPOLEČNOSTÍ KPMG



OVĚŘENÍ MNOŽSTVÍ KPMG

KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL

Zpráva nezávislého znalce ohledně auditu množství odpadu použitého PVC shromážděného a recyklovaného sektorovými skupinami 
EPCoat, EPPA & EPFLOOR svazu EuPC, sektorovými asociacemi ESWA & TEPPFA svazu EuPC a Recovinyl Inpa v období mezi 1. lednem 
2010 a 31. prosincem 2010.

V souladu se zadáním, kterým nás pověřila organizace Vinyl 2010, podáváme zprávu o našem auditu následujících množství pro 
jednotlivé projekty v rámci programu Vinyl 2010 uvedených ve Zprávě o činnosti organizace Vinyl 2010 vztahující se k roku 2010.

Závěry tohoto auditu jsou shrnuty v následující tabulce:

PROJEKT Typ uživatelského odpadu PVC
Množství recyklované v 
roce 2009

Množství recyklované v 
roce 2010

%nárůstu

EPcoat (včetně Recovinylu) Potahované textilie 5 880* 6 278* 6.77 %

EPFLOOR Podlahoviny 2 559* 2 294* -10.36 %

EPPA (včetně Recovinylu) Okenní a obdobné profily 83 288 108 678 30.48 %

ESWA - ROOFCOLLECT and 
Recovinyl

ESWA - ROOFCOLLECT

Recovinyl

Měkčené PVC

Střešní krytiny a hydroizolační  
fólie

Aplikace z měkčeného PVC

21 444 t, z toho:

1 297*

20 147

33 218t, z toho:

1 586*

31 632

viz detail

22.28 %

57.01 %

TEPPFA (incl. Recovinyl) Trubky a tvarovky 16 978 25 172 48.26 %

ERPA via Recovinyl 
(incl. CIFRA)

Tvrdé PVC fólie 5 890 5 891 0.02 %

Recovinyl  
(incl. Vinyloop Ferrara)

Kabely 54 285 79 311 46.10 %

TOTAAL 190 324 260 842 37.05 %

** Objemy včetně Norska a Švýcarska

Osoby odpovědné za sestavení tabulky uvádějící doložená množství pro jednotlivé projekty v rámci programu Vinyl 2010 nám 
poskytly veškeré informace a vysvětlení, které jsme pro náš audit potřebovali. Na základě naší prověrky poskytnutých informací jsme 
přesvědčeni, že veškeré uvažované odpady byly v kategorii „Uživatelský odpad  PVC nepodléhající režimu zpětného odběru“ podle 
definice iniciativy Vinyl 2010, a že nebyly zjištěny žádné faktory schopné závažně ovlivnit předložené informace

KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL
zastoupený:

Ludo Ruysen,
Partner

Brusel, 23. března 2011
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VÝROK SGS O VÝSLEDKu 
PŘEZKOuMÁNÍ ZPRÁVY O 
ČINNOSTI 2011

SGS založená v roce 1878 se stala vedoucí 
světovou inspekční, ověřovací, testovací a 
certifikační společností. Uznáni jako 
celosvětový standard pro kvalitu a 
integritu zaměstnáváme více než 64 000 
lidí a provozujeme více než 1 250 
kanceláří a laboratoří po celém světě.

Společnost SGS byla třetím rokem 
pověřena organizací Vinyl 2010, aby 
provedla nezávislé přezkoumání Zprávy o 
činnosti 2011. Tato zpráva popisuje 
úspěchy dosažené v rámci projektu Vinyl 
2010 v roce 2010 a sumarizuje klíčové 
úspěchy za uplynulých deset let.

Cílem přezkoumání bylo potvrdit 
prohlášení uvedená ve zprávě. Tento 
výrok o výsledku přezkoumání 
představuje naše nezávislé stanovisko. 
Společnost SGS se nezúčastnila přípravy 
žádné části této zprávy ani sběru 
informací, z nichž zpráva vychází.

Procedura přezkoumání
Přezkoumání spočívalo v kontrole, zda 
prohlášení ve zprávě podávají věrný a 
poctivý obraz činnosti a úspěchů 
organizace Vinyl 2010. To zahrnovalo 
kritické zhodnocení rozsahu Zprávy o 
činnosti 2010, vyváženosti a 
jednoznačnosti předložených prohlášení

Přezkoumání zahrnovalo tyto 
činnosti:
•  Kontrola „od stolu“ materiálů 

souvisejících s projekty a nám 
zpřístupněné dokumentace, jako jsou 
plány, dohody, zápisy ze setkání, 
prezentace, technické zprávy a další;

•  Komunikace se zaměstnanci organizace 
Vinyl 2010 odpovědnými za ověření a 
sepsání jednotlivých částí zprávy, aby 
diskutovali a zdůvodnili vybraná 
prohlášení.

•  Komunikace s některými členy Kontrolní 
komise

Přezkoumání nezahrnovalo tyto 
činnosti:
•  Podklady a informace, z nichž od stolu 

kontrolovaná dokumentace vycházela;
•  Uvedená recyklovaná množství 

(ověřeno KPMG);
•  Kapitolu Finanční zpráva (ověřeno 

KPMG).

•  Kapitolu KPMG ověření nákladů
•  Kapitolu KPMG ověření množství

Výsledky přezkoumání
Podle našeho názoru je Zpráva o činnosti 
2011 pravdivým obrazem činnosti a 
úspěchů organizace Vinyl 2010 v roce 
2010. Zpráva vyjadřuje vyrovnaným 
způsobem snahu průmyslu PVC splnit 
svůj Dobrovolný závazek revidovaný v 
květnu r. 2006.

Pro rok 2010 byly stanoveny konkrétní 
cíle v předchozí " Zprávě o činnosti 2010 
Vinyl 2010 ". Přes velké úsilí zaznamenané 
u všech partnerských organizací Vinyl 
2010, existuje několik případů kritérií 
nebyla splněna, nebo byla splněna jen 
částečně, což je považováno za 
nežádoucí skutečnost v jinak úspěšném 
dosažení cílů Vinyl 2010. 

V roce 2010 požádalo ECVM Det Norske 
Veritas (DNV), nezávislého ověřovatele, 
aby provedl ověření u všech členů ECVM 
jak plní Průmyslovou chartu pro výrobu 
VCM, E-PVC a S-PVC ve všech závodech 
po celé Evropě. DNV došel k závěru, že 
ověření v roce 2010 přineslo smíšené 
výsledky, pokud jde o dodržování charty 
ECVM, že celkově jsou standardy 
dodržovány na 90%, a že se celková 
shoda oproti předchozímu auditu mírně 
snížila, což bylo z části způsobeno 
zahrnutím firem z nových zemí EU, které 
přistoupily k ECVM až po předchozím 
ověřování. Mezitím se rada ECVM 
rozhodla požádat v roce 2011 o nové 
ověření:
•   kritérií u kterých se zjistilo, že byla 

splněna jen částečně, nebo vůbec;
•   závodů, které nebyly prověřovány 

vzhledem k velmi nízké produkci

V roce 2010 spolupracoval Vinyl 2010 s 
Natural Step, což je švédská nevládní 
organizace pro udržitelný rozvoj, s cílem 
rozvíjet progresivní novou iniciativu 
evropského průmyslu PVC postavenou 
na současných výsledcích Dobrovolného 
závazku Vinyl 2010. Natural Step poskytl 
strategickou radu k budoucímu 
směřování odvětví PVC - musí směřovat 
k udržitelnosti. Bližší informace o nové 
iniciativě udržitelnosti "VinylPlus" budou 
zveřejněny na Valném shromáždění Vinyl 
2010 v Bruselu dne 22. června 2011.

Také v roce 2010 bylo prokázáno trvalé 
úsilí o úplnou a přesnou vnější 
komunikace v průběhu mnoha iniciativ, 

akcí, konferencí, setkáních a také na 
aktualizovaných informačních stránkách 
a v publikacích Vinyl 2010. Pro srovnání 
lze odkázat na internetové stránky Rady 
Vinyl Austrálie, kde mohou být také 
nalezeny zajímavé a vyvážené informace 
o tomto odvětví.

Na závěr tohoto výroku o přezkoumání 
sdělujeme, že podle názoru SGS evropský 
průmysl PVC předvedl v souvislosti se 
svými povinnostmi, úspěchy a výzvami v 
programu Vinyl 2010 přesnou vnější 
komunikaci a transparentnost. Deset let 
pilné komplexní práce vyústilo v neustálé 
dosahování vyšších úrovní trvale 
udržitelného rozvoje.

ir Pieter Weterings,
SGS Belgium NV 

S&SC Certification Manager

Brusel, 22. března 2011



Dodatek 1 - Glosář
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 Agenda 21  Agenda 21 je program řízený Organizací 
spojených národů v souvislosti s 
udržitelným rozvojem. Úplný text Agendy 
21 byl zveřejněn na Konferenci Organizace 
spojených národů o životním prostředí a 
rozvoji (známé jako Summit Země), která se 
konala v Rio de Janeiro dne 14. června 1992 
(Www.un.org/esa/dsd/agenda21/)

 ASEAN Sdružení nárdů jihovýchodní Asie

 Ba/Zn Barium/zinek

 BBP butyl benzyl ftalát

 Ca/Zn vápník-zinek

 CARACAL Příslušné orgány pro REACH a CLP. Caracal je 
expertní skupina, která radí Evropské komisi 
a ECHA v otázkách souvisejících s REACH 
a CLP. Byla založena jako pracovní skupina 
Evropské komise  pro praktickou přípravu 
REACH v květnu 2004. Od září 2007, byla 
přejmenována na ' Příslušné orgány REACH 
(REACH CA) 'a v březnu 2009, na 'Příslušné 
orgány nařízení REACH a CLP' (Caracal)

 Cd kadmium 

 CEN Evropský výbor pro normalizaci

 CIFRA Francouzská společnost pro kalandrování 
(Calandrage Industriel Français –  
www.cifra.fr)

 CLP Evropské nařízení o klasifikaci, označování 
a balení chemických látek a směsí. Právní 
předpisy zavádí v celé EU nový systém 
klasifikace a označování chemických látek 
založený na globálně harmonizovaném 
systému Organizace spojených národů ' 
(OSN GHS)

 CMES Comité des Membranes d’Etanchéité 
Synthétique

 CMR karcinogenní, mutagenní, reprodukční látka

 CSD Rada pro udržitelný rozvoj

 CW koncentrace migrantů ve vodě 

 DBP dibutyl ftalát

 DEHP di-(2-ethylhexyl) ftalát 

 DIDP di-iso-decyl ftalát

 DINP di-isononyl ftalát

 DNV Det Norske Veritas, Norská zkušební a 
ověřovací organizace (www.dnv.com)

 DNOP di-n-octyl ftalát

 DPHP di (2-propyl heptyl) ftalát
 

 DPR di (2-propyl heptyl) ftalát
 
 ECHA Evropská chemická agentura

 ECPI Evropská rada pro změkčovadla a 
intermediáty (www.ecpi.org)

 ECVM Evropská rada výrobců vynilu (www.pvc.org)

 ECVM Charters Průmyslová charta ECVM pro výrobu VCM 
a S-PVC (1995) a pro výrobu E-PVC (1998) 
(www.pvc.org) 

 ECVM 2010 formální právnická osoba ECVM registrovaná 
v Belgii

 EDC  etylén dichlorid nebo 1,2 dichloretan

 EEC  Evropské hospodářské společenství

 EMCEF Evropská federace pracovníků v hornictví, 
chemii a energetice (www.emcef.org)

 EN  Evropská norma

 EPCOAT EuPC PVC sektorová skupina potahovaných 
textilií (www.eupc.org/epcoat)

 EPD  Environmentální produktová deklarace 

 EPFLOOR Evropští výrobci podlahovin, odvětvová 
skupina EuPC (www.epfloor.eu)

 EPA Agentura ochrany životního prostředí

 EPPA Evropská asociace pro PVC okenní profily a 
příbuzné produkty, odvětvová skupina EuPC 
(www.eppa-profiles.org)

 E-PVC  Emulsní polyvinylchlorid 

 ERPA Evropská asociace výrobců tvrdých fólií PVC 
(www.pvc-films.org)

 ESPA Evropská asociace výrobců stabilizátorů 
(www.stabilisers.org)

 ESWA Evropská asociace výrobců izolačních tkanin 
a fólií, odvětvová skupina EuPC  
(www.eswa.be)

 Eu Evropská unie

 EuPR Evropští recyklátoři plastů 
  (www.plasticsrecyclers.eu)

 EuPC Evropští zpracovatelé plastů 
  (www.plasticsconverters.eu)

 GWP Potenciál globálního oteplování

 HCl Chlorovodík

 HMW plasticisers změkčovadla s vysokou molekulovou 
hmotností

 



 IVK Asociace pro potahované textilie a fólie 
(www.ivk-frankfurt.de)

 KPMG  globální síť firem poskytujících audity, 
daňová a ostatní poradentsví  
(www.kpmg.com)

 kt/a  tisíc tun/rok

 LCA Hodnocení životního cyklu

 LMW phtalates ftaláty s nízkou molekulovou hmotností

 Mt/y milion tun za rok

 μg mikrogram, miliontina gramu

 μg/L mikrogram na litr

 ÖAKF Rakouská společnost pro recyklaci 
plastových oken (www.fenster.at)

 OCu Organizace španělských spotřebitelů 
(Organizaciòn de Consumidores y Usuarios– 
www.ocu.org)

 PBT Perzistentní bioakumulativní a toxická látka 

 PET Polyethylentereftalát

 PlasticsEurope Asociace výrobců plastů  
(www.plasticseurope.org)

 ppb část na jednu miliardu, také 1 μg /kg

 ppm část na jeden milion , také 1 mg/kg

 PVC polyvinylchlorid

 PVC-u neměkčené PVC

 rpm otáčky za minutu

 REACH Registrace, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek

 RPA Risk & Policy Analysts Limited nezávislá 
poradenská firma poskytující odborné 
poradenství pro veřejnému i soukromému 
sektoru klientů z celého světa(Www.rpaltd.
co.uk)

 Rewindo Služba pro recyklaci oken (www.rewindo.de)

 ROHS Restriction of Hazardous Substances - 
omezení nebezpečných látek

 R-PVC Recycled PVC

 SDS bezpečnostní list

 SDS-R bezpečnostní list pro recyklované plasty

 SETAC Společnost pro enviromentální toxikologii a 
chemii

 SGS Société Générale de Surveillance –zkušební 
a auditorská organizace (www.sgs.com)

 SFEC Francouzská společnost pro kalandrování

 SME Malé a střední podniky

 S-PVC Suspenzní polyvinylchlorid

 SVHC Látky vzbuzující velmi velké obavy

 t tuna

 TEPPFA Evropská asociace pro plastové trubky a 
tvarovky, odvětvová skupina EuPC  
(www.teppfa.org)

 TNO Nizozemská výzkumná organizace  
(www.tno.nl)

 TNS The Natural Step (www.naturalstep.org)

 uN Organizace spojených národů

 uNCED Konference OSN o životním prostředí a 
rozvoji

 uNEP Program Program OSN pro životní prostředí

 VCM  Vinylchlorid

 VITO Vlámský institut pro technologický výzkum 
  ( www.vito.be)

 WRAP Akční program pro odpady a recyklaci

 WRIC Průmyslový řetězec pro recyklaci odpadů

 VuB Svobodná Universita Brusel  
(www.vub.ac.be )

 WuPPI Dánská společnost pro sběr a recyklaci 
pevného PVC (www.wuppi.dk)



Vinyl 2010 representuje celý průmyslový řetězec PVC.  

Jeho čtyři zakládající členové jsou:

The European Council of 

VinylManufacturers

Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/4

B-1160 Brussels

Belgium

Tel. +32 (0)2 676 74 41

Fax +32 (0)2 676 74 47

www.pvc.org

The European Plastics 

Converters

Avenue de Cortenbergh 71

B-1000 Brussels

Belgium

Tel. +32 (0)2 732 41 24

Fax +32 (0)2 732 42 18

www.plasticsconverters.eu

The European Stabiliser

Producers Association

Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/2

B-1160 Brussels

Belgium

Tel. +32 (0)2 676 72 86

Fax +32 (0)2 676 73 01

www.stabilisers.org

The European Council for 

Plasticisers and Intermediates

Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/1

B-1160 Brussels

Belgium

Tel. +32 (0)2 676 72 60

Fax +32 (0)2 676 73 92

www.ecpi.org

Vinyl 2010  
a jeho členové
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Zdroj obrázků: Některé obrázky použité v této zprávě byly dodány a reprodukovány s laskavým svolením SolVin Award 2010 pro účastníky 
inovačních projektů PVC 



Vinyl 2010 – klíčové milníky  
Dobrovolného závazku průmyslu PVC

Vinyl 2010 je nyní na konci své předpokládané životnosti. Grafy a tabulky na následujících stránkách shrnují klíčové milníky a úspěchy 
posledních 10 let.

Je samozřejmé, že 10 let práce a pokroku, projektů, iniciativy, výzkumu a vývoje nelze plně zachytit v této zprávě.

Více informací a podrobností o jednotlivých projektech a aktivitách najdete v předchozích ročních  zprávách o činnosti, které jsou 
všechny k dispozici na adrese www.vinyl2010.org
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Program udržitelného rozvoje evropského průmyslu PVC

Zpráva o aktivitách v roce 2010
a souhrn

klíčových milníků za uplynulých 10 let

Program udržitelného rozvoje evropského průmyslu PVC

Vinyl 2010
Avenue E Van Nieuwenhuyse 4/4, B-1160 Brussels, Belgium

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

Sídlo organizace
Avenue de Cortenbergh 71, B-1000 Brussels, Belgium

www.vinyl2010.org
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Recyklační technologie: výzkum a vývoj

Mechanická Surovinová Ostatní

Projekt aplikace PVC Projekt Technologie Projekt Technologie

Vinyloop® kabely,odpad bez vláken Dow/BSL
rotační pec s regenerací 
HCl a energie 

MVR Hamburg 
spalování s regenerací  
energie a HC

Texyloop®
potahované textilie, 
odpad s vlákny

Stigsnaes Hydrolýza + pyrolýza 

Lehčený beton smíšený odpad PVC Redop dechlorinace 
smíšených plastů 

CIFRA PVC fólie Tavaux Zplyňování 

Halosep® Čištění spalin

Sustec Schwarze 
Pumpe (SVZ)

Zplyňování 

Sumitomo Metal Zplyňování 
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Výroba stabilizátorů
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Vinyl 2010 - Klíčové milníky

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

Bisfenol A byl vyloučen z výroby 

prášku PVC členských společností 

ECVM

 Audit plnění Průmyslové charty 

pro S-PVC

Charter Audit plnění Průmyslové 

charty pro E-PVC

Publikace dokumentů BREF pro 

polymery a Eko-profilu PVC

Publikace Environmentální deklarace 

(EPD) pro S-PVC a E-PVC

Charta ECVM rozšířena na EU - 27

Publikace aktualizovaných PVC 

eko-profilů a environmentálních 

deklarací (EPD)

Prověření plnění Charty pro VCM/S-PVC 

a E-PVC

Registrace REACH pro EDC a VCM. 

Dokončení Eko-profilů pro hlavní 

procesy zpracování plastů.

Výroba PVC prášku

Vyloučení stabilizátorů na bázi 

kadmia v  EU-15

 Cíl dosáhnout 15 % snížení používání 

olovnatých stabilizátorů byl splněn 

v předstihu

Výzkumný program hummáního bio-

monitoringu byl iniciován ECPI 

Publikováno ocenění rizik používání 

olovnatých stabilizátorů

Dokončení ocenění rizik DINP, DIDP 

a DBP

Opuštění kadmia v EU - 25

Opuštění olovnatých stabilizátorů do 

roku 2015 rozšířeno na EU - 25

Publikace EU ocenění rizik DINP, DIDP a 

DBP v Úředním věstníku EU

and BBP Dokončení EU ocenění rizik 

DEHP a BBP

Opuštění stabilizátorů na bázi kadmia 

v EU - 27

Opuštění olovnatých stabilizátorů do 

roku 2015 rozšířeno na EU - 27

ECPI iniciovala výzkumný program 

monitorování životního prostředí

Cíl snížit užívání olovnatých 

stabilizátorů o 50% v EU - 15 byl splněn 

dva roky před termínem

EU ocenění rizik DEHP a BBP v Úředním 

věstníku EU

dosaženo 50% snížení  olovnatých 

stabilizátorů v EU-27 

Registrace REACH pro DIDP

Bylo nahrazeno 75,9% olovnatých 

stabilizátorů, překročen cíl pro rok 

2010o 25.9%(cílem je úplné vyloučení 

do roku 2015)

Registrace REACH pro DINP and 

DPHP

Aditiva

Spolupráce s Direktoriátem TAIEX a  

EMCEF na první rozšířené konferenci 

HSE (Health, Safety and Environment) 

(Polsko)

První aktivní účast na Zeleném 

týdnu EU

Začala spoluúčast na evropských 

a globálních konferencích a akcích 

(např. ERSCP, ISWA, SETAC, Asie-Pacifik 

Stewartship konference, atd.), pro 

sdílení nejlepších postupů a přístupu

Zahájena spolupráce s Friends of 

Europe

Konference o rozšíření EU a HSE 

konference v Maďarsku, semináře k 

rozšíření v České republice, Polsku a 

Slovensku

Registrace Vinyl 2010 jako partnera 

v sekretariátu OSN pro CSD (Komise 

pro udržitelný rozvoj)

Konference o rozšíření EU v Lotyšsku

Prezentace o udržitelném 

rozvoji na 2nd UNECE RIM (Regionální 

implementační meeting)

HSE seminář Global Vinyl Council 

v Rusku

První aktivní účast na každoročním 

Veletrhu partnerství OSN v New Yorku

První akce sítě zainteresovaných stran 

v Evropském parlamentu

První esejistické soutěž Vinylm2010 

o trvale udržitelném rozvoji (2007 

- 2008)

Druhá esejistická soutěž Vinyl 2010 

o trvale udržitelném rozvoji (2008 

-2009)

Uvedení hry Vinylgame (vyzname-

nané italskou cenou “Premio Aretê 

2008” za odpovědnou komunikaci)

Spuštění myšlenkové platformu 

trvale udržitelného rozvoje

Konzultace TNS se zúčastněnými 

stranami

Dialog se zainteresovanými subjekty

Činí život snazším

Publikace první Zprávy o činnosti 

v dubnu

Založení právnické osoby Vinyl 2010 První jednání Kontrolní komise Prověření cílů v polovině období Publikace aktualizovaného Dobrovol-

ného závazku

Založení nadace Vinyl Foundation Dobrovolný závazek rozšířen na EU 

- 27 se zahrnutím všech společností 

reprezentovaných ECVM, ECPI, ESPA 

a EuPC 

Vedení

 Rozhodnutí vyjít s novým dobro-

volným programem udržitelného 

rozvoje a spolupráce s tNS na vývoji 

jeho zásad a klíčových prvků
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Technické studie a studie 

uskutečnitelnosti

Studie EuPR o mechanické recyklaci

Zahájení projektu ACRR

UK studie o smíšeném odpadu PVC

 Dosažení 25 %-ní recyklace 

uživatelského odpadu z trubek, oken 

a hydroizolačních membrán

Založení Recovinylu

Zahájení projektu APPRICOD

Zveřejnění studie PE o ekonomické 

efektivnosti možné recyklace v 

Evropě

UK projekt recyklace smíšeného 

odpadu

Přehledová studie PE Evropa o LCA 

výrobků z  PVC a konkurenčních 

materiálů 

 Dosažení 50% recyklace uživatelského 

odpadu z trubek a oken

Studie AJI Europe o recyklaci  odpadu 

PVC v Evropě

Studie Consultic o využití a exportu 

PVC odpadů v Německu

Revize modelu EuPC o dostupném 

shromážditelném odpadu PVC v 

Evropě

Studie EuPC o uživatelském odpadu 

PVC v Maďarsku a Polsku

Publikace návodu “Towards Sustain-

able Plastic C&D Waste Management in 

Europe” (projekt APPRICOD )

Studie EuPC o uživatelském odpadu 

PVC na Slovensku

Recyklace uživatelského odpadu PVC 

dosáhla 194 950 tun.

 Založení WRIC - řetězce průmyslu 

recyklace odpadů

Zahájení projektu SDS-R 

(bezpečnostní listy pro recykláty) 

Studie VITO o odhadu vlivu 

zděděného kadmia

Hospodaření s odpady  - sběr a recyklace  - studie a další projekty                      

Bylo recyklováno 260 842 tonnes 

spotřebitelského odpadu PVC, 

překročení stanoveného cíle* 

(* recyklovat of 200 000 tun
spotřebitelského odpadu PVC navíc 
k množství spotřebitelského odpadu 
recyklovaného v roce 1999 a k jakémukoliv  
množství uživatelského odpadu 
recyklovanému po roce 1999 na základě 
požadavků z implementace Nařízení EU o 
odpadech z obalů, automobilů po skončení 
životnosti a elektroniky a elektrických zařízení 
- což odpovídá 240 000 tunám)



Program udržitelného rozvoje evropského průmyslu PVC
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Recyklační technologie: výzkum a vývoj

Mechanická Surovinová Ostatní

Projekt aplikace PVC Projekt Technologie Projekt Technologie

Vinyloop® kabely,odpad bez vláken Dow/BSL
rotační pec s regenerací 
HCl a energie 

MVR Hamburg 
spalování s regenerací  
energie a HC

Texyloop®
potahované textilie, 
odpad s vlákny

Stigsnaes Hydrolýza + pyrolýza 

Lehčený beton smíšený odpad PVC Redop dechlorinace 
smíšených plastů 

CIFRA PVC fólie Tavaux Zplyňování 

Halosep® Čištění spalin

Sustec Schwarze 
Pumpe (SVZ)

Zplyňování 

Sumitomo Metal Zplyňování 
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