ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2013

Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την
πρόοδο και τα επιτεύγματα της VinylPlus για το
έτος 2013 σε κάθε μία από τις πέντε προκλήσεις
της αειφόρου ανάπτυξης που εντοπίστηκαν για
το PVC στα πλαίσια της Εθελοντικής Δέσμευσης
της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC.
Όλες οι πληροφορίες που παρατίθενται, έχουν
ελεγχθεί και επαληθευτεί από τρίτα ανεξάρτητα
μέρη.
Στο τέλος της Έκθεσης Προόδου θα βρείτε πλήρες
λεξικό όρων. Για αναλυτική περιγραφή των έργων
και δραστηριοτήτων, παρακαλούμε επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.vinylplus.eu.
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Εξώφυλλο: Monumenta, Grand Palais, Παρίσι, Γαλλία (δείτε επίσης την σελ. 31)
Φωτό: ADAGP Paris, Didier Plowy
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Ο ΚΩΝΟΣ, καλλιτεχνική περιστρεφόμενη κωνική
κατασκευή από συναρμολογημένους σωλήνες από PVC,
στο Voodoo Festival της Νέας Ορλεάνης

Κυριότερα
Γεγονότα του

2013

ΠΈΝΤΕ ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ Διαχείριση ελέγχου
ΈΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΊ ΒΆΣΕΙ
του κύκλου
ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΓΙΑ
Ο όγκος ανακύκλωσης PVC σημείωσε σημαντική αύξηση,
ΜΊΑ ΑΕΙΦΌΡΟ ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΗΣ φθάνοντας τους 444.468 τόνους το 2013, παρά τις συνεχείς
αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Στο επίτευγμα αυτό συνέβαλε
ΜΚΟ ‘THE NATURAL STEP’.
η συγκέντρωση ροών αποβλήτων, όπως και η συμβολή των
μετατροπέων που συνεισέφεραν βιομηχανικά απόβλητα
στο σύστημα Recovinyl. Η VinylPlus άρχισε επίσης να
διερευνά την πιθανότητα αύξησης του όγκου ανακύκλωσης
των ρυθμιζόμενων ροών αποβλήτων, όπως υλικών
αυτοκινούμενων και ειδών οικιακή συσκευασίας.
Οι κανονισμοί της ΕΕ σχετικά με τα ‘παραδοσιακά πρόσθετα’
αποτέλεσαν μία κρίσιμη πρόκληση το 2013, και το VinylPlus
ενίσχυσε περαιτέρω την συνεργασία του με τις αρμόδιες αρχές.

Εκπομπές Οργανικών
Χλωριούχων Ενώσεων
Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από ειδικούς συνεστήθη για
να αξιολογήσει τους κινδύνους μεταφοράς βασικών πρώτων
υλών, και κατήρτισε ένα σχέδιο δράσης για τον εντοπισμό και
την αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων.
Το 2013 δεν σημειώθηκαν ατυχήματα κατά τη μεταφορά που
να είχαν ως αποτέλεσμα την έκλυση VCM.
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Αρχής γενομένης από το 2011, η VinylPlus είναι η ανανεωμένη δεκαετής Εθελοντική Δέσμευση
της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC προς την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το πρόγραμμα της VinylPlus
αναπτύχθηκε μέσω ανοικτού διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης
της βιομηχανίας, διάφορων ΜΚΟ, φορέων λήψης αποφάσεων, εκπροσώπων της κοινωνίας και
χρηστών PVC. Το εύρος του προγράμματος καλύπτει τις 27 χώρες της ΕΕ πλέον Νορβηγίας και
Ελβετίας.

Αειφόρος Χρήση
Πρόσθετων

εξακολούθησε τη διερεύνηση ανανεώσιμων εναλλακτικών
λύσεων ως προς τις πρώτες ύλες, και επιβεβαίωσε την ύπαρξη
τεχνικών λύσεων για την παραγωγή ορισμένων πρώτων υλών
από ανανεώσιμες πηγές ή απόβλητα.

Η χρήση σταθεροποιητών μολύβδου μειώθηκε κατά 81% στις
27 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2007, προχωρώντας προς
την επίτευξη του στόχου της πλήρους αντικατάστασής τους
έως το τέλος του 2015. Επίσης συνεχίζεται η αντικατάσταση
των φθαλικών ενώσεων Μικρού Μοριακού Βάρους από
φθαλικές ενώσεις Υψηλού Μοριακού Βάρους και άλλες
πλαστικοποιητικές ουσίες.

Ευαισθητοποίηση για
την Αειφορία

Το 2013, η Ομάδα Εργασίας Πρόσθετων Ουσιών όρισε
πρακτικές μεθόδους αξιολόγησης των πρόσθετων ουσιών
βάσει κριτηρίων αειφορίας της ΜΚΟ TNS (The Natural Step),
ενώ οι ενώσεις μετατροπέων άρχισαν να ενημερώνουν
τις υφιστάμενες Αξιολογήσεις Κύκλου Ζωής (LCA) και τις
Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων – ΠΔΠ. Σχόλια για τον
συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα
τέλη του 2014.

Αειφόρος Χρήση Ενέργειας
και Πρώτων Υλών
Η Ομάδα Εργασίας για την Εξοικονόμηση Ενέργειας ξεκίνησε
την συλλογή στοιχείων από εταιρείες-μέλη του ECVM βάσει
μεθοδολογίας που συμφωνήθηκε με τον σύμβουλο IFEU
(Γερμανικό Ινστιτούτο Ερευνών Ενέργειας και Περιβάλλοντος).
Κατά τη διάρκεια του 2013, η Ομάδα Εργασίας Αειφόρου
Αποτυπώματος ανέλυσε το πρόγραμμα Περιβαλλοντικού
Αποτυπώματος Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΠΑΠ)
και την καθοδήγησή του αναφορικά με τις διαθέσιμες ΠΔΠ
για τα προϊόντα PVC. Η Ομάδα Εργασίας Ανανεώσιμων Υλών

Με στόχο την αύξηση της αειφορίας, κοινά σχέδια επικοινωνίας
εφαρμόστηκαν με την υποστήριξη της VinylPlus από κλαδικές
ομοσπονδίες της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και εθνικές ενώσεις
για το PVC το έτος 2013.
Μετά την επιλογή της ως ‘Εμβληματική Πρωτοβουλία’ από το
Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Χημικών (CEFIC) λόγω του
καινοτόμου και ριζοσπαστικού έργου του προγράμματός της, η
VinylPlus παρουσιάστηκε στο 21ο Συνέδριο Inogen Wordview®.
Τον Απρίλιο του 2013 πραγματοποιήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το πρώτο Φόρουμ Αειφορίας της
VinylPlus, με στόχο την ανάμειξη μίας ευρύτερης γκάμας της
βιομηχανίας και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών.
Τον Νοέμβριο του 2013, η VinylPlus έγινε επισήμως μέλος
της Πλατφόρμας για την Πράσινη Βιομηχανία, μίας κοινής
πρωτοβουλίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης
των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) και του Περιβαλλοντικού
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Η VinylPlus
συμμετείχε επίσης σε σύσκεψη στρογγυλής τραπέζης του
European Development Days, του ετήσιου φόρουμ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διεθνείς υποθέσεις και την
αναπτυξιακή συνεργασία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ ALWITRA

Toskana Therme of Bad Sulza,
σχεδιασμός από την Ollertz Architekten BDA

Διαχείριση και
Παρακολούθηση
Διοικητικό Συμβούλιο
VinylPlus διοικείται από Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της VinylPlus
κ. Bernhard Borgardt – EuPC1
κ. Dirk Breitbach – κλάδος Compounding
κ. Filipe Constant – Πρόεδρος (ECVM 20102)(α)
κ. Alexandre Dangis – EuPC
Δρ. Brigitte Dero – Γενική Διευθύντρια (ECVM 2010)(β)
κ. Joachim Eckstein – Αντιπρόεδρος (EuPC)
κ. Stefan Eingärtner – Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής(γ)
Δρ. Josef Ertl – ECVM 2010
κ. Rainer Grasmück – Ταμίας (ESPA3)
κ. Andreas Hartleif – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)
κ. Roberto Jacono – EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC)(δ)

κ. Michael Kundel – EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC)
κα. Dominique Madalinski – EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC)(ε)
Δρ. Ettore Nanni– ESPA
κ. Nigel Sarginson – PlasticisersPlus4(δ)
κ. Arjen Sevenster – Ελεγκτής (ECVM 2010)
κ. Niels Rune Solgaard Nielsen – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)(στ)
κ. Chris Tane – ECVM 2010
κ. Hans Telgen – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)(ζ)
κ. Geoffroy Tillieux – Ελεγκτής (EuPC)
Δρ. Michael Träger – Πρόεδρος (ECVM 2010)(η)
κ. Joachim Tremmel – PlasticisersPlus(δ)

(α) Πρόεδρος έως τον Σεπτέμβριο 2013 (μέλος από τον Σεπτέμβριο 2013)
(β) Από τον Ιανουάριο 2014 (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής έως τον Δεκέμβριο 2013)
(γ) Από τον Ιανουάριο 2014 (Γενικός Διευθυντής έως τον Δεκέμβριο 2013)
(δ) Από τον Δεκέμβριο 2013

(ε) Έως τον Δεκέμβριο 2013
(στ) Από τον Απρίλιο 2013
(ζ) Έως τον Απρίλιο 2013
(η) Από τον Σεπτέμβριο 2013

Επιτροπή Παρακολούθησης
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συστάθηκε ως ένας ανεξάρτητος φορέας, ανοικτός στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, με
στόχο την διασφάλιση της διαφάνειας, συμμετοχής και υπευθυνότητας της VinylPlus. Η Επιτροπή διαδραματίζει ενεργό
ρόλο στην εκτίμηση των δράσεων και πρωτοβουλιών της VinylPlus, παρέχει συμβουλές και προτρέπει τη βιομηχανία να
ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης, υπό την προεδρεία του Καθηγητού Alfons Buekens του Ανοικτού Πανεπιστημίου των
Βρυξελλών, απαρτίζεται επί του παρόντος από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών, καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC.

Μέλη
κα. Soledad Blanco – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(α)
Καθ. Alfons Buekens – VUB5, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
κ. Filipe Constant – Πρόεδρος του VinylPlus(β)
κ. Gwenole Cozigou – Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κ. Alexandre Dangis – Μέλος ΔΣ του VinylPlus
Δρ. Brigitte Dero – Γενική Διευθύντρια του VinylPlus
κ. Joachim Eckstein – Αντιπρόεδρος του VinylPlus
κ. Rainer Grasmück – Tαμίας του VinylPlus
κ. Sajjad Karim – Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Δρ. Godelieve Quisthoudt-Rowohl – Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κ. Jorma Rusanen – Υπεύθυνος Πολιτικής της IndustriAll European Trade Union6
κ. Carlos Sánchez-Reyes de Palacio – Πρόεδρος του OCU7, Πρόεδρος της Επιτροπής Κλαδικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος, CES8
Δρ. Michael Träger – Πρόεδρος του VinylPlus(c)
(α) Αποσύρθηκε την 1η Αυγούστου 2013
(β) Έως τον Σεπτέμβριο 2013
(γ) Από τον Σεπτέμβριο 2013
EuPC: Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών Υλών (www.plasticsconverters.eu)
ECVM 2010: το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM (του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Παραγωγών Βινυλίου – www.pvc.org), με έδρα στο Βέλγιο
3
ESPA: Ένωση Ευρωπαϊων Παραγωγών Σταθεροποιητών (www.stabilisers.eu)
1

2

6
7

 lasticisersPlus: το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECPI (του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
P
Πλαστικοποιητών και Ενδιάμεσων Προϊόντων – www.plasticisers.org) στο Βέλγιο
VUB: Vrije Universiteit Brussel (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Βρυξελλών – www.vub.ac.be)
6
IndustriAll European Trade Union (www.industriall-europe.eu)
7
OCU: Organización de Consumidores y Usuarios (Οργανισμός Ισπανών Καταναλωτών
και Χρηστών – www.ocu.org)
8
CES: Consejo Económico y Social de España (Ισπανικό Κοινωνικο-Οικονομικό Συμβούλιο
– www.ces.es)
4
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Πρόλογος από τον
Πρόεδρο του VinylPlus
Το έτος 2013 ήταν πλήρες δραστηριοτήτων για ην VinylPlus, καθώς σημειώσαμε σημαντική
πρόοδο σε όλους τους στόχους μας για την αειφορία και συμβάλαμε σε έναν ζωντανό διάλογο
σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ.
Ο όγκος ανακυκλωμένου PVC αυξήθηκε κατά 23% φθάνοντας τους 444.468 τόνους,
πράγμα που σημαίνει ότι παραμείναμε σταθερά στον στόχο μας όσον αφορά
μία από τις πέντε προκλήσεις μας για την αειφορία. Με μεγάλη μας ευχαρίστηση
είδαμε τους εταίρους της VinylPlus να δημιουργούν καινοτόμα και αναβαθμισμένα
ανακυκλωμένα προϊόντα και να διατηρούν τη δέσμευσή τους ώστε να εξελιχθεί
το PVC σε μία πραγματικά κυκλική οικονομία. Ελπίζουμε ότι η καινοτομία στα
ανακυκλωμένα προϊόντα σύντομα θα ενσωματωθεί πλήρως στις συνήθεις
επιχειρηματικές προσφορές, χάρις επίσης σε μία αγορά που θα αποδέχεται και θα
επιζητά τέτοια προϊόντα.
Συμμετείχαμε επίσης σε συζητήσεις σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ – ειδικότερα
αναφορικά με το REACH – για τα παραδοσιακά πρόσθετα στο ανακυκλωμένο PVC,
γεγονός που τονίζει την περιπλοκότητα των προσπαθειών μας να προαγάγουμε την
αειφορία σε διάφορους τομείς. Οι υπερβολικοί περιορισμοί στη χρήση προϊόντων
ανακύκλωσης που περιέχουν παραδοσιακά πρόσθετα ενδέχεται να υπονομεύσουν
στην ουσία την ανάπτυξη των προγραμμάτων ανακύκλωσης, δυσχεραίνοντας έτσι
την επίτευξη των μελλοντικών στόχων ανακύκλωσης. Αρκετές κλαδικές ομάδες και
ομάδες εργασίας συνεισέφεραν δεδομένα και θετικές προτάσεις στο διάλογο. Οι
αρχές θα πρέπει τώρα να καταρτίσουν ένα πλαίσιο κανόνων που να αντισταθμίζει
την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος με εξοικονόμηση πόρων
και ανακύκλωση.
Πρόοδος σημειώθηκε επίσης σε σχέση και με τις υπόλοιπες προκλήσεις μας αναφορικά
με τις εκπομπές οργανικών χλωριούχων ενώσεων, την αειφόρο χρήση πρόσθετων,
την χρήση της ενέργειας και την ευαισθητοποίηση σε σχέση με την αειφορία.
Το 2013, η VinylPlus αύξησε την παγκόσμια απήχηση και τις δραστηριότητές της,
μία σημαντική αποστολή δεδομένου ότι προσπαθούμε να διαδώσουμε τις ορθές
πρακτικές μας και να ενθαρρύνουμε εθελοντικές πρωτοβουλίες όπως η δική μας. Η
Ένωση Πλαστικών Σωληνώσεων Κίνας, με έδρα στο Πεκίνο, πρότεινε να ενθαρρύνει
την σταδιακή εξάλειψη του μολύβδου έως το 2015 – μία κίνηση που μας ευχαρίστησε
ιδιαιτέρως, καθώς το σχετικό έναυσμα δόθηκε από την Εθελοντική Δέσμευσή μας.
Τον Νοέμβριο, η VinylPlus έγινε μέλος της Πλατφόρμας για την Πράσινη Βιομηχανία,
μίας κοινής πρωτοβουλίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών (UNIDO) και του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών
(UNEP) η οποία δρα ως καταλύτης, κινητοποιεί και διαδίδει δράσεις για την Πράσινη
Βιομηχανία σε όλο τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε να βοηθούμε στην προώθηση ενός
πιο αειφόρου μοντέλου βιομηχανικής παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο διαδίδοντας
την προσέγγισή μας, την εμπειρία μας και τις ορθές πρακτικές μας.
Για όλη αυτή την σκληρή δουλειά και τις προσπάθειες σε διάφορες άλλες πρωτοβουλίες
για την αειφορία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον οργανισμό VinylPlus, τις εταιρείεςμέλη, το Δίκτυο PVC, τις κλαδικές ενώσεις, τις Ομάδες Εργασίας και τα εξωτερικά
ενδιαφερόμενα μέρη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τις τέσσερις ιδρυτικές ενώσεις και
τα μέλη τους. Διατήρησαν την οικονομική τους δέσμευση παρά τις συνεχείς αντίξοες
οικονομικές συνθήκες, και δεσμεύτηκαν για τη διατήρησή της και την φετινή χρονιά.
Ήταν ευχαρίστησή μου να συνεργαστώ με τόσο αφοσιωμένους, σκληρά εργαζόμενους
ανθρώπους και οργανισμούς, και προσβλέπω σε ένα ακόμη καρποφόρο έτος.

MICHAEL TRÄGER, Προέδρος ηςυ VinylPlus
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Διαχείριση Ελέγχου του Κύκλου: «Θα εργαστούμε με σκοπό την
αποτελεσματικότερη χρήση και έλεγχο του PVC σε όλη τη διάρκεια
του κύκλου ζωής του.»
Ανακύκλωση 800.000 τόνων
PVC/έτος έως το 2020.

Ακριβής προσδιορισμός
και υποβολή σχετικών
αναφορών διαθέσιμα έως το
τέλος του 2011.
❱ επετεύχθη

Ανάπτυξη και αξιοποίηση
καινοτόμου τεχνολογίας για
την ανακύκλωση 100.000
τόνων/ έτος δύσκολου
προς ανακύκλωση υλικού
PVC κατ’ έτος (στα πλαίσια
του συνολικού στόχου
ανακύκλωσης των 800.000
τόνων/έτος) έως το 2020.

Ενασχόληση με το θέμα των
‘παραδοσιακών πρόσθετων’
και υποβολή σχετικής
ενημερωτικής έκθεσης
στα πλαίσια κάθε ετήσιας
Έκθεσης Προόδου της
VinylPlus.

RECOVINYL

Στόχος Ανακύκλωσης
Το έτος 2013, η VinylPlus βρέθηκε εντός του στόχου
ανακύκλωσης που είχε τεθεί, ανακυκλώνοντας 444.468
τόνων PVC συνολικά. Η σημαντική αυτή αύξηση του
όγκου ανακύκλωσης οφείλεται κυρίως στη συγκέντρωση
ροών αποβλήτων και στη συμβολή των μετατροπέων που
συνεισέφεραν βιομηχανικά απόβλητα στο σύστημα Recovinyl.

Στόχος του Recovinyl (www.recovinyl.com) είναι η διευκόλυνση της
συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων PVC στα πλαίσια της
Εθελοντικής Δέσμευσης. Έχοντας ήδη εξασφαλίσει σημαντικούς
όγκους ανακύκλωσης PVC στα πλαίσια της Vinyl 2010, η στρατηγική
του Recovinyl είναι πλέον να συγκεντρώσει και να αυξήσει την
σταθερή παροχή αποβλήτων PVC που ανακυκλώνονται στην
Ευρώπη, δημιουργώντας ζήτηση για ανακυκλωμένο υλικό PVC από
τη βιομηχανία μετατροπών («αγορά έλξης»).

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ PVC ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΗΣ VINYL 2010 & VINYLPLUS
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Οι μονωτικές μεμβράνες οροφής από PVC παρέχουν ανθεκτική
προστασία από εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία

Το 2013, το Recovinyl επικεντρώθηκε στην υλοποίηση της
‘αγοράς έλξης’. Βοήθησε και κινητοποίησε τους μετατροπείς να
χρησιμοποιούν περισσότερα ανακυκλωμένα προϊόντα, και έθεσε
τρία επίπεδα συμβάσεων και αντίστοιχων πρωτοκόλλων ελέγχου
– Κανονικό, Ενισχυμένο και EuCertPlast – για να πιστοποιούνται
οι ανακυκλωτές PVC και οι πιστοποιημένες εταιρείες μετατροπών
που αγοράζουν ανακυκλωμένα προϊόντα ώστε να παράγουν νέα
προϊόντα και νέες εφαρμογές. Έως σήμερα, το δίκτυο Recovinyl
περιλαμβάνει 147 εταιρείες: 99 ανακυκλωτές με κανονικές
συμβάσεις∙ 15 με ενισχυμένες∙ 23 με EuCertPlast∙ και 10 μετατροπείς.
Το Recovinyl καταχώρησε και πιστοποίησε 435.083 τόνους
ανακυκλωμένου PVC το 2013, χρησιμοποιώντας τους νέους
ορισμούς (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.vinylplus.eu).

ΤΑ ΣΧΈΔΙΑ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ PVC
Η EPPA9 υπολογίζει ότι ο κλάδος παραθύρων και προφίλ μπορεί να
συνεισφέρει περίπου 240.000 τόνους στον στόχο ανακύκλωσης
της VinylPlus έως το 2020. Για να επιτευχθεί αυτό, η ομάδα
εμπειρογνωμόνων της EPPA θεωρεί ότι θα είναι απαραίτητο
να υλοποιηθεί ένα σχέδιο εστιασμένο στις χώρες της Γαλλίας,
Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Το θέμα των ‘παραδοσιακών
πρόσθετων’ ενδέχεται ωστόσο να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην
ανακύκλωση: οι απαιτήσεις του Κανονισμού REACH, ειδικότερα,
μπορεί να δημιουργήσουν κλίμα αβεβαιότητας ως προς τη δημόσια
προμήθεια των προϊόντων PVC και τις προθέσεις των μετατροπέων

444

.468
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈΝΟΙ ΤΌΝΟΙ PVC

E EPPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και Σχετικών
Κατασκευαστικών Προϊόντων, κλαδική ομάδα της EuPC (www.eppaprofiles.org)
10
TEPPFA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων, κλαδική
ένωση της EuPC (www.teppfa.org)
11
VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
(Φλαμανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογικών Ερευνών – www.vito.be)
12
	ESWA: Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης, κλαδική
ένωση της EuPC (www.eswa.be)
13	
EPFLOOR: Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Δαπέδων από PVC, κλαδική
ομάδα της EuPC (www.epfloor.eu)
14
	ERFMI: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατασκευαστών Ελαστικών Δαπέδων
(www.erfmi.com)
9

να χρησιμοποιούν περισσότερα ανακυκλωμένα προϊόντα στα
προφίλ παραθύρων από PVC. Έτσι, το 2013, η EPPA συνέχισε το έργο
της ώστε να αποδείξει την ασφαλή χρήση του PVC στα κουφώματα
(για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.
vinylplus.eu και www.eppa-profiles.org).
Στα πλαίσια της VinylPlus, τα μέλη της TEPPFA10 έχουν δεσμευτεί ότι
θα χρησιμοποιήσουν 60.000 τόνους ανακυκλωμένου PVC σε νέα
προϊόντα σωλήνων, και ότι θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν
άλλους 60.000 τόνους έως το 2020. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση
του VITO11, το 2012 τα μέλη της TEPPFA χρησιμοποίησαν 78.000
τόνους ανακυκλωμένων προϊόντων PVC. Παρ’ όλα αυτά, το κλίμα
αβεβαιότητας ως προς τον Κανονισμό REACH για την χρήση
ανακυκλωμένων προϊόντων PVC που περιέχουν κληροδοτούμενες
ουσίες ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανακύκλωση:
ήδη ανάγκασε κάποιους κατασκευαστές σωλήνων να αναβάλουν
τις επενδύσεις τους σε σωλήνες multi-layer που περιέχουν
ανακυκλωμένα προϊόντα (για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.vinylplus.eu και www.teppfa.org).
IΤο 2013, η ESWA12 ανακύκλωσε 4.271 τόνους μεμβρανών οροφής και
αδιαβροχοποίησης μέσω του σχεδίου Roofcollect®, σημειώνοντας
αύξηση 65% το 2012. Μεταξύ των τελικών προϊόντων στα οποία
γίνεται χρήση ανακυκλωμένου PVC περιλαμβάνεται ένα ενδιαφέρον
έλασμα που απορροφά τον ήχο και μπορεί να τοποθετηθεί κάτω
από δάπεδα από σκληρό ξύλο ή laminate, και να χρησιμοποιηθεί
επίσης σε ηχομονωτικά υλικά για μόνωση σωλήνων. Έντονες
προσπάθειες έγιναν για την αύξηση της συλλογής και ανακύκλωσης
στις αγορές της Ολλανδίας και του Βελγίου το 2013 (για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.vinylplus.eu και
www.roofcollect.com).
Το 2013, η EPFLOOR13 συνέλεξε 3.700 τόνους αποβλήτων δαπέδων
προς ανακύκλωση, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Η EPFLOOR υλοποίησε το σχέδιο Turquoise, με
στόχο την εύρεση νέων λύσεων για την ανακύκλωση αποβλήτων
δαπέδων από PVC στη Γαλλία. Η εταιρεία τεμαχισμού SITA (www.
sita.fr) διενήργησε θετικές δοκιμές, και το ανακυκλωμένο υλικό
που προέκυψε αποδείχθηκε κατάλληλο για extrusion, calendaring
και injection moulding. Η EPFLOOR συμμετείχε επίσης στο σχέδιο
ReMapPlus της VinylPlus για δύσκολα στην ανακύκλωση, μεικτά,
μαλακά απόβλητα PVC. Άλλα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης
καταρτίζονται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Horizon
2020. Η κοινή Ομάδα Εργασίας των ERFMI /EPFLOOR επάνω σε
νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης δαπέδων, επέλεξε μία διαδικασία
ανάκτησης βασισμένη σε διαλύτες, η οποία θα διερευνηθεί
περαιτέρω. Η διαδικασία θα αναπτυχθεί περαιτέρω σε εργαστηριακή
κλίμακα το 2014, και το σχέδιο ενός δοκιμαστικού εργοστασίου

ενδέχεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους (για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.vinylplus.eu).
Το EPCoat (Έργο της IVK Europe15 στον Κλάδο Υφασμάτων με
Επίστρωση PVC) ανακύκλωσε 3.449 τόνους υφασμάτων με επίστρωση
PVC (που δηλώθηκαν ως μέρος των ποσοτήτων της Recovinyl) μέσω
του σχεδίου συλλογής και ανακύκλωσης για το 2013. Τα υφάσματα με
επίστρωση αποτελούνται από πλέξη ινών πολυεστέρα, η επιφάνεια
των οποίων είναι επιστρωμένη με μαλακό PVC (για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.vinylplus.eu).

Στη Γαλλία, η δυνατότητα επέκτασης της επιλεκτικής συλλογής
πλαστικών συσκευασιών από αντικείμενα οικιακής χρήσης σε
συσκευασίες όλων των ειδών (και όχι μόνο μπουκαλιών) βρίσκεται υπό
αξιολόγηση. Ένα δοκιμαστικό πείραμα διενεργείται από τον Απρίλιο
2012 σε 51 δήμους που περιλαμβάνουν συνολικά 3,7 εκατομμύρια
κατοίκους. Εάν η επέκταση της συλλογής εφαρμοστεί πλήρως,
ενδέχεται να ανοίξει την πρόσβαση σε έναν όγκο συσκευασιών από
σκληρό PVC που υπολογίζεται σε 25-30.000 τόνους/έτος. Συνεχείς
δοκιμές διενεργούνται σε ημι-βιομηχανική κλίμακα προκειμένου να
επαληθευτεί η τεχνική ανακυκλωσιμότητα των συσκευασιών από
σκληρό PVC που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις διαλογής.
Στη Δανία, η VinylPlus συνέχισε να υποστηρίζει το σχέδιο WUPPI19
(www.wuppi.dk) το 2013. Σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος προς
την οικονομική αυτονομία του σχεδίου αυτού. Η TEPPFA συμμετείχε
ενεργά σε μελέτη της EPA σχετικά με την αποτελεσματικότητα του
WUPPI εν όψει της αναθεώρησης της ‘οικολογικής’ φορολογίας για το
PVC το 2014.

ΆΛΛΑ ΣΧΈΔΙΑ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

VINYLOOP®

Το 2012, ξεκίνησε στη Σουηδία ένα σχέδιο για την δημιουργία
ενός καινοτόμου και αποτελεσματικού συστήματος συλλογής
και ανακύκλωσης πλαστικού από τον κατασκευαστικό κλάδο, σε
συνεργασία με το Recovinyl, τις EPPA, TEPPFA και EPFLOOR. Το σχέδιο
καθυστέρησε το 2013, μετά την απόφαση του Σουηδικού Ινστιτούτου
Περιβαλλοντικής Έρευνας (IVL – www.ivl.se) να συμμετέχει σε αυτό ως
φορέας συγχρηματοδότησης, καθώς επίσης και λόγω της δυσκολίας
εξεύρεσης του κατάλληλου εργοταξίου ανακαίνισης ή/και κατεδάφισης
για την συλλογή πλαστικών απορριμμάτων και τη σωστή διαλογή τους.
Αποτελέσματα αναμένονται το 2014.

Η Vinyloop® είναι μία τεχνολογία μηχανικής ανακύκλωσης που
βασίζεται σε διαλύτες και έχει τη δυνατότητα να ανακυκλώνει
απορρίμματα PVC στο τέλος του κύκλου ζωής τους, δύσκολα στην
επεξεργασία, και παράγει υψηλής ποιότητας συστατικά R-PVC
(ανακυκλωμένου PVC). Το 2013, το εργοστάσιο VinyLoop στη Ferrara
παρήγαγε 4.875 τόνους R-PVC (+3,7% σε σύγκριση με το 2012). Κατά
τη διάρκεια του έτους, η VinyLoop® εστίασε τις προσπάθειές της στο
να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας άχρηστων
μετάλλων που περιέχουν ίνες, και πέτυχε μία σημαντική αύξηση στην
ανακύκλωση μουσαμά (802 τόνοι, +55% σε σύγκριση με το 2012).

Το 2013, η VinylPlus ανακοίνωσε επίσης ένα κοινό σχέδιο με την
Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Διακόσμησης Αυτοκινούμενων
(EATS18), που αντιπροσωπεύει περίπου 60% της αγοράς της ΕΕ για
διακοσμητικά αυτοκινήτων. Στόχος του σχεδίου ήταν να εξακριβωθεί ο
τρόπος με τον οποίο τα μέλη της EATS διαχειρίζονται τα απορρίμματα
PVC. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι προορισμοί των απορριμμάτων από
PVC είναι επαναχρησιμοποίηση (38,5%), η ανακύκλωση (24,5%),
η αποτέφρωση (7%) και η χωματερή (30%). Πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις στα εργοστάσια των μελών της EATS προκειμένου να
διερευνηθεί η πιθανότητα αύξησης της αειφορίας σε σχέση με
τα απορρίμματα PVC των αυτοκινούμενων. Δράσεις βελτίωσης
αναμένονται το 2014.

Η διαχρονική καινοτομία της διαδικασίας αποδεικνύεται από την
πρόσφατη αίτηση καταχώριση εννέα νέων ευρεσιτεχνιών που
αφορούν κυρίως τεχνογνωσία σχεδιασμού.
Το 2013, το εργοστάσιο VinyLoop® στη Ferrara αποφάσισε να διαθέσει
την τεχνολογία του μέσω παραχώρησης αδειών χρήσης σε εταιρείες
ανά τον κόσμο που ενδιαφέρονται για την επεξεργασία άχρηστων
μετάλλων με τη διαδικασία VinyLoop® (για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.vinylplus.eu και www.vinyloop.com).

IVK Europe: Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. (Ένωση Υφασμάτων και Μεμβρανών με Επίστρωση – www.ivk-europe.com)
ERPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών PVC, κλαδική ένωση της EuPC (www.pvc-films.org)
CIFRA: Calandrage Industriel Français – Γαλλική εταιρεία στιλβωτών (www.cifra.fr)
18
EATS: Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Διακόσμησης Αυτοκινούμενων, κλαδική ένωση της EuPC (www.trimsuppliers.eu)
19
WUPPI: Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή και ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk)
16
17
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Εφαρμογή υψηλής αξίας για το ανακυκλωμένο PVC: δάπεδα για υδροπονικά θερμοκήπια

ERPA16: το 2013, η CIFRA17 ανακύκλωσε 1.000 τόνους συσκευασιών
τροφίμων (σκληρών μεμβρανών PVC/PE). Οι ανακυκλωμένες σκληρές
μεμβράνες που παρήχθησαν διαμορφώθηκαν σε προφίλ από την
HAMON Thermal Europe (www. hamon.com) και χρησιμοποιήθηκαν
για την κατασκευή εξαιρετικά ελαφριών αρθρωτών δομών
(GEOlightTM), μετατρέποντας έτσι τις συσκευασίες μικρού κύκλου
ζωής μετά την κατανάλωση σε προϊόντα μακράς διαρκείας για την
αποχέτευση υδάτων. Επιπλέον, τα μέλη της ERPA Alfatherm (www.
alfatherm.it) και Vulcaflex (www.vulcaflex.eu) ανακύκλωσαν 845
τόνους σκληρών μεμβρανών PVC. Συνολικά, το 2013 ανακυκλώθηκαν
19.431 τόνοι σκληρών μεμβρανών PVC στα πλαίσια της VinylPlus
(για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.
vinylplus.eu).
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ

VINYLPLUS | ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ 2014

Παραδοσιακά Πρόσθετα
Τα παραδοσιακά πρόσθετα είναι ουσίες των οποίων η χρήση σε
προϊόντα PVC έχει διακοπεί, αλλά που ωστόσο περιέχονται σε
ανακυκλωμένο PVC. Δεδομένου ότι η χρήση των κληροδοτημένων
πρόσθετων μπορεί να περιοριστεί από τη νομοθεσία, η VinylPlus έχει
δεσμευτεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε συνεργασία με τις
ρυθμιστικές αρχές.

ΦΘΑΛΙΚΈΣ ΕΝΏΣΕΙΣ
Ο Κανονισμός REACH προβλέπει την υποβολή αιτήσεων Έγκρισης
για παρθένες φθαλικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους έως τον
Αύγουστο 2013 (μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς έγκριση έως
τον Φεβρουάριο 2015). Για τα ανακυκλωμένα προϊόντα που περιέχουν
φθαλικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους, οι Αρμόδιες Αρχές για
τον Κανονισμό REACH και CLP (CARACAL) εξέδωσαν ερμηνεία τον
Μάρτιο του 2013. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, οι ανακυκλωτές
έχουν δύο επιλογές όταν ανακυκλώνουν απορρίμματα σε pellet,
τον επανατεμαχισμό η το επαναθριματισμό που περιέχουν ουσία
η οποία υπόκειται στην Έγκριση (π.χ. DEHP, BBP). Είτε θα πρέπει να
ολοκληρώσουν τη διαδικασία Έγκρισης εγκαίρως (που σημαίνει ότι τα
προϊόντα τους θα παραμείνουν σε συμμόρφωση με τον κανονισμό
REACH), είτε θα πρέπει να πωλήσουν τα ανακυκλωμένα προϊόντα ως
απορρίμματα μετά την καταληκτική ημερομηνία του Φεβρουαρίου
2015, περίπτωση στην οποία τα ανακυκλωμένα προϊόντα δεν θα
υπόκεινται στην Έγκριση αλλά στη νομοθεσία περί αποβλήτων. Η
εξαγωγή υπό στενή έννοια (ήτοι η μεταφορά μίας ουσίας εκτός ΕΕ)
δεν συνιστά χρήση, ως εκ τούτου δεν απαιτείται αίτηση για Έγκριση.
Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων της ECHA20
(RAC) σχετικά με την αίτηση Έγκρισης αναμένεται να εκδοθεί τον
Σεπτέμβριο 2014.
Όσον αφορά στην Οδηγία RoHS 221, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος
πρέπει να διερευνήσει έως το καλοκαίρι του 2014 κατά πόσο
οι φθαλικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους μπορούν να
συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Η
Ένωση Ευρωπαίων Ανακυκλωτών (PRE – www.plasticsrecyclers.eu),

CΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ
ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ VINYLOOP®

Απορρίμματα υφασμάτων με επίστρωση από PVC από την Serge Ferrari έτοιμα προς
ανακύκλωση στο εργοστάσιο VinyLoop® στη Ferrara, Ιταλίας

με την υποστήριξη του VinylPlus, ξεκίνησε μία εκστρατεία ελέγχων
κατά τους οποίους μετράται η έκθεση σε DEHP σε τρία εργοστάσια
ανακύκλωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ασφαλή επίπεδα έκθεσης, 10
φορές χαμηλότερης από το επίπεδο DNEL (παράγωγη στάθμη χωρίς
επιπτώσεις).

ΜΌΛΥΒΔΟΣ
Η χρήση μολύβδου είναι πλέον απαγορευμένη σε ηλεκτρολογικές και
ηλεκτρονικές εφαρμογές (Οδηγία RoHS 2002/95/EC), αυτοκινητιστικές
εφαρμογές (Οδηγία ELV 2000/53/EC), εφαρμογές όπου το υλικό έρχεται
σε επαφή με φαγητό ή πόσιμο νερό.
Έως το τέλος του 2012 προστέθηκαν περίπου 20 σταθεροποιητές
με βάση τον μόλυβδο στον Κατάλογο Υποψήφιων Ουσιών22 REACH,
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που χρησιμοποιούνται ως
σταθεροποιητές PVC. Σαν μία πρώτη επίπτωση, προϊόντα που
περιέχουν τις ουσίες αυτές υπόκεινται στο Άρθρο 33 του REACH περί
«υποχρέωσης κοινοποίησης πληροφοριών σχετικών με ουσίες σε προϊόντα».
Τον Μάρτιο 2013, η ECHA ξεκίνησε μία δημόσια διαβούλευση σχετικά
με την ακόλουθη πρόταση απαγόρευσης από την Σουηδία: «Ο
μόλυβδος και τα συστατικά του δεν θα (…) χρησιμοποιούνται σε προϊόντα
(…), τα οποία προμηθεύονται στο ευρύ κοινό και τα οποία μπορεί να
τοποθετηθούν στο στόμα από παιδιά, εάν η συγκέντρωση μολύβδου (…)
είναι ίση ή μεγαλύτερη από 0,05% κατά βάρος». Η VinylPlus υπέβαλε
σχόλια επικεντρώνοντας στην ανακύκλωση, και συγκεκριμένα
ζητώντας εξαιρέσεις για τα λάστιχα κήπου, μικρούς σωλήνες, σωλήνες
καλωδίων και σόλες παπουτσιών, που θεωρεί ότι βρίσκονται εκτός του
πεδίου εφαρμογής της απαγόρευσης. Η διαβούλευση έληξε στις 21
Σεπτεμβρίου 2013, και τον Δεκέμβριο 2013 η Επιτροπή Αξιολόγησης
Κινδύνων δήλωσε στα συμπεράσματά της ότι οι σόλες παπουτσιών
εξωτερικής χρήσης βρίσκονταν πράγματι εκτός του πεδίου εφαρμογής
της απαγόρευσης. Ακολούθως, στις 17 Δεκεμβρίου 2013 η Επιτροπή
Κοινωνικο-οικονομικής Ανάλυσης της ECHA (SEAC) ξεκίνησε δημόσια
διαβούλευση για τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές της προτεινόμενης
απαγόρευσης, που διήρκεσε έως τις 14 Φεβρουαρίου 2014.
Δεδομένου ότι οι περιορισμοί του μολύβδου ενδέχεται να
επηρεάσουν σημαντικά την ανακύκλωση, τον Μάρτιο 2012 η VinylPlus
και η Ολλανδική συμβουλευτική εταιρεία Tauw23 ξεκίνησαν μία
μελέτη για τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο της ανακύκλωσης
ροών απορριμμάτων που περιέχουν μόλυβδο. Η μελέτη αξιολόγησε
τον αντίκτυπο των πιθανών κανονισμών που περιορίζουν την
περιεκτικότητα σε μόλυβδο προϊόντων PVC χρησιμοποιούμενων
σε οικοδομές και κατασκευές στον χρονικό ορίζοντα των ετών
2015-2050. Η μελέτη κατέληξε ότι ένα όριο μολύβδου ανερχόμενο
σε < 0.1% (w/w ως Pb) στα προϊόντα PVC, χωρίς εξαίρεση για
την ανακύκλωση, θα είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο τόσο
ECHA: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών (http://echa.europa.eu)
	
Οδηγία RoHS 2: κοινοτική νομοθεσία που απαγορεύει τη χρήση
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η
τροποποιημένη Οδηγία RoHS 2011/65/EU (RoHS 2) τέθηκε σε ισχύ στις 21
Ιουλίου 2011
22
http://echa.europa.eu/candidate-list-table
23	
Tauw: ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή συμβουλευτική και σχεδιαστική εταιρεία
(www.tauw.com)
20
21

Αισθητική, σχεδιασμός,
λειτουργικότητα, ευελιξία, ελαφρύτητα:
το PVC είναι ένα από τα καταλληλότερα
υλικά για αρχιτεκτονικά έργα

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

από οικονομικής πλευράς (απώλεια θέσεων εργασίας, λιγότερες
εταιρείες, απώλεια προστιθέμενης αξίας για την κοινοτική οικονομία)
όσο και περιβαλλοντικής (λιγότερη ανακύκλωση, περισσότερες
εκπομπές CO2, μεγαλύτερη χρήση φυσικών πόρων). Μία εξαίρεση
για την χρήση μολύβδου σε ανακυκλωμένα προϊόντα έως 1%, για
προϊόντα οικοδομής θα ήταν η καλύτερη επιλογή εάν πρόκειται να
επιβληθούν περιορισμοί. Έτσι θα μπορέσει να συνεχιστεί η ανάπτυξη
της ανακύκλωσης, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η μείωση των
εκπομπών CO2 και η διατήρηση των φυσικών πόρων.
Το 2013, ολοκληρώθηκε μία μελέτη του Γερμανικού ινστιτούτου Fabes
(www.fabes-online.de) για τη διοχέτευση μολύβδου στο νερό μέσω
των αποχετευτικών σωλήνων. Η μελέτη έδειξε πολύ χαμηλά επίπεδα
διοχέτευσης, ευρισκόμενα εντός των Προτύπων Περιβαλλοντικής
Ποιότητας που ισχύουν για τα επιφανειακά ύδατα.

ΣΧΈΔΙΟ SDS-R
Για να υποστηρίξουν τους ανακυκλωτές στα πλαίσια της
συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις του Κανονισμού REACH, η
EuPC και η PRE24 ανέπτυξαν μία διαδικτυακή βάση δεδομένων για
τα πολυμερή και τις εφαρμογές, όπου οι ανακυκλωτές μπορούν να
εισάγουν βασικά στοιχεία (στατιστικά ή αναλυτικά) και να λαμβάνουν
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για Ανακυκλωμένα Προϊόντα (SDS-R).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ REHAU

Τα SDS-R ενημερώνονται τακτικά βάσει νομοθετικών μεταβολών,
δεδομένων από ανακυκλωτές και νέων στοιχείων προερχόμενων από
φακέλους Καταχωρίσεων.

Επιτροπή Ελέγχου του Κύκλου
Χάρη στο έργο της Επιτροπής Ελέγχου του Κύκλου, ο νέος
ορισμός της VinylPlus για την ανακύκλωση είναι πλέον
ενσωματωμένος σε όλες τις εφαρμογές, και οι Κλαδικές
Ομάδες ακολουθούν σταθερά μία κοινή προσέγγιση. Το 2013
προσχώρησε στην Επιτροπή και η βιομηχανία καλυμμάτων
τοίχου.
Για να βοηθηθεί η επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης 100.000
τόνων/ έτος δύσκολα ανακυκλούμενου PVC με χρήση
καινοτόμων τεχνολογιών, κλιμάκιο της επιτροπής επισκέφθηκε
το εργοστάσιο EcoLoop στη Γερμανία (www.ecoloop.eu/en)
προκειμένου να οριστικοποιήσει τις διευθετήσεις για ελέγχους
ευρείας κλίμακας χρησιμοποιώντας απορρίμματα δαπέδων τα
οποία προετοιμάστηκαν από την AgPR25. Ένα άλλο κλιμάκιο
επισκέφθηκε το εργοστάσιο καρβιδίου της Alzchem (www.
alzchem.com) στη Βαυαρία: παρ’ ότι οι απαιτήσεις διασφάλισης
της ποιότητας για τις διαδικασίες του έχουν γίνει αυστηρότερες,
ενδέχεται να αποτελέσει μία επιλογή για ορισμένες κατηγορίες
απορριμμάτων. Πραγματοποιήθηκαν σεμινάριο ReMapPlus
με συμμετέχοντες από τεχνολογικά ινστιτούτα, επιχειρήσεις
και ενώσεις, και εντοπίστηκαν ορισμένες ενδιαφέρουσες
κατευθύνσεις έρευνας και ανάπτυξης.
Μετά τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ‘Για μία Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά
Απορρίμματα στο Περιβάλλον’, η βιομηχανία του PVC
ανταποκρίθηκε στη δημόσια διαβούλευση τονίζοντας τη
σημασία της συλλογής απορριμμάτων και της ανάπτυξης μίας
‘αγοράς έλξης’ για τα ανακυκλωμένα προϊόντα. Κατέδειξε επίσης
τη σημασία της αποφυγής περιορισμών στην ανακύκλωση υπό
μορφή κανονισμών ή αρνητικών αντιλήψεων.
Η Επιτροπή συνδράμει επίσης την SFEC (Syndicat Français
des Enducteurs Calandreurs, τη Γαλλική Ένωση Στιλβωτών –
www.sfec-services.org) στην υποστήριξη των δυνατοτήτων
ανακύκλωσης και των επιλογών ανάκτησης για έπιπλα
γραφείου στο τέλος του κύκλουζωής, αφ’ ότου η Γαλλία
υιοθέτησε έναν κανονισμό που στοχεύει σε υψηλά ποσοστά
ανακύκλωσης για τα έπιπλα γραφείου.

Τα προφίλ παραθύρων από PVC εγγυώνται εξαιρετική θερμομόνωση,
συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

24
25

12
13

PRE: Ανακυκλωτές Πλαστικού Ευρώπης (www.plasticsrecyclers.eu)
AgPR: Ένωση Ανακύκλωσης Καλυμμάτων Δαπέδων από PVC
(www.agpr.de)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: MARC DETIFFE
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Έναρξη διαλόγου με
εξωτερικά ενδιαφερόμενα
μέρη σχετικά με τις εκπομπές
οργανικών χλωριούχων
ενώσεων εντός του 2012.
❱ επετεύχθη

Κατάρτιση σχεδίου
αντιμετώπισης των
προβληματισμών των
ενδιαφερομένων μερών σχετικά
με τις εκπομπές οργανικών
χλωριούχων ενώσεων έως το
τέλος του 2012.
❱ επετεύχθη

Συμμόρφωση με τους
Βιομηχανικούς Χάρτες για
την ρητίνη PVC έως το πρώτο
Τρίμηνο του 2012.
❱ επετεύχθη εν μέρει

Αξιολόγηση κινδύνων για την
μεταφορά βασικών πρώτων
υλών, ειδικότερα VCM, έως
το τέλος του 2013.
❱ επετεύχθη εν μέρει

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ
ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ GERFLOR

Εκπομπές Οργανικών Χλωριούχων Ενώσεων: «Θα βοηθήσουμε να
διασφαλιστεί η μη συσσώρευση επίμονων οργανικών ενώσεων
στη φύση και η μείωση των άλλων εκπομπών.»

Στόχος η εκμηδένιση των
ατυχημάτων με έκλυση
VCM κατά τη μεταφορά στα
επόμενα 10 έτη.

Υγιεινή, ασφάλεια, άνεση, απόδοση: τα υλικά
δαπέδου από PVC αποτελούν μία προηγμένη
λύση για μοντέρνες αθλητικές δομές

Δεν υπήρξαν ατυχήματα κατά τη μεταφορά με έκλυση VCM το 2013.

το Cefic (το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιομηχανίας Χημικών – www.
cefic.org) το 2012. Στοιχεία συλλέγονται επίσης σχετικά με συστήματα
διαχείρισης, αναφορά ατυχημάτων στο παρελθόν και προηγούμενες
αξιολογήσεις κινδύνων που έχουν γίνει σε επίπεδο εταιρειών.

Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από ειδικούς συστάθηκε με την
υποστήριξη της Επιτροπής Παραγωγής ECVM, για την αξιολόγηση του
κινδύνου μεταφοράς βασικών πρώτων υλών. Η εναρκτήρια συνάντηση
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Πραγματοποιήθηκε
μία προκαταρκτική επισκόπηση των οδηγιών και των εφαρμοστέων
μέτρων, και συμφωνήθηκαν δράσεις για την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης. Η Ομάδα Εργασίας θα χρησιμοποιήσει το έργο της
Ομάδας Αξιολόγησης Κινδύνων κατά τη Μεταφορά που συστάθηκε από

Οι ειδικοί επέστησαν την προσοχή στην ύπαρξη διαφόρων εργαλείων
αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία ωστόσο επιδεικνύουν διαφορετικά
αποτελέσματα. Η εμπειρία επίσης έχει δείξει ότι τα αποτελέσματα στα
οποία οδηγούνται διαφορετικές ομάδες οι οποίες αξιολογούν τον ίδιο
κίνδυνο και χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο, συνήθως διαφέρουν
επίσης. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα έχουν σχετική μόνο αξία,
όπως για να καταδείξουν ότι κάποια διαδρομή είναι ασφαλέστερη από
κάποια άλλη.

Ασφαλής Μεταφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ED KINGSFORD

Σύγχρονες
επαναχρησιμοποιήσιμες
κατασκευές: το Kreod
Pavillion στο Λονδίνο
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Αειφόρος Χρήση Πρόσθετων: «Θα αναθεωρήσουμε τη χρήση
των πρόσθετων PVC και θα κινηθούμε προς πιο βιώσιμα
συστήματα προσθέτων.»
Αντικατάσταση μολύβδου
στις 27 χώρες της ΕΕ έως το
τέλος του 2015.

Ανάπτυξη σθεναρών
κριτηρίων για την ‘αειφόρο
χρήση των προσθέτων’, με
υποβολή έκθεσης προόδου
έως το τέλος του 2012.
❱ επετεύχθη εν μέρει

Αντικατάσταση Μολύβδου
Η ESPA και η EuPC έχουν δεσμευτεί για την αντικατάσταση των
σταθεροποιητών με βάση τον μόλυβδο στις 27 χώρες της ΕΕ
έως το τέλος του 2015. Το 2014 η δέσμευση θα επεκταθεί στις
28 χώρες της ΕΕ. Οι σταθεροποιητές με βάση τον μόλυβδο
αντικαθίστανται σταδιακά από σταθεροποιητές με βάση το
κάδμιο, που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικοί.

Επικύρωση των σθεναρών
κριτηρίων για την ‘αειφόρο
χρήση των προσθέτων’ σε
σχέση με την αλυσίδα αξιών
επόμενου σταδίου, με την
υποβολή έκθεσης προόδου
έως το τέλος του 2014.

Πρόσκληση και άλλων
παραγωγών προσθέτων
PVC και της αλυσίδας
αξιών επόμενου σταδίου
για συμμετοχή στην
πρωτοβουλία των ‘αειφόρων
προσθέτων’.
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Το διάστημα 2007-2013, η χρήση των σταθεροποιητών μολύβδου
μειώθηκε κατά 81.372 τόνους (-81,4%) στις 27 χώρες της ΕΕ, ενώ η
χρήση των σταθεροποιητών με βάση το κάδμιο αυξήθηκε κατά
30.643 τόνους στις 27 χώρες της ΕΕ πλέον της Νορβηγίας, της
Ελβετίας και της Τουρκίας (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.vinylplus.eu και www.stabilisers.eu).

Πλαστικοποιητικές Ουσίες
Η αντικατάσταση του DEHP από φθαλικές ενώσεις Υψηλού
Μοριακού Βάρους και άλλες πλαστικοποιητικές ουσίες
συνεχίζεται.

ΕΠΑΝΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ
ΓΙΑ ΤΑ DINP ΚΑΙ DIDP
Στις 28 Αυγούστου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικών Ουσιών
(ECHA) δημοσίευσε την τελική του έκθεση επαναξιολόγησης των
περιορισμών για τα DINP και DIDP σε παιχνίδια και είδη παιδικής
φροντίδας που μπορεί να τοποθετηθούν στην στοματική κοιλότητα.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, «Δεν είναι δυνατόν να
αποκλειστεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος από την τοποθέτηση στο στόμα
παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας που περιέχουν DINP και DIDP,
σε περίπτωση που αρθούν οι ισχύοντες περιορισμοί». Ωστόσο, «δεν
διαπιστώθηκαν περαιτέρω κίνδυνοι», ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία
περαιτέρω μέτρα διαχείρισης κινδύνων για τη μείωση της έκθεσης των
παιδιών» σε αυτές τις δύο φθαλικές ενώσεις υψηλού μοριακού βάρους.

2008

2012

Πηγή: ECPI

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του ECHA και τη
γνωμοδότηση της RAC, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι
τα DINP και DIDP είναι ασφαλή για χρήση σε όλες τις τρέχουσες
εφαρμογές: «Δεν αναμένεται κίνδυνος από την συνδυασμένη
έκθεση των παιδιών σε DINP και DIDP μέσω τροφίμων και του
περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων». Για τους ενήλικες τα
διαθέσιμα στοιχεία βιοπαρακολούθησης επιβεβαιώνουν ότι «η
έκθεση μέσω της τροφής και του εσωτερικού περιβάλλοντος δεν
είναι πολύ σημαντική» και στις περιπτώσεις δερματικής έκθεσης,
«δεν αναμένεται να αποτελέσει κίνδυνο».
Τον Ιανουάριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωση
την συμφωνία της με την έκθεση του ECHA και κατέληξε ότι,
«εν όψει της απουσίας οποιωνδήποτε περαιτέρω κινδύνων από
την χρήση DINP και DIDP, δεν συντρέχει λόγος για την αξιολόγηση
ενδεχόμενων υποκατάστατων.»

ΈΓΚΡΙΣΗ REACH
Οι φθαλικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους DEHP και DBP
υπόκεινται στη διαδικασία Έγκρισης του REACH. Αποτελέσματα
αναμένονται εντός του 2014.
Δεδομένου ότι δεν έχουν υποβληθεί στο ECHA αιτήσεις για τα
BBP και DIBP, η χρήση των ουσιών αυτών θα εξαλειφθεί στην ΕΕ
έως την 21η Φεβρουαρίου 2015.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ECVM

PVC για άθληση και αναψυχή

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ DEBOLON

Υλικά δαπέδου από PVC: ιδιαίτερη άνεση στο περπάτημα, καλή μείωση του ήχου των βημάτων, αντιολισθητικά, ζεστά, ιδιαίτερα ανθεκτική επίστρωση επιφανείας

ΟΔΗΓΊΑ ROHS 2
Η δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση των DEHP, BBP και
DBP ως επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Η απόφαση
της Επιτροπής αναμένεται εντός του 2014.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉ ΣΉΜΑΝΣΗ
Διενεργείται συνεχής διάλογος μεταξύ της βιομηχανίας του PVC
και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος/Κοινού Κέντρου Ερευνών με
στόχο την αποφυγή αδικαιολόγητων διακρίσεων. Η βιομηχανία
έχει υποβάλει σχόλια σχετικά με την σήμανση ειδών υπόδησης,
επίπλων, τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η
οριστική απόφαση αναμένεται τον Μάιο του 2014.

Κριτήρια ‘Αειφόρου Χρήσης
Προσθέτων’
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Η Ομάδα Εργασίας για τα Πρόσθετα περιλαμβάνει εκπροσώπους από
το ECPI, την ESPA, σχετικούς κλάδους όπως χρωστικών και ουδέτερων
αυξητικών ουσιών, ΜΚΟ, και μεγάλες βιομηχανίες μετατροπής PVC.
Έως 200 διαφορετικά πρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

την μετατροπή του PVC σε διάφορες εφαρμογές, γεγονός που αυξάνει
ιδιαίτερα την περιπλοκότητα του ζητήματος.
Το 2013, η Ομάδα Εργασίας συνέχισε το έργο της επικεντρώνοντας σε
δύο βασικά θέματα:
• Προσδιορισμό πρακτικών μεθόδων για την αξιολόγηση των
προσθέτων βάσει των κριτηρίων αειφορίας της TNS (The Natural
Step), το κυρίαρχο πλαίσιο που χρησιμοποιείται από την VinylPlus:
η TNS και η VinylPlus διαπίστωσαν κενά μεταξύ των υφιστάμενων
μεθόδων (π.χ. EPD) και των κριτηρίων της TNS, ενώ θα καταρτιστούν
επιπρόσθετα προγράμματα ώστε να αντιμετωπιστούν τα κενά
αυτά. Παρ’ ότι δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν πλήρως όλα τα
κριτήρια ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη εξ αρχής
ώστε να διασφαλιστεί ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο
επίπεδο. Το έργο αυτό θα ξεκινήσει εντός του 2014.
• Ενημέρωση υφιστάμενων Αξιολογήσεων Κύκλου Ζωής και
Περιβαλλοντικών Δηλώσεων των Προϊόντων: Οι ΑΚΖ και ΠΔΠ
είναι διαθέσιμες εδώ και μερικά χρόνια για ορισμένες εφαρμογές
προϊόντων (π.χ. σωλήνες), βασίζονταν ωστόσο αναγκαστικά
στα διαθέσιμα, γενικής φύσεως δεδομένα ως προς το θέμα
των προσθέτων. Τηρώντας τη δέσμευσή τους, οι παραγωγοί
προσθέτων ξεκίνησαν να παρέχουν στις ενώσεις μετατροπέων
ειδικότερα δεδομένα για την ενημέρωση των ΑΚΖ και ΠΔΠ τους. Οι
αναθεωρήσεις ανά κλάδο αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το
τέλος του 2014.
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Αειφόρος Χρήση Ενέργειας και Πρώτων Υλών: «Θα βοηθήσουμε να
ελαχιστοποιηθεί ο κλιματολογικός αντίκτυπος μέσω του περιορισμού της
χρήσης ενέργειας και πρώτων υλών, στοχεύοντας στη δυνητική μετάβαση σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην προαγωγή της αειφόρου καινοτομίας.»
Μείωση ενεργειακής
κατανάλωσης από τους
παραγωγούς ρητίνης PVC, με
στόχο το 20% έως το 2020.

Σύσταση Ομάδας Εργασίας
Ανανεώσιμων Υλών έως το
τέλος του πρώτου τριμήνου
του 2012.
❱ επετεύχθη

Υποβολή έκθεσης προόδου
από την Ομάδα Εργασίας
Ανανεώσιμων Υλών έως το
τέλος του 2012.
❱ επετεύχθη

Προσδιορισμός στόχων για
συγκεκριμένη μείωση ενέργειας
από πλευράς μετατροπέων έως
το τέλος του 2012.
❱ επετεύχθη εν μέρει

Ενεργειακή Επάρκεια
Οι παραγωγοί ρητίνης PVC έχουν δεσμευτεί για τη μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσής τους στην παραγωγή EDC, VCM και
PVC, με στόχο τη μείωση κατά 20% έως το 2020.
Το 2012, η Ομάδα Εργασίας για την Ενεργειακή Επάρκεια
συμφώνησε με την Επιτροπή Παραγωγής ECVM να
υιοθετηθούν ως βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από
το IFEU26 ως σημείο αναφοράς για την ενέργεια το 2009
(ενεργειακή κατανάλωση 2007-2008). Ακολουθήθηκε η
μεθοδολογία που υποδείχθηκε από τις αρχές της ΕΕ και
καλύφθηκε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή βιομηχανία VCM και PVC.
Μία αρχική επαλήθευση των στοιχείων που συλλέχθηκαν από
τις εταιρείες-μέλη του ECVM θα διενεργηθεί εντός του 2014,
χρησιμοποιώντας στοιχεία των ετών 2012-2013. Ταυτόχρονα θα
πραγματοποιηθεί αναθεώρηση του περιβαλλοντικού προφίλ
των VCM και PVC.
Η αρχική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου
2013, ενώ το στάδιο συλλογής δεδομένων αναμένεται να
ολοκληρωθεί έως το τέλος του Απριλίου 2014. Η οριστική
έκθεση αναμένεται έως τον Νοέμβριο του 2014.

Πρόταση από την Ομάδα Εργασίας για την Ενεργειακή Επάρκεια
σχετικά με προσήκουσες μετρήσεις περιβαλλοντικού αποτυπώματος έως το τέλος του 2014.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ESWA

Σύσταση Ομάδας Εργασίας
για την Ενεργειακή Επάρκεια
έως το τέλος του 2011.
❱ επετεύχθη

Η VinylPlus έχει δεσμευτεί για τη μείωση της χρήσης των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων

Οι μετατροπείς θα προσπαθήσουν επίσης να αυξήσουν την
αποδοτική χρήση ενέργειας. Λόγω της περιπλοκότητας και
της ποικιλίας των συνθηκών που επικρατούν στους κλάδους
μετατροπών, θα ήταν άσκοπος ο προσδιορισμός ενός
συνολικού στόχου, έστω και ανά υπο-κλάδο. Ως εκ τούτου,
αποφασίστηκε να υιοθετηθεί μία προσέγγιση βήμα προς βήμα.
Όπως αναφέρθηκε το προηγούμενο έτος, το 2012
συμφωνήθηκε να κληθούν οι επιμέρους εταιρείες μετατροπής
PVC να εισαγάγουν τα δεδομένα και τους στόχους
κατανάλωσής τους στο σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης
EuPlastVoltage. Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε για τη
μέτρηση της συνολικής προόδου των εταιρειών μετατροπής
πλαστικού με στόχο την αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα.
IFEU: Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH (Γερμανικό
Ινστιτούτο Ερευνών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον – www.ifeu.de)
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Παρά ταύτα, η εφαρμογή συγκριτικής αξιολόγησης στην οποία
βασίζεται το σύστημα EuPlastVoltage δεν αφορά συγκεκριμένο
επιμέρους κλάδο, και το 2013 αποφασίστηκε να μεταβιβαστεί
στον UNIDO (τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών), ώστε η εφαρμογή να μπορεί να διατεθεί και
για άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Η συλλογή δεδομένων από
τους μετατροπείς PVC θα ξεκινήσει πλέον από την στιγμή που
θα ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της εφαρμογής.

Αειφόρο Αποτύπωμα
Το 2012, η VinylPlus συνέστησε μία ειδική Ομάδα Εργασίας για την
αξιολόγηση των διαθέσιμων περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων και
αποτυπωμάτων βιωσιμότητας προκειμένου να προταθούν κατάλληλες
μετρήσεις αποτυπωμάτων έως το τέλος του 2014.
Κατά τη διάρκεια του 2013, η Ομάδα Εργασίας εξακολούθησε
την περισυλλογή και αξιολόγηση των βασικών υφιστάμενων
προτύπων και πρωτοβουλιών σχετικά με τα περιβαλλοντικά
αποτυπώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Εργασίας ανέλυσε το πρόγραμμα
Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Προϊόντων της Ευρωπαϊκής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ECVM

Μεμβράνες PVC: καλαίσθητες και λειτουργικές
λύσεις για ιδιωτικές και δημόσιες κατασκευές
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Επιτροπής (ΠΠΑΠ) και την καθοδήγησή της σχετικά με τις ΠΔΠ των
προϊόντων PVC.
Η Ομάδα Εργασίας κατέληξε ότι η ενημέρωση των ΠΔΠ θα παράσχει
μεγάλο μέρος των δεδομένων που απαιτούνται για την έκδοση
περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων προϊόντων (ΠΑΠ) για τη βιομηχανία
του PVC. Η Ομάδα Εργασίας θα παρακολουθήσει τη δοκιμαστική φάση
ΠΑΠ που ξεκίνησε το 2013, στην οποία η TEPPFA συμμετέχει άμεσα για
την ομάδα προϊόντων ‘σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού’.
Σε δεύτερη φάση θα καλυφθούν επίσης κοινωνικο-οικονομικές πτυχές
καθώς και παράμετροι ανθρώπινης υγείας και ασφαλείας, προκειμένου
να αναπτυχθεί ένα Αειφόρο Αποτύπωμα Προϊόντος.

Ανανεώσιμες Πρώτες Ύλες
Η Ομάδα Εργασίας Ανανεώσιμων Υλών που συστάθηκε τον
Δεκέμβριο του 2011 διερευνά εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές
για την παραγωγή PVC. Το 2013, η Ομάδα Εργασίας συνέχισε να
διερευνά τις υφιστάμενες επιλογές, πάντοτε θέτοντας ως πρώτη
προτεραιότητα την αειφόρο χρήση των πρώτων υλών και όχι απλά
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών. Μετά από επαλήθευση, η Ομάδα
Εργασίας κατέληξε ότι υφίστανται οι τεχνικές λύσεις για την παραγωγή
ορισμένων πρώτων υλών από ανανεώσιμες πηγές ή απορρίμματα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: VINYLPLUS

Επίσημη υπογραφή της
Δήλωσης Υποστήριξης
της Πλατφόρμας για την
Πράσινη Βιομηχανία

ΠΡΟΚΛΗΣΗ
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Ευαισθητοποίηση για την αειφορία: «Θα εξακολουθήσουμε να αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση για την αειφορία σε όλη την αλυσίδα αξιών – συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων μερών εντός και εκτός βιομηχανίας – προκειμένου να
επιταχύνουμε την επίλυση των προκλήσεων αειφορίας που αντιμετωπίζουμε.»
Η διαδικτυακή πύλη της
VinylPlus αναμένεται να
λειτουργήσει το καλοκαίρι
του 2011.
❱ επετεύχθη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης
της VinylPlus, που θα
συνεδριάζει τουλάχιστον δύο
φορές τον χρόνο, θα συσταθεί
ως το τέλος του 2011.
❱ επετεύχθη

Το Πιστοποιητικό Μέλους της
VinylPlus θα οριστικοποιηθεί
ως το τέλος του 2011.
❱ επετεύχθη

Θα οργανώνονται ετήσιες
συναντήσεις των εξωτερικών
ενδιαφερομένων μερών,
ξεκινώντας από το 2012.
❱ επετεύχθη

Η σήμανση προϊόντων της
VinylPlus θα λανσαριστεί ως
το τέλος του 2012.
❱ επετεύχθη εν μέρει

Το ECVM θα αναλάβει ενεργό
ρόλο στην προώθηση της
VinylPlus στα πλαίσια των
διεθνών οργανώσεων της
βιομηχανίας PVC παγκοσμίως.

Οι παραγωγοί
σταθεροποιητικών ουσιών
της ESPA θα προωθήσουν
ενεργά την VinylPlus εκτός
των 27 χωρών της ΕΕ.

Η VinylPlus θα αυξήσει τον
αριθμό των συμμετεχόντων
του προγράμματος κατά 20%
σε σχέση με το 2010 ως το
τέλος του 2013.
❱ δεν επετεύχθη

Η VinylPlus θα δημιουργήσει
συνεργασία με πέντε διεθνείς
φίρμες ως το τέλος του 2013.
❱ επετεύχθη εν μέρει

Κάθε χρόνο θα δημοσιεύεται
δημόσια και ανεξάρτητα
ελεγχόμενη Έκθεση
Προόδου της VinylPlus και
θα προωθείται στα βασικά
ενδιαφερόμενα μέρη. Η
πρώτη έκδοση προβλέπεται
να γίνει το 2012.
❱ επετεύχθη

Θα πραγματοποιηθεί
ανασκόπηση της προόδου
προς την παγκοσμιοποίηση
της προσέγγισης ως το τέλος
του 2015.

Υφάσματα υψηλής τεχνολογίας από PVC
χρησιμοποιούνται για υπόστεγα αεροσκαφών,
αεροσκάφη, αθλητικά κέντρα, νοσοκομειακές
τέντες, πίστες αγώνων ταχύτητας, αποθήκευση
και διανομή νερού

Ανεξάρτητη Παρακολούθηση
Η Επιτροπή Παρακολούθησης της VinylPlus (δείτε τη σελ. 6)
συνεδρίασε επισήμως δύο φορές το 2013, τους μήνες Απρίλιο
και Νοέμβριο.
Προς εξασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας, τα πρακτικά της
Επιτροπής Παρακολούθησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
VinylPlus (www.vinylplus.eu) αφού εγκριθούν επισήμως κατά
την επόμενη συνεδρίαση.

Ετήσια Υποβολή Εκθέσεων
Στα πλαίσια της Εθελοντικής Δέσμευσης, η πρόοδος, οι
εξελίξεις και τα επιτεύγματα δημοσιεύονται ετησίως σε Έκθεση
Προόδου.
Η Έκθεση Προόδου 2014 επαληθεύτηκε ανεξάρτητα από την
SGS, ενώ το τονάζ του PVC που ανακυκλώθηκε, καθώς και οι
δαπάνες, ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από την KPMG. Η
Natural Step προέβη σε σχολιασμό του συνολικού έργου και
της προόδου της VinylPlus.
Η Έκθεση Προόδου διανέμεται απευθείας σε εθνικούς και
Ευρωπαϊκούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, καθώς και σε ενδιαφερόμενα μέρη. Χρησιμοποιείται
σε συνέδρια και άλλα δρώμενα, και υπάρχει δημοσιευμένη
στην ιστοσελίδα της VinylPlus.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: VINYLPLUSUS

Μετά την διανομή της Έκθεσης Προόδου 2013, τον Ιούλιο
του 2013 η VinylPlus είχε την ιδιαίτερη χαρά να δεχτεί
υποστήριξη και ενθάρρυνση από πλευράς του Antonio Tajani,
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτρόπου
Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ
ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ PROTAN
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Διάλογος και Επικοινωνία
με Εξωτερικά Ενδιαφερόμενα
Μέρη
Η VinylPlus έχει δεσμευτεί ως προς την ευαισθητοποίηση
για την αειφορία σε όλη την αλυσίδα αξιών,
συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερομένων μερών εντός
και εκτός της βιομηχανίας, καθώς και ως προς τον ειλικρινή
και ανοικτό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η
ευαισθητοποίηση για την αειφορία αποτελεί βασική πτυχή
του προγράμματος, δεδομένου ότι η πρόοδος θα εξαρτηθεί
από τη διάδοση της ενημέρωσης και της συμμετοχής σε
όλη τη βιομηχανία, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, η VinylPlus συνεργάζεται με Κλαδικές
Ομάδες και εθνικές οργανώσεις για το PVC προκειμένου να
προωθήσει την Εθελοντική Δέσμευση και να επικοινωνήσει
αποτελεσματικότερα με διάφορους κλάδους και γεωγραφικές
περιοχές, διευρύνοντας το πεδίο της. Στα πλαίσια αυτά, το
2013 η VinylPlus υποστήριξε εννέα επικοινωνιακά σχέδια με
επικεφαλής πέντε εθνικούς οργανισμούς PVC και τέσσερις
κλαδικές ομοσπονδίες.

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
Στα πλαίσια της προώθησης της προσέγγισης της VinylPlus
σε όλη τη βιομηχανία του PVC παγκοσμίως, η Εθελοντική
Δέσμευση και το πρόγραμμα της VinylPlus παρουσιάστηκαν
τον Απρίλιο στο Vinyl India 2013, το 3ο Συνέδριο PVC & ChlorAlkali. Το Συνέδριο αυτό πραγματοποιήθηκε στο Μουμπάι,
με συμμετοχή άνω των 600 ατόμων που εκπροσώπησαν
280 εταιρείες από περισσότερες από 26 χώρες.
Τον Μάιο 2013, η VinylPlus συμμετείχε στην Εκδήλωση
Δικτύωσης για το PVC που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο
Βινυλίου της Αυστραλίας στο Σίδνεϋ. Με την ομιλία με τίτλο
‘Taking Product Stewardship to the Next Level’, οι παριστάμενοι
ενημερώθηκαν για την πρόοδο και την πορεία της Εθελοντικής
Δέσμευσης της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Στο Διεθνές Συνέδριο Πλαστικών Σωλήνων που
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 στο Xi’an της
Κίνας, η Εθελοντική Δέσμευση της VinylPlus παρουσιάστηκε
σαν παράδειγμα προς μίμηση. Η Ένωση Πλαστικών Σωλήνων
Κίνας (CPPA), που εδρεύει στο Πεκίνο, ανακοίνωσε την
υιοθέτηση μίας πολιτικής για την ενθάρρυνση των εταιρειών
να εξαλείψουν τον μόλυβδο έως το 2015, αντανακλώντας έτσι
την Εθελοντική Δέσμευση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC.

Η Brigitte Dero ομιλήτρια στο European Development Days 2013
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ΗΝΩΜΈΝΑ ΈΘΝΗ
Μετά την καταχώριση της Vinyl 2010 ως Εταίρου στη Γραμματεία
της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(UNCSD) το 2004, κα την συμπερίληψη της Εθελοντικής Δέσμευσης
της VinylPlus στο Μητρώο Δεσμεύσεων Rio+2027, το 2013 η VinylPlus
συνέχισε τον διάλογο με τα ΗΕ.
Τον Απρίλιο, ο Πρέσβης Tomas Anker Christensen, Σύμβουλος
στο Γραφείο Συνεργασιών των Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε
ως βασικός ομιλητής στο πρώτο Φόρουμ της VinylPlus για την
Αειφορία που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη
της Τουρκίας. Η ομιλία του με τίτλο ‘The United Nations Vision
on Partnerships for Sustainable Development’ ενθάρρυνε και
κινητοποίησε τη βιομηχανία στις προσπάθειές της προς
την αειφορία και έτυχε της ιδιαίτερης εκτίμησης όλων των
συμμετεχόντων. Η ομιλία ενέπνευσε το φετινό θέμα του Φόρουμ
για την Αειφορία του Βινυλίου: ‘Enhancing the value
of Partnerships’ (Ενισχύοντας την αξία των Συνεργασιών).
Τον Νοέμβριο 2013, η VinylPlus έγινε μέλος της Πλατφόρμας για
την Πράσινη Βιομηχανία (GIP), μίας κοινής πρωτοβουλίας του
Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
(UNIDO) και του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων
Εθνών (UNEP). Η Πλατφόρμα για την Πράσινη Βιομηχανία, που
παρουσιάστηκε στο Συνέδριο των ΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη
στο Rio+20, είναι μία παγκόσμια, υψηλού επιπέδου και με
συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων μερών συνεργασία που
λειτουργεί ως καταλύτης, κινητοποιεί και κατευθύνει την δράση
της Πράσινης Βιομηχανίας ανά τον κόσμο. Η επίσημη ‘Δήλωση
Υποστήριξης’ της Πλατφόρμας για την Πράσινη Βιομηχανία
υπεγράφη από την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της VinylPlus
κα. Brigitte Dero στο Guangzhou της Κίνας στις 9 Νοεμβρίου, στο
Συνέδριο Πράσινης Βιομηχανίας που διοργανώθηκε από κοινού
από την UNIDO και το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας28.
Τον Νοέμβριο, η VinylPlus προσκλήθηκε επίσης ως ομιλητής στο
European Development Days, το ετήσιο φόρουμ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις διεθνείς σχέσεις και την αναπτυξιακή συνεργασία,
στη στρογγυλή τράπεζα που φιλοξενήθηκε από την UNIDO
με θέμα ‘Moving towards Green Industry – Mobilising the Private
Sector for Environmental Sustainability’29 (Προχωρώντας προς την
Πράσινη Βιομηχανία – Κινητοποιώντας τον Ιδιωτικό Τομέα για την
Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα).

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ
ΜΈΡΗ, ΣΥΝΈΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΈΣΕΙΣ
Στις 25-26 Απριλίου 2013, η VinylPlus οργάνωσε το πρώτο
Φόρουμ της για την Αειφορία στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας με θέμα ‘Smart, sustainable and inclusive growth
for Europe and beyond’ (Έξυπνη, αειφόρος και οικουμενική
ανάπτυξη για την Ευρώπη και πέρα από αυτή). Το Φόρουμ
για την Αειφορία του Βινυλίου είναι μία ετήσια εκδήλωση που
συγκεντρώνει εκπροσώπους από όλη την αλυσίδα αξιών
της βιομηχανίας του PVC, καθώς και διαμορφωτές πολιτικής,
λιανεμπόρους, αρχιτέκτονες και ΜΚΟ. Στην εκδήλωση του 2013
συμμετείχαν 120 αντιπρόσωποι.
Στις 5 Ιουνίου 2013, στα πλαίσια της Πράσινης Εβδομάδας της
ΕΕ, η VinylPlus και η TEPPFA σε συνδυασμό με την EurActiv
οργάνωσαν από κοινού μία εκδήλωση-δορυφόρο στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστιάζοντας στην ανακύκλωση, στις
κληροδοτούμενες ουσίες του REACH και στα προϊόντα μακράς
διαρκείας που παράγονται από ανακυκλωμένα προϊόντα.
Τον Σεπτέμβριο, η VinylPlus παρουσίασε με αφίσες την
συμβολή της Εθελοντικής Δέσμευσης στην αειφορία των
κτιρίων στο Συνέδριο 2013 για την Αειφόρο Οικοδομή που
πραγματοποιήθηκε στο Graz της Αυστρίας.
Τον Δεκέμβριο, η συμβολή της VinylPlus στο Συνέδριο
Πλαστικοποιητών 2013 που διοργανώθηκε από το ECPI και
την European Plastics News στις Βρυξέλλες του Βελγίου,
επικεντρώθηκε στα παραδοσιακά πρόσθετα.

Ο Πρέσβης Tomas Anker Christensen ομιλητής στο Φόρουμ Αειφορίας για το Βινύλιο 2013

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: VINYLPLUS

Τον Οκτώβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε μία παρουσίαση για
ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα
της VinylPlus, η οποία έγινε δεκτή με μεγάλο ενδιαφέρον στην
1η Εκδήλωση για την Αειφορία του PVC που πραγματοποιήθηκε
στη Μανίλα των Φιλιππίνων, από την τοπική παραγωγό PVC
Philippines Resin Industries. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω
από 100 αντιπρόσωποι εθνικών αρχών, οργανώσεων οικολογικής
σήμανσης, επιστημονικών ινστιτούτων και βιομηχανίας.

http://www.uncsd2012.org/index.php?page=view&type=1006&menu=15
3&nr=91
28
http://www.greenindustryplatform.org/?p=1755
29 
http://www.greenindustryplatform.org/?p=1796;
http://eudevdays.eu/topics/moving-towards-green-industry-0)
27 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΦΊΡΜΕΣ
Το 2013, το ECPI και το PVC Forum Italia πραγματοποίησαν δύο
κοινές συναντήσεις στην Ιταλία στα πλαίσια της επικοινωνιακής
στρατηγικής της VinylPlus. Η πρώτη διοργανώθηκε με την Leroy
Merlin, μεγάλη εταιρεία λιανικής ‘do-it-yourself’ παγκόσμιας
δραστηριοποίησης, για την παρουσίαση της προσέγγισης και
των επιτευγμάτων της Εθελοντικής Δέσμευσης με έμφαση
στην ασφάλεια των εφαρμογών PVC. Η δεύτερη διοργανώθηκε
με το CNMI (Camera Nazionale della Moda Italiana – Εθνικό
Επιμελητήριο Ιταλικής Μόδας), έναν οργανισμό που
αντιπροσωπεύει 150 εταιρείες μόδας, συμπεριλαμβανομένων
παγκόσμιων φιρμών. Στην συνάντηση δόθηκε η δυνατότητα να
εξηγηθούν και να προωθηθούν τα προγράμματα αειφορίας της
Ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC, τονίζοντας την πρόοδο που
έγινε αρχικά με τη Vinyl 2010 και τώρα με την VinylPlus.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ECVM

Η διαδικτυακή επικοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
επικοινωνιακού προγράμματος της VinylPlus. Το 2013, η VinylPlus
λάνσαρε έναν νέο διαγωνισμό φωτογραφίας στα πλαίσια του
Sustainability Thinking Platform (STP) με θέμα ‘Smart, sustainable
and inclusive growth for Europe and beyond. How do we make it
happen?’ (Έξυπνη, αειφόρος και οικουμενική ανάπτυξη για την
Ευρώπη και πέρα από αυτή.Πώς θα το υλοποιήσουμε;). Από τότε
που πρωτοβγήκε, το STP έχει φθάσει να περιλαμβάνει πάνω από
2.500 μέλη από 90 χώρες. Βίντεο και υλικό πολυμέσων θα βρείτε
στην ιστοσελίδα www.vinylplus.eu.

Συμμετέχοντες Προγράμματος
Παρά την οικονομική κρίση, ο καθαρός αριθμός των εταιρειών
που συνεισφέρουν στο πρόγραμμα μέσω του Vinyl Foundation
αυξήθηκε κατά 5,4% σε σύγκριση με το έτος 2010. Το αποτέλεσμα
αυτό επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για τους στόχους αειφορίας της
VinylPlus, και μας κινητοποιεί να εντείνουμε τις προσπάθειές μας.
Η ποικιλία των συνεργατών μας δείχνει αυξανόμενη συμμετοχή
όχι μόνο παραγωγών και μετατροπέων, αλλά επίσης νέων
παραγωγών πρόσθετων ουσιών, ανακυκλωτών και λιανεμπόρων.

Vinyl Foundation
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Πιστοποιητικό Εταίρου της
VinylPlus και Σήμανση Προϊόντων
Πιστοποιητικά Εταίρων δίδονται κάθε χρόνο σε εταιρείες που
υποστηρίζουν την Εθελοντική Δέσμευση της VinylPlus. Το
Πιστοποιητικό αυτό χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο
από εταιρείες-εταίρους για να δείχνουν σε πελάτες και
υπαλλήλους τη δέσμευση και την ανάμειξή τους στο
πρόγραμμα της VinylPlus.
Το 2013, το πρόγραμμα Σήμανσης Προϊόντων αναπτύχθηκε
σε στενή συνεργασία με την BRE Global (εταιρεία
πιστοποίησης για την υπεύθυνη άντληση πόρων για κτίρια και
κατασκευαστικά προϊόντα, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο –
www.bre.co.uk) και την TNS, και επαληθεύτηκε σταθερά μέσω
δοκιμαστικών ελέγχων σε διάφορες εταιρείες μετατροπής που
προσφέρθηκαν εθελοντικά. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
απέδωσαν χρήσιμα στοιχεία για περαιτέρω βελτίωση των
προτύπων Σήμανσης. Επιβεβαίωσαν επίσης ότι η Σήμανση
είναι εφικτή από εταιρείες που έχουν ήδη φθάσει σε ένα
επίπεδο ευαισθητοποίησης για την αειφορία και διαθέτουν
προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ήτοι προγράμματα
υπεύθυνης άντλησης πόρων, ανακύκλωσης, μείωσης της
ενεργειακής κατανάλωσης και εξοικονόμησης πόρων).
Επίσης, το 2013 διοργανώθηκαν διάφορα σεμινάρια για την
ανάπτυξη μίας στρατηγικής λανσαρίσματος και την προώθηση
της χρήσης της Σήμανσης με τις εταιρείες-εταίρους της
VinylPlus.
Περαιτέρω νομικές επαληθεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη
ώστε να διασφαλιστεί ότι η Σήμανση είναι σε συμμόρφωση
με τους εφαρμοστέους κανονισμούς και τη νομοθεσία περί
ανταγωνισμού.
30
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 αθαρός αριθμός: ο αριθμός των εταιρειών χωρίς τον συνυπολογισμό των
Κ
εργοστασίων που χάθηκαν λόγω πτώχευσης ή συγχώνευσης και εξαγοράς.

Οι μεμβράνες PVC αποτελούν ένα λειτουργικό υλικό για
ανθεκτική και μακράς διαρκείας διακόσμηση υψηλής αισθητικής
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Εταίροι της VinylPlus
Οι εταιρείες που συνεισέφεραν το 2013 είναι οι ακόλουθες:
A. Kolckmann GmbH (Γερμανία)
Alfatherm SpA (Ιταλία)
Aliaxis Group (Βέλγιο)
Altro (ΗΒ)
aluplast Αυστρία GmbH (Αυστρία)
aluplast GmbH (Γερμανία)
alwitra GmbH & Co (Γερμανία)*
AMS Kunststofftechnik GmbH
& Co. KG (Γερμανία)
Amtico International (ΗΒ)
Armstrong DLW AG (Γερμανία)
BM S.L. (Ισπανία)
BT Bautechnik Impex GmbH
& Co. KG (Γερμανία)
BTH Fitting kft (Ουγγαρία)
CIFRA (Γαλλία)
Coveris Rigid Ουγγαρία Ltd,
former Paccor Ουγγαρία (Ουγγαρία)
CTS Cousin Tessier SAS (Γαλλία)
CTS-TCT Polska Sp. z o.o. (Πολωνία)
debolon dessauer bodenbeläge GmbH
& Co. KG (Γερμανία)
Deceuninck Ltd (ΗΒ)
Deceuninck NV (Βέλγιο)
Deceuninck Polska Sp. z o.o. (Πολωνία)
Deceuninck SAS (Γαλλία)
DHM (ΗΒ)
Dickson Saint Clair (Γαλλία)*
Dietzel GmbH (Αυστρία)
Döllken Kunststoffverarbeitung GmbH (Γερμανία)
Dyka BV (Ολλανδία)
Dyka Plastics NV (Βέλγιο)
Dyka Polska Sp. z o.o. (Πολωνία)
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Epwin Window Systems (ΗΒ)*
Ergis Eurofilms SA (Πολωνία)
Eurocell Profiles Ltd (ΗΒ)
FDT FlachdachTechnologie GmbH
& Co. KG (Γερμανία)
Finstral AG (Ιταλία)
FIP (Ιταλία)
Flag SpA (Ιταλία)
Floridienne Chimie SA (Βέλγιο)
Forbo Coral NV (Ολλανδία)
Forbo Flooring ΗΒ Ltd (ΗΒ)
Forbo Sarlino SAS (Γαλλία)
Forbo Giubiasco SA (Ελβετία)
Forbo-Novilon BV (Ολλανδία)
Gallazzi SpA (Ιταλία)*
Gealan Fenster-Systeme GmbH (Γερμανία)
Georg Fischer Deka GmbH (Γερμανία)
Gerflor Mipolam GmbH (Γερμανία)
Gerflor SAS (Γαλλία)
Gerflor Tarare (Γαλλία)
Gernord Ltd (Ιρλανδία)
Girpi (Γαλλία)
Griffine Enduction (Γαλλία)*
H Producter AS (Νορβηγία)
Heubach GmbH (Γερμανία)
Heytex Bramsche GmbH (Γερμανία)
Heytex Neugersdorf GmbH (Γερμανία)
Icopal Kunststoffverarbeitungs GmbH,
former MWK Kunststoffverarbeitungs
GmbH (Γερμανία)
IGI – Global Wallcoverings Association (Βέλγιο)*
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH
& Co. KG (Γερμανία)

* Εταιρείες που εντάχθηκαν στο VinylPlus το 2013

Inoutic/Deceuninck GmbH (Γερμανία)
Jimten (Ισπανία)
Juteks d.o.o. (Σλοβενία)
Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Konrad Hornschuch AG (Γερμανία)
KWH Pipe Oy AB (Φινλανδία)
Manufacturas JBA (Ισπανία)
Marley Deutschland (Γερμανία)
Marley Hungária (Ουγγαρία)
Mehler Texnologies GmbH (Γερμανία)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Πολωνία)
MKF-Folien GmbH (Γερμανία)
Molecor (Ισπανία)*
Mondoplastico SpA (Ιταλία)
Nicoll (Γαλλία)
Nicoll Ιταλία (Ιταλία)
Nordisk Wavin A/S (Δανία)
Norsk Wavin A/S (Νορβηγία)
NYLOPLAST EUROPE B.V. (Ολλανδία)
Omya International AG (Ελβετία)*
Perlen Packaging (Ελβετία)
Pipelife Αυστρία (Αυστρία)
Pipelife Βέλγιο NV (Βέλγιο)
Pipelife Czech s.r.o (Δημοκρατία της Τσεχίας)
Pipelife Deutschland GmbH (Γερμανία)
Pipelife Eesti AS (Εσθονία)
Pipelife Finland Oy (Φινλανδία)
Pipelife Ελλάς Α.Ε. (Ελλάδα)
Pipelife Hungária Kft. (Ουγγαρία)
Pipelife Nederland BV (Ολλανδία)
Pipelife Polska SA (Πολωνία)
Pipelife Sverige AB (Σουηδία)
Poliplast (Πολωνία)
Poloplast GmbH & Co. KG (Αυστρία)
Polyflor (ΗΒ)
Polymer-Chemie GmbH (Γερμανία)
PROFIALIS NV (Βέλγιο)
PROFIALIS SAS (Γαλλία)
Profine GmbH (Γερμανία)
Protan AS (Νορβηγία)
PUM Plastiques SAS (Γαλλία)*
Redi (Ιταλία)
REHAU AG & Co (Γερμανία)
REHAU GmbH (Αυστρία)
REHAU Ltd (ΗΒ)
REHAU SA (Γαλλία)
REHAU Sp. z o.o. (Πολωνία)
REHAU Industrias S.A. (Ισπανία)
RENOLIT Βέλγιο NV (Βέλγιο)
RENOLIT Cramlington Ltd (ΗΒ)
RENOLIT Hispania SA (Ισπανία)
RENOLIT Ibérica SA (Ισπανία)
RENOLIT Milano Srl (Ιταλία)
RENOLIT Nederland BV (Ολλανδία)
RENOLIT Ondex SAS (Γαλλία)
RENOLIT SE (Γερμανία)
Riuvert (Ισπανία)
Roechling Engeneering Plastics KG (Γερμανία)
S.I.D.I.A.C. (Γαλλία)
Salamander Industrie ProdΗΒte GmbH (Γερμανία)
Sattler (Αυστρία)
Schüco PWS GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Serge Ferrari SAS (Γαλλία)
Sika Services AG,
former Sika Manufacturing AG (Ελβετία)
Sika Trocal GmbH (Γερμανία)
Solvay Benvic Europe – Italia SpA (Ιταλία)

SOTRA-SEPEREF SAS (Γαλλία)
Tarkett AB (Σουηδία)
Tarkett France (Γαλλία)
Tarkett GDL SA (Λουξεμβούργο)
Tarkett Holding GmbH (Γερμανία)
Tarkett Limited (ΗΒ)
Tessenderlo Chemie NV (Βέλγιο)
TMG Automotive (Πορτογαλία)*
Tönsmeier Kunstoffe GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Upofloor Oy (Φινλανδία)
Uponor Infra Oy,
former Uponor Suomi Oy (Φινλανδία)
Veka AG (Γερμανία)
Veka Ibérica (Ισπανία)
Veka Plc (ΗΒ)
Veka Polska (Πολωνία)
Veka SAS (Γαλλία)
Verseidag-Indutex GmbH (Γερμανία)
Vescom BV (Ολλανδία)
Vulcaflex SpA (Ιταλία)
Wardle Storeys (ΗΒ)*
Wavin Baltic (Λιθουανία)
Wavin Βέλγιο BV (Βέλγιο)
Wavin BV (Ολλανδία)
Wavin Γαλλία SAS (Γαλλία)
Wavin GmbH (Γερμανία)
Wavin Ουγγαρία (Ουγγαρία)
Wavin Ireland Ltd (Ιρλανδία)
Wavin Metalplast (Πολωνία)
Wavin Nederland BV (Ολλανδία)
Wavin Plastics Ltd (ΗΒ)
W.R. Grace S.A. (Γαλλία)

Παραγωγοί PVC που συνεισέφεραν
στη VinylPlus το 2013
Borsodchem (Ουγγαρία)
Ineos Vinyls (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, ΗΒ,
Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία)
Shin-Etsu PVC (Ολλανδία, Πορτογαλία)
SolVin (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία)
VESTOLIT GmbH (Γερμανία)
Vinnolit GmbH & Co. KG (Γερμανία, ΗΒ)

Παραγωγοί σταθεροποιητών που
συνεισέφεραν στη VinylPlus το 2013
Akcros Chemicals
Akdeniz Kimya A.S.
Asua Products SA
Baerlocher GmbH
Chemson Polymer-Additive AG
Floridienne Chimie
Galata Chemicals
IKA GmbH & Co. KG
Lamberti SpA
PMC Group
Reagens SpA

Παραγωγοί πλαστικοποιητικών ουσιών
που συνεισέφεραν στη VinylPlus το 2013
BASF SE
Evonik Industries AG (Γερμανία)
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Perstorp Oxo AB (Σουηδία)

Οικονομική Έκθεση
Το 2013 υλοποιήθηκε περαιτέρω η προσέγγιση της ‘αγοράς έλξης’, με αποτέλεσμα την
σημαντική μείωση των δαπανών των Recovinyl, EPPA και TEPPFA. Σε γενικές γραμμές, σε
όλα τα έργα υπήρξε ώθηση για βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, γεγονός που επέτρεψε
την κατανομή πόρων για έρευνα σε νέα έργα ανακύκλωσης. Παράλληλα, η ανάπτυξη
έργων σε ρυθμιζόμενες εφαρμογές (π.χ. αυτοκίνηση) συνεχίστηκε και έχουν γίνει
επενδύσεις σε νέα ‘έργα έλξης’ και μελέτες που υποστηρίζουν τη συνεχή ανακύκλωση.

ΣΎΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΏΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΗΣ EUPC ΚΑΙ
ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ

ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΆ ΈΡΓΑ

ΤΑ ΜΕΓΈΘΗ ΕΊΝΑΙ ΣΕ €1.000

2012

2013

EPCoat

241*

183

EPFLOOR

730

815

EPPA

609*

507

ERPA – Pack upgrade

150

PlasticsEurope France Blister

-19**

-

44

147

147

2.820

2.353

Μελέτες, ξεκίνημα & έννοια της ‘έλξης’

200

221

TEPPFA

822*

552

ESWA/Roofcollect

®

Recovinyl

EATS (Automotive trimmings recovery)
ΣΎΝΟΛΟ ΈΡΓΩΝ

-

38

5.728

4.842

*	Ορισμένα έργα έκλεισαν τους λογαριασμούς τους μετά τη δημοσίευση της παρούσας δήλωσης στην Έκθεση Προόδου του περασμένου έτους.
Τα έξοδα των έργων αυτών αναπροσαρμόστηκαν προτού γίνει ο οριστικός έλεγχος που θα επέτρεπε να παρατεθούν εδώ τα διορθωμένα
ποσά. Το κόστος του έργου του EPCoat υπολογίζεται ότι ανήλθε σε €241.324 το 2012 (αντί των €231.617 που δηλώθηκε το προηγούμενο έτος).
Το συνολικό κόστος του έργου της EPPA ανήλθε σε €608.607 αντί των €556.835, και τα έξοδα της TEPPFA ανήλθαν σε €822.161 αντί 742.865.
** Αντιλογισμός που έγινε για το 2012.

ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΤΗΣ VINYLPLUS ΤΟ 2013: €6,3 ΕΚΑΤ

11%

12%

Διαχείριση αποβλήτων και Τεχνικά Έργα

Επικοινωνία

Ανάπτυξη Εναέριας
και Εθελοντικής Δέσμευσης
77%
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ KPMG
Ανεξάρτητη Έκθεση Λογιστών στην Εφαρμογή Συμφωνηθεισών Διαδικασιών
Προς την Διοίκηση της VinylPlus
Εφαρμόσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν μαζί σας
και απαριθμούνται κατωτέρω αναφορικά με το κόστος των
δικαιολογημένων δαπανών των διαφόρων έργων της VinylPlus, όπως
περιλαμβάνονται στην Έκθεση Προόδου της VinylPlus σχετικά με
τις δραστηριότητες της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως
31 Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίστηκε από την διοίκηση της VinylPlus.

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Η εργασία μας διεξήχθη σύμφωνα με τα ακόλουθα:

β. Επαλήθευση της καταχώρισης των εξόδων αυτών στις οικονομικές
εκθέσεις 2013 της VinylPlus ΜΚΟ.
	Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της διαδικασίας
αυτής.

γ. Αναφορικά με τα έργα EPFLOOR και ESWA, για κάθε επιμέρους
δαπάνη άνω των €100, συμφωνία των δαπανών αυτών με τα
αντίστοιχα παραστατικά και επαλήθευση ότι πραγματοποιήθηκαν
μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2013 και 31ης Δεκεμβρίου 2013.
	Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της διαδικασίας
αυτής.

■ το Πρότυπο “International Standard on Related Services (ISRS) 4400
	
Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial
Information” (Διεθνές Πρότυπο Σχετιζόμενων Υπηρεσιών –
Αναθέσεις εκτέλεσης συμφωνούμενων διαδικασιών σχετικά με την
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση) όπως διακηρύχθηκε από την
Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC)∙

δ. Αναφορικά με τα έργα EPFLOOR και ESWA, για κάθε επιμέρους

■ 	τον Κώδικα Δεοντολογίας Επαγγελματιών Λογιστών της IFAC. Παρ’ ότι

ε. Αναφορικά με το έργο Recovinyl, έλεγχος συμφωνίας των εξόδων

το ISRS 4400 προβλέπει ότι η ανεξαρτησία δεν είναι υποχρεωτική
για τις αναθέσεις συμφωνούμενων διαδικασιών, μας ζητήσατε
να τηρήσουμε και τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας του Κώδικα
Δεοντολογίας Επαγγελματιών Λογιστών.
Επιβεβαιώνουμε ότι ανήκουμε σε ένα διεθνώς ανεγνωρισμένο σώμα
ελεγκτών.
Η διοίκηση της VinylPlus είναι υπεύθυνη για την γενική επισκόπηση,
την αναλυτική λογιστική και τα δικαιολογητικά έγγραφα. Το
αντικείμενο των συμφωνούμενων διαδικασιών καθορίστηκε
αποκλειστικά από την διοίκηση της VinylPlus. Δεν φέρουμε ευθύνη για
την καταλληλότητα των διαδικασιών αυτών.
Δεδομένου ότι οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν δεν συνιστούν
έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή
τα Διεθνή Πρότυπα περί Αναθέσεων Ελέγχου, δεν παρέχουμε καμία
διαβεβαίωση ως προς την έκθεση κόστους.
Εάν είχαμε εφαρμόσει πρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε ελέγξει ή
επισκοπήσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα περί Αναθέσεων Ελέγχου,
ενδέχεται να είχαν προκύψει άλλα ζητήματα τα οποία θα σας
αναφέραμε.

ΠΗΓΈΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ
Η παρούσα έκθεση παραθέτει στοιχεία που μας παρασχέθηκαν από
την διοίκηση της VinylPlus σε συνέχεια συγκεκριμένων αιτημάτων, ή
εξασφαλίστηκαν και ελήφθησαν από τα συστήματα πληροφορικής
και λογιστικής της VinylPlus.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΈΝΑ ΕΥΡΉΜΑΤΑ
α.	Ανάλυση των εξόδων που δηλώθηκαν στον πίνακα που παραθέτει
τις τεκμηριωμένες δαπάνες για τα διάφορα έργα της VinylPlus,
όπως περιλαμβάνονται στην Έκθεση Προόδου της VinylPlus
σχετικά με τις δραστηριότητες του έτους 2013 και επαλήθευση της
μαθηματικής ακρίβειάς τους.
Το ποσό της συνολικής δαπάνης ανήλθε σε €6.285.000.
	Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της
διαδικασίας αυτής.

δαπάνη άνω των €100, επαλήθευση ότι οι δαπάνες αυτές
καταχωρήθηκαν στα βιβλία του εργολάβου το αργότερο έως
31 Δεκεμβρίου 2013.
	Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της διαδικασίας
αυτής.
που δηλώθηκαν στον πίνακα που παραθέτει τις τεκμηριωμένες
δαπάνες για τα διάφορα έργα της VinylPlus με τα έσοδα που
αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές εκθέσεις του Recovinyl ΜΚΟ.
	Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της διαδικασίας
αυτής.

στ. Αναφορικά με τα έργα που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω
διαδικασίες, λήψη επιβεβαίωσης των εξόδων από το νομικό
πρόσωπο που διαχειρίζεται ή εισφέρει σε κάθε επιμέρους έργο.
 εν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της διαδικασίας
Δ
αυτής, που αντιπροσωπεύει το 12,31% της συνολικής δαπάνης.
Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις των VinylPlus ΜΚΟ, TEPPFA
ΜΚΟ, Recovinyl ΜΚΟ έχουν πιστοποιηθεί από την KPMG.

ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ
Η παρούσα έκθεση προορίζεται αποκλειστικά προς ενημέρωση
και χρήση από την διοίκηση της VinylPlus, και δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλο πέραν των ανωτέρω
αναφερομένων μερών.
KPMG Réviseurs d’Entreprises SCRL civile
Εκπροσωπούμενη από τον
DOMINIC ROUSSELLE,
Réviseur d’Entreprises
Louvain-la-Neuve, 28 Μαρτίου 2014

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝΑΖ ΤΗΣ KPMG
KPMG Advisory, αστική εταιρεία Βελγίου (CVBA/SCRL)
Έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχετικά με τον έλεγχο
τονάζ του ανακυκλωμένου PVC μέσω πρωτοβουλιών των κλαδικών
ομάδων EPFLOOR και EPPA της EuPC, των κλαδικών ενώσεων ESWA &
TEPPFA της EuPC, της IVK/EPCoat και του Recovinyl Inpa την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

Σε συνέχεια του έργου που μας ανατέθηκε από την VinylPlus,
παραθέτουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήσαμε στα
ακόλουθα τονάζ των διαφόρων έργων της VinylPlus που αναφέρονται
στην Έκθεση Προόδου της VinylPlus σχετικά με τις δραστηριότητες
του έτους 2013.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου παρατίθενται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

ΈΡΓΟ

ΕΊΔΟΣ PVC

ΤΟΝΆΖ ΠΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΏΘΗΚΕ ΤΟ 2012

IVK/EPCoat (συμπ. Recovinyl)

Υφάσματα με επίστρωση

6.364*

7.663*

EPFLOOR

Δάπεδα

3.420*

3.618*

EPPA (συμπ. Recovinyl)

Απόβλητα πλαισίων παραθύρων
& σχετικά απόβλητα

ESWA – ROOFCOLLECT
και Recovinyl

Εύκαμπτο PVC

198.085
21.418 τόνοι που
αποτελούνται από:

192.419
77.319 τόνοι που
αποτελούνται από:

ESWA – ROOFCOLLECT

Εύκαμπτο PVC

Recovinyl

Εφαρμογές εύκαμπτου PVC

18.837

73.048

TEPPFA (συμπ. Recovinyl)

Σωλήνες & εξαρτήματα

38.692

40.887

ERPA μέσω Recovinyl (συμπ.
CIFRA και Pack-Upgrade)

Σκληρές μεμβράνες PVC

5.620

19.431

Recovinyl
(συμπ. Vinyloop Ferrara)

Καλώδια

88.477

103.131

362.076

444.468

ΣΎΝΟΛΟ

2.581*

ΤΟΝΆΖ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΏΘΗΚΕ ΤΟ 2013

4.271*

* Το τονάζ περιλαμβάνει την Νορβηγία και την Ελβετία

Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση του πίνακα που παρουσιάζει τις
τεκμηριωμένες ποσότητες των διαφόρων έργων της VinylPlus μας
παρείχαν όλες τις διευκρινίσεις και πληροφορίες που ζητήσαμε στα
πλαίσια του ελέγχου μας. Βάσει του ελέγχου των παρασχεθέντων

στοιχείων, θεωρούμε ότι το σύνολο του PVC που ελήφθη υπόψη ήταν
ανακυκλωμένο PVC σύμφωνα με την Κλαδική Ορολογία Ανακύκλωσης
της VinylPlus, και ότι δεν εντοπίσαμε στοιχεία τα οποία εκ φύσεως
ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις εκτεθείσες πληροφορίες.
KPMG Advisory, αστική εταιρεία Βελγίου (CVBA/SCRL)
εκπροσωπούμενη από τον

ELS HOSTYN,
Εταίρο
Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2014
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ SGS ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2014 ΤΗΣ VINYLPLUS
Ιδρυθείσα το 1878, η SGS είναι σήμερα η κορυφαία εταιρεία έρευνας,
επαλήθευσης, ελέγχου και πιστοποίησης. Ανεγνωρισμένοι ως
διεθνές σημείο αναφοράς ποιότητας και συνοχής, απασχολούμε
περισσότερους από 80.000 ανθρώπους και διατηρούμε δίκτυο με
πάνω από 1.650 γραφεία και εργαστήρια σε όλο τον κόσμο.
Η VinylPlus ανέθεσε στην SGS να προβεί σε ανεξάρτητη επαλήθευση
της Έκθεσης Προόδου 2014. Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει τα
επιτεύγματα του έργου της VinylPlus κατά το 2013.
Σκοπός της επαλήθευσης ήταν η επικύρωση των καταστάσεων που
περιλαμβάνονταν στην έκθεση. Η SGS δεν αναμείχθηκε στην κατάρτιση
οποιουδήποτε τμήματος της Έκθεσης Προόδου, ούτε στην συλλογή
των στοιχείων πάνω στα οποία αυτή βασίστηκε. Η εν λόγω έκθεση
επαλήθευσης αντιπροσωπεύει τα ανεξάρτητα συμπεράσματά μας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗΣ
Η επαλήθευση συνέστη στον έλεγχο της ειλικρινούς και αληθούς
απεικόνισης της απόδοσης και των επιτευγμάτων της VinylPlus. Στα
πλαίσια αυτά, έγινε επισκόπηση του αντικειμένου της Έκθεσης Ελέγχου
και των μεγεθών και της σαφήνειας των εκτεθεισών καταστάσεων.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΈΛΑΒΕ ΤΙΣ
ΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ:
■	Επισκόπηση των εγγράφων και στοιχείων αναφορικά με το σχέδιο

που έθεσε στη διάθεσή μας η VinylPlus, όπως σχέδια, συμβάσεις,
πρακτικά συνεδριάσεων, παρουσιάσεις, τεχνικές εκθέσεις κ.ά.
■ Επικοινωνία με το προσωπικό της VinylPlus που ήταν υπεύθυνο

για την συλλογή και συγγραφή διαφόρων τμημάτων της έκθεσης,
προκειμένου να συζητηθούν και να τεκμηριωθούν επιλεγμένα
κομμάτια.
■ Επικοινωνία με μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΈΛΑΒΕ ΤΑ ΚΆΤΩΘΙ:
■ Τα υποκείμενα στοιχεία και οι πληροφορίες πάνω στα οποία

βασίστηκαν τα έγγραφα που ελέγχθηκαν.
■ Τις ποσότητες απορριμμάτων PVC που ανακυκλώθηκαν

(επαληθεύτηκαν από την KPMG).
■ Το κεφάλαιο με τίτλο Οικονομική Έκθεση (επαληθεύτηκε από την

KPMG).
■ Το κεφάλαιο με τίτλο Πιστοποίηση Δαπανών της KPMG.
■ Το κεφάλαιο με τίτλο Πιστοποίηση Τονάζ της KPMG.

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗΣ
Στα πλαίσια της επαλήθευσής μας, η VinylPlus παρείχε αντικειμενικά
στοιχεία της απόδοσής του αναφορικά με τις δεσμεύσεις του στο
πρόγραμμα της VinylPlus.
Κατά τη γνώμη μας, η παρούσα «Έκθεση Προόδου 2014» παρουσιάζει
με αξιοπιστία τα επιτεύγματα της VinylPlus κατά το έτος 2013. Η
έκθεση απεικονίζει την προσπάθεια της VinylPlus να συμμορφωθεί με
την νέα Εθελοντική Δέσμευση την οποία ανέλαβε τον Ιούνιο του 2011.
IR PIETER WETERINGS
SGS Belgium NV
Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων & Υπηρεσιών
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2014

Σχολιασμός της TNS για την Έκθεση
Προόδου του VinylPlus για το έτος 2013
Η Natural Step (μία διεθνής ΜΚΟ για την αειφόρία) λειτουργεί ως κριτικός φίλος
και σύμβουλος για την ανάπτυξη δυναμικού της VinylPlus. Η TNS συνέβαλε
στον προσδιορισμό των στόχων στους οποίους βασίζεται η παρούσα έκθεση.
Στα καθήκοντά μας περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της προόδου και η
παροχή συμβουλών ως προς τον ρυθμό και την πορεία του προγράμματος της
VinylPlus.
Η παρούσα έκθεση προόδου καταδεικνύει περαιτέρω την περιπλοκότητα
της επέλευσης οποιασδήποτε σημαντικής αλλαγής σε συγκεκριμένα και
καθιερωμένα υλικά. Παρά ταύτα, το βασικό μήνυμά μας είναι ότι δεν μπορεί
να υπάρξει πραγματική πρόοδος στην αειφορία χωρίς ένα σαφές και κοινό
όραμα επιτυχίας – η θέαση της ευρύτερης εικόνας. Ένα από τα δυνατά σημεία
της Εθελοντικής Δέσμευσης της VinylPlus είναι ότι τα μέλη της μοιράζονται ένα
θετικό όραμα για τον ρόλο του PVC σε μία αειφόρο κοινωνία, και είναι σαφώς
εστιασμένα προς την υπέρβαση των βασικών προκλήσεων για την επίτευξή
της. Παρ’ ότι το 2013 το πρόγραμμα εντρύφησε σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες
σε σχέση με τις προκλήσεις αυτές, θεωρούμε σημαντικό τα εμπλεκόμενα μέρη
να διατηρήσουν τους ευρύτερους στόχους και το όραμά τους. Θα πρέπει να
τηρηθεί μία λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη διαφύλαξη των συμφερόντων της
βιομηχανίας και στην προτεραιότητα της πορείας προς την αειφορία.
Για παράδειγμα, η Ομάδα Εργασίας Ελέγχου του Κύκλου (Πρόκληση
1) εργάστηκε σκληρά επάνω σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τις
κληροδοτούμενες ουσίες λόγω του ενδεχόμενου αντίκτυπου στην
ανακύκλωση του PVC, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Παρ’ ότι το θέμα αυτό
χρήζει προσοχής, τα ευρύτερα ζητήματα δεν πρέπει να παραμεληθούν. Το
αυξανόμενο ενδιαφέρον σε όλους τους κλάδους για την έννοια της κυκλικής
οικονομίας ενισχύει τη σημασία και την οικονομική δυνατότητα μαζικής
διεύρυνσης της ποσότητας των υλικών που επαναχρησιμοποιούνται και
ανακυκλώνονται στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει περισσότερα εργοστάσια σε
πολύ περισσότερες περιοχές της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως. Σημαίνει
περισσότερες ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες για τη διαχείριση της
ανακύκλωσης περίπλοκων υλικών, όπως επίσης και σημαντική προώθηση της
νοοτροπίας της ανακύκλωσης, ιδιαίτερα ως προς τα απορρίμματα προϊόντων
μετά την κατανάλωση. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην επηρεαστεί
η αύξηση της ανακύκλωσης από τα προβλήματα των παραδοσιακών
πρόσθετων. Πρέπει όμως επίσης να εξασφαλίσουμε ότι το θέμα αυτό
δεν θα μας αποσπάσει από τη σημαντική διεύρυνση του όγκου και της
υποδομής της ανακύκλωσης που είναι τόσο αναγκαία. Η ανάμειξη και άλλων
ενδιαφερομένων μερών στην προσπάθεια αυτή αποτελεί κατά τη γνώμη μας
επείγουσα προτεραιότητα.
Κάθε χρόνο, η TNS συνεργάζεται με την ομάδα της VinylPlus για τον
προσδιορισμό στόχων βάσει τον οποίων μπορεί να ξεκινήσει μία ρεαλιστική
συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Για παράδειγμα, το 2012
συνεργαστήκαμε με την VinylPlus προκειμένου να εντάξουμε περισσότερες
εξωτερικές υπηρεσίες στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ιδιόρρυθμου
ζητήματος των εκπομπών οργανικών χλωριούχων ενώσεων (Πρόκληση 2).
Η έκβαση υπήρξε ενθαρρυντική για όλους, και απ’ ότι γνωρίζουμε η VinylPlus
θα δημοσιεύσει τις προτάσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα. Ελπίζαμε ότι
εντός του 2013 τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μελετούσαν και θα συνέβαλλαν
στο έργο της Ομάδας Εργασίας για τις Πρόσθετες Ουσίες (Πρόκληση 3)
με παρόμοιο τρόπο. Τελικά χρειάστηκε περισσότερος χρόνος και πόροι από
το αναμενόμενο για να φθάσουμε σε αυτό το σημείο. Τα πρόσθετα είναι ένα
ζήτημα για το οποίο έχουν διατυπωθεί πολλές γνώμες από διάφορα μέρη
εντός και εκτός βιομηχανίας, συνεπώς δεν είναι περίεργο που ο σχεδιασμός
ενός πιο αειφόρου τρόπου αξιολόγησης και εφαρμογής των προσθέτων
χρειάζεται χρόνο. Θα πρέπει να δοθούν τα εύσημα στη βιομηχανία που έχει
παραμείνει πιστή στο έργο αυτό. Το 2014 ελπίζουμε ότι θα δούμε τον στόχο
αυτό υπό νέο πρίσμα, και ότι θα υπάρξει ενημερωμένος διάλογος σε ένα νέο
επίπεδο.
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http://www.vinylplus.eu/en_GB/about-vinylplus/our-working-principles

Παρ’ ότι το έργο των ανωτέρω στόχων κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος του
2013, παρατηρούμε επίσης ότι η VinylPlus σημείωσε πρόοδο σε συνδεόμενα
ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. Το Πρόγραμμα σήμανσης,
για το οποίο έχουμε παράσχει αναλυτικές συμβουλές, θα προσελκύσει κάποια
στιγμή τις επιλογές των καταναλωτών προς εταιρείες που έχουν σημειώσει
πραγματική πρόοδο με τα προϊόντα PVC στον κατασκευαστικό κλάδο.
Ομοίως, μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι είδαμε να ξεκινά το έργο για τους
ανανεώσιμους φυσικούς πόρους και τα πρόσθετα, όπως και για τις βασικές
πρώτες ύλες. Υπάρχει ραγδαία διεύρυνση πλέον στις βιοτεχνολογίες ανά τον
κόσμο, και το VinylPlus θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτή την προσέγγιση για το
όραμά της.
Όλα τα ανωτέρω αντικατοπτρίζουν την μακρά επίπονη πορεία που είχαμε
προβλέψει, προκειμένου να φθάσει ένα υλικό όπως το PVC να θεωρείται ως
αντιπροσωπευτικό της αειφόρου ανάπτυξης. Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος
να διανυθεί, είμαστε όμως σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι έχει σημειωθεί
πρόοδος και ότι δεν υπάρχουν πλέον σημεία ως προς το υλικό αυτό που να
θεωρούνται ‘εκτός ορίων’. Και, ως προς αυτό, με ιδιαίτερα ευχαρίστησή μας
βλέπουμε ότι η VinylPlus έχει παραμείνει πιστό στις κατευθυντήριες αρχές που
είχαν συμφωνηθεί εξ αρχής ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της προόδου.
Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει δεκτό θετικά από όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη.
Η επικοινωνία και η αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς την πρόοδο
που έχει σημειωθεί χρειάζονται πάντα περισσότερη προσοχή. Η διάδοση
του μηνύματος σε όλο τον κόσμο υλοποιήθηκε το 2013 και ελπίζουμε ότι
θα συνεχιστεί και το 2014. Η VinylPlus πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα
προς μίμηση, δείχνοντας τι μπορεί να επιτευχθεί με την συνεργασία, την
υιοθέτηση των αρχών της αειφορίας και τη γνήσια ανάμειξη της υπόλοιπης
κοινωνίας. Παρ’ ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία που συχνά μνημονεύεται
από ανθρώπους που διαμορφώνουν πολιτικές και κανονισμούς, αυτή την
στιγμή δεν είναι αρκετά γνωστή ώστε να αναπαραχθεί με άλλα θέματα και
υλικά, συμπεριλαμβανομένων και άλλων πλαστικών. Η σημαντική πρόοδος
στην εξοικονόμηση πόρων εξαρτάται από τις συνεργασίες, και η VinylPlus
θα πρέπει να επικοινωνήσει την εμπειρία που αποκόμισε στον τομέα αυτό.
Για παράδειγμα, είναι αναγκαίο να μάθουμε και για άλλες περιπτώσεις από
εταιρείες-μέλη του που σημείωσαν πρόοδο με γνώμονα το αρχικό όραμα και
πέτυχαν τους στόχους της VinylPlus. Ελπίζουμε ότι θα δούμε και άλλες τέτοιες
περιπτώσεις να δημοσιεύονται το 2014 ώστε να προσελκύσουν τον έξω κόσμο
αλλά και να ενθαρρύνουν τη βιομηχανία.
Τέλος, θα θέλαμε να σημειώσουμε το γεγονός ότι, καθώς η παγκόσμια κοινωνία
αφυπνίζεται ως προς τις προκλήσεις μίας αειφόρου ζωής, αυξάνονται οι
δυνατότητες, ο χώρος και η επιθυμία για πιο φιλόδοξους στόχους. Επιπλέον,
παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η VinylPlus επιτυγχάνει ή βρίσκεται
σε πορεία επίτευξης πολλών από τους στόχους που τέθηκαν στο ξεκίνημα
της πρωτοβουλίας αυτής. Καθώς η ανασκόπηση του πρώτου μισού της
πρωτοβουλίας αναμένεται το 2015 και η ανάγκη να κινηθούμε πιο γρήγορα
προς την αειφόρο ανάπτυξη στην κοινωνία αυξάνεται, το ερχόμενο έτος
αποτελεί ευκαιρία για την VinylPlus να αναλογιστεί την πρόοδο που έχει
σημειωθεί και να αρχίζει να οραματίζεται τι άλλο θα μπορούσε να πετύχει η
βιομηχανία στο άμεσο μέλλον.

DAVID COOK,
Εκτελεστικός Πρεσβευτής
The Natural Step, Στοκχόλμη
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Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία του PVC
Το πολυβινυλοχλωρίδιο, ή αλλιώς ‘PVC’, είναι ένα από τα πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενα πολυμερή παγκοσμίως. Λόγω της ιδιαίτερα
ευμετάβολης φύσης του, το PVC χρησιμοποιείται εκτενώς σε ένα ευρύ
φάσμα βιομηχανικών, τεχνικών και καθημερινής χρήσης εφαρμογών.
Το πολυβινυλοχλωρίδιο, ή αλλιώς ‘PVC’, είναι ένα από τα πιο
ευρέως χρησιμοποιούμενα πολυμερή παγκοσμίως. Λόγω της
ιδιαίτερα ευμετάβολης φύσης του, το PVC χρησιμοποιείται
εκτενώς σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών, τεχνικών και
καθημερινής χρήσης εφαρμογών. Αποτελούμενο από αλάτι
(57%) και πετρέλαιο (43%), το PVC είναι λιγότερο εξαρτώμενο
από πετρελαϊκά προϊόντα για την παραγωγή του από
οποιοδήποτε άλλο μεγάλο θερμοπλαστικό υλικό. Το PVC είναι
ανακυκλώσιμο και ανακυκλώνεται βαθμιαία περισσότερο.
Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC έχει δουλέψει σκληρά για

να ενισχύσει την συλλογή και να βελτιώσει τις υπάρχουσες
τεχνολογίες ανακύκλωσης.
Διάφορες πρόσφατες μελέτες οικολογικής αποδοτικότητας
για τις κυριότερες εφαρμογές PVC έδειξαν ότι, από πλευράς
ενεργειακών απαιτήσεων και Δυναμικού Πλανητικής Αύξησης
της Θερμοκρασίας, η απόδοση του PVC είναι συγκρίσιμη με
την απόδοση εναλλακτικών προϊόντων. Σε πολλές περιπτώσεις,
οι εφαρμογές του PVC έχουν να επιδείξουν πλεονεκτήματα
τόσο από πλευράς συνολικής κατανάλωσης ενέργειας όσο και
από πλευράς χαμηλών εκπομπών CO2.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η αλυσίδα αξιών του PVC εκπροσωπείται από τέσσερις ενώσεις:

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ ΒΙΝΥΛΊΟΥ
που αντιπροσωπεύει τις 6 κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής ρητίνης PVC που
καλύπτουν περίπου το 75% της τρέχουσας παραγωγής ρητίνης στις 27 χώρες της ΕΕ. Οι
επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν περίπου 40 διαφορετικά εργοστάσια σε περισσότερα από
21 σημεία και απασχολούν περίπου 7.000 ανθρώπους.
www.pvc.org

Η ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΊΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΈΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ ΥΛΏΝ
που αντιπροσωπεύει σχεδόν 50.000 εταιρείες στην Ευρώπη οι οποίες παράγουν πάνω από
45 εκατομμύρια τόνους πλαστικών προϊόντων διαφόρων ειδών κάθε χρόνο και απασχολούν
περίπου 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους.
www.plasticsconverters.eu

Η ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΊΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΏΝ
που αντιπροσωπεύει 12 εταιρείες οι οποίες παράγουν άνω του 95% των σταθεροποιητών
που πωλούνται στην Ευρώπη. Απασχολούν περίπου 5.000 ανθρώπους.
www.stabilisers.eu

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΏΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΆΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
που αντιπροσωπεύει τους έξι μεγάλους Ευρωπαίους παραγωγούς πλαστικοποιητών και
ενδιάμεσων προϊόντων οι οποίοι απασχολούν περίπου 1.200 ανθρώπους στην παραγωγή
πλαστικοποιητών.
www.ecpi.org

Παραρτημα 1 – Λεξικο όρων
BBP
Ca
CARACAL

Butyl benzyl phthalate
EuPC
Ασβέστιο
Αρμόδια αρχή για τα REACH και CLP. Η CARACAL είναι ομάδα
GIP (ΠΠΒ)
εμπειρογνωμόνων που λειτουργεί συμβουλευτικά προς την
Φθαλικές Ενώσεις ΥΜΒ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ECHA σε ερωτήματα σχετικά με τα
IFEU
REACH και CLP. Συστάθηκε ως ‘Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Πρακτική Προετοιμασία του REACH’ τον Μάιο
2004. Από τον Σεπτέμβριο του 2007 έχει μετονομαστεί σε ‘Αρμόδια
Βιομηχανικοί Χάρτες
αρχή για το REACH (REACH CA)’ και, από τον Μάρτιο του 2009, σε
‘Αρμόδια Αρχή για τα REACH και CLP (CARACAL)’.
IVK Europe
CIFRA	
Calandrage Industriel Français
(Γαλλική εταιρεία στιλβωτών – www.cifra.fr)
KPMG
CLP Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ταξινόμηση, επισήμανση και
συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων. Η νομοθεσία αυτή
εισήγαγε στην ΕΕ ένα νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης
LCA (ΑΚΖ)
χημικών, βάσει του Διεθνώς Εναρμονισμένου Συστήματος των
Φθαλικές Ενώσεις ΧΜΒ
Ηνωμένων Εθνών.
Pb
CSD Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη
PE
DBP Di-n-butyl phthalate
PlasticisersPlus
DEHP Di(2-ethylhexyl) phthalate
PRE
DIBP Di-isobutyl phthalate
DIDP Di-isodecyl phthalate
PVC
DINP Di-isononyl phthalate
RAC (ΕΑΚ)
DNEL παράγωγη στάθμη χωρίς επιπτώσεις
REACH
DNOP Di-n-octyl phthalate
DPHP Di(2-propyl heptyl) phthalate
RoHS
EATS Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Διακόσμησης Αυτοκινούμενων
(www.trimsuppliers.eu)
EC Ευρωπαϊκή Κοινότητα
RoHS 2
ECHA Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών (http://echa.europa.eu)
ECPI Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πλαστικοποιητών και Ενδιάμεσων
R-PVC
Προϊόντων (www.plasticisers.org)
SDS (ΔΔΑ)
ECVM TΕυρωπαϊκό Συμβούλιο Παραγωγών Βινυλίου (www.pvc.org)
SDS-R
ECVM 2010 το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM που συστάθηκε στο Βέλγιο		
SGS
EDC Διχλωροαιθυλένιο ή 1,2-διχλωροαιθάνιο
EE Ευρωπαϊκή Ένωση
EPA Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος
SME
EPCoat Έργο της IVK Europe για τον κλάδο υφσμάτων με επίστρωση PVC
S-PVC
EPD (ΠΔΠ) Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος
SVHC
EPF (ΠΑΠ) Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος
TEPPFA
EPFLOOR Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Δαπέδων από PVC, κλαδική
ομάδα της EuPC (www.epfloor.eu)
TNS
EPPA Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και σχετικών
UN (ΗΕ)
Κατασκευαστικών Προϊόντων, κλαδική ομάδα της EuPC
UNEP
(www.eppa-profiles.org)
E-PVC Γαλάκτωμα Πολυβινυλοχλωριδίου
UNIDO
ERPA Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών PVC (www.pvc-films.org)
ERFMI 	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατασκευαστών Ελαστικών Δαπέδων
(www.erfmi.com)
VCM
ESPA 	Ένωση Ευρωπαϊων Παραγωγών Σταθεροποιητών
Vinyl 2010
(www.stabilisers.eu)
ESWA Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης, κλαδική
ένωση της EuPC (www.eswa.be)
WUPPI
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 νωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών Υλών
Έ
(www.plasticsconverters.eu)
Πλατφόρμα για την Πράσινη Βιομηχανία
Φθαλικές Ενώσεις υψηλού μοριακού βάρους
Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg
GmbH (Γερμανικό Ινστιτούτο Ερευνών Ενέργειας και
Περιβάλλοντος – www.ifeu.de)
Οι βιομηχανικοί χάρτες του ECVM για την Παραγωγή VCM
και S-PVC (1995) και για την Παραγωγή Ε-PVC (1998)
Industrieverband Kunstoffbahnen e.V (Ένωση Υφασμάτων
με Επίστρωση και Μεμβρανών – www.ivk-europe.com)
η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών που
παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές
υπηρεσίες (www.kpmg.com)
Αξιολογήσεις κύκλου ζωής
Φθαλικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους
Μόλυβδος
Πολυαιθυλένιο
το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECPI στο Βέλγιο
Ανακυκλωτές Πλαστικού Ευρώπης
(www.plasticsrecyclers.eu)
Πολυβινυλοχλωρίδιο
Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων
Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμός
Χημικών Προϊόντων
Ευρωπαϊκή νομοθεσία που περιορίζει τη χρήση
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό (Οδηγία RoHS 2002/95/EC)
Η νέα Οδηγία RoHS 2011/65/EU) που τέθηκε σε ισχύ στις
21 Ιουλίου 2011
Ανκυκλωμένο PVC
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για Προϊόντα Ανακύκλωσης
Société Générale de Surveillance, ο κορυφαίος
οργανισμός ελέγχου και επαλήθευσης παγκοσμίως
(www.sgs.com)
Μικρομεσαία Επιχείρηση
Εναιώρημα Πολυβινυλοχλωριδίου
Ουσίες Πολύ Υψηλού Κινδύνου
Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων,
κλαδική ένωση της EuPC (www.teppfa.org)
Η ΜΚΟ Natural Step (www.naturalstep.org )
Ηνωμένα Έθνη
United Nations Environment Programme (Περιβαλλοντικό
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών)
United Nations Industrial Development Organization
(Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών)
Vinyl chloride monome
η πρώτη δεκαετής Εθελοντική Δέσμευση της Ευρωπαϊκής
βιομηχανίας του PVC που υπεγράφη το 2000
(www.vinyl2010.org)
Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή και
ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ADAGP PARIS, DIDIER PLOWY

PVC και Τέχνη
Το PVC συχνά θεωρείται ως ένα υλικό που χρησιμοποιείται σε κατασκευαστικές εφαρμογές όπως
κουφώματα παραθύρων, σωλήνες ή δάπεδα, οι δυνατότητές του ωστόσο πηγαίνουν πολύ πέρα από
αυτές τις χρήσεις. Τα μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του αφήνουν πολύ περισσότερη δημιουργική
ελευθερία από πολλά άλλα υλικά, εμπνέοντας καινοτομία και ενισχύοντας τη φαντασία μας.
Για την ετήσια έκθεση σύγχρονης τέχνης Monumenta, ο Γάλλος καλλιτέχνης Daniel Buren ανέπτυξε μία
σύγχρονη κατασκευή καλειδοσκοπίου που γεμίζει το εσωτερικό της γυάλινης θολωτής αίθουσας στο
Grand Palais στο Παρίσι, με 377 οριζόντιους κύκλους από διάφανες χρωματιστές μεμβράνες από PVC,
χορηγίας του εταίρου της VinylPlus RENOLIT. Όταν ο ήλιος φωτίζει την μεγάλη γυάλινη οροφή, οι κύκλοι
πλημμυρίζουν το έδαφος με ονειρικά παιχνιδιάρικα χρωματιστά φωτοστέφανα.

VinylPlus
Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/4
B-1160 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Τηλ. +32 (0)2 676 74 41

Έδρα:
Avenue de Cortenbergh 71
B-1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

www.vinylplus.eu

