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Εταίροι της VinylPlus
ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΈΦΕΡΑΝ ΤΟ 2017 ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΑΚΌΛΟΥΘΕΣ:
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΊΣ:
A. Kolckmann GmbH (Γερμανία)
Alfatherm SpA (Ιταλία)
Aliaxis Group (Βέλγιο)
Alkor Draka SAS (Γαλλία)
Altro (ΗΒ)
Altro Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG
(Γερμανία)
alfer® aluminium GmbH (Γερμανία)*
aluplast Austria GmbH (Αυστρία)
aluplast GmbH (Γερμανία)
alwitra GmbH & Co (Γερμανία)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Amtico International (ΗΒ)
Avery Dennison Materials Europe BV (Ολλανδία)*
Beaulieu International Group (Βέλγιο)
Berry Plastics (Γερμανία)
Bilcare Research (Γερμανία)
BM S.L. (Ισπανία)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Γερμανία)
BTH Fitting Kft. (Ουγγαρία)
CF Kunststofprofielen (Ολλανδία)
Chieftain Fabrics (Ιρλανδία)*
CIFRA (Γαλλία)
Coveris Rigid Hungary Ltd (Ουγγαρία)
Danosa (Ισπανία)
Deceuninck Ltd (ΗΒ)
Deceuninck NV (Βέλγιο)
Deceuninck SAS (Γαλλία)
Dekura GmbH (Γερμανία)
DHM (ΗΒ)
Dickson Saint Clair (Γαλλία)
Döllken Kunststoffverarbeitung GmbH (Γερμανία)
Draka Polymer Films BV (Ολλανδία)
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 SA (Πολωνία)
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Finstral AG (Ιταλία)
FIP (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)
Gruppo Fabbri (Svizzera) S.A. (Ελβετία)
Gruppo Fabbri Vignola SpA (Ιταλία)
H Producter AS (Νορβηγία)
Heytex Bramsche GmbH (Γερμανία)
Heytex Neugersdorf GmbH (Γερμανία)
Holland Colours NV (Ολλανδία)
Icopal Kunststoffverarbeitungs GmbH (Γερμανία)
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH & Co. KG
(Γερμανία)
Imerys (ΗΒ)
Imperbel NV (Βέλγιο)
Industrial Sedó SL (Ισπανία)
Inoutic/Deceuninck GmbH (Γερμανία)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Πολωνία)
Internorm Bauelemente GmbH (Αυστρία)
IVC BVBA (Βέλγιο)*
Jimten (Ισπανία)
Kalan (Γαλλία)
Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Konrad Hornschuch AG (Γερμανία)
* Εταιρείες που εντάχθηκαν στη VinylPlus το 2017

LINPAC Packaging PONTIVY (Γαλλία)
Low & Bonar GmbH, πρώην Mehler Texnologies
GmbH (Γερμανία)
Manufacturas JBA (Ισπανία)
Marley Deutschland (Γερμανία)
Marley Hungária (Ουγγαρία)
MKF-Ergis GmbH (Γερμανία)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Πολωνία)
Molecor (Ισπανία)
Mondoplastico SpA (Ιταλία)
Nicoll (Γαλλία)
Nicoll Italy (Ιταλία)
Nordisk Wavin A/S (Δανία)
Norsk Wavin A/S (Νορβηγία)
Novafloor (Γαλλία)
NYLOPLAST EUROPE BV (Ολλανδία)
Omya International AG (Ελβετία)
Perlen Packaging (Ελβετία)
Pipelife Austria (Αυστρία)
Pipelife Belgium NV (Βέλγιο)
Pipelife Czech s.r.o (Δημοκρατία της Τσεχίας)
Pipelife Deutschland GmbH (Γερμανία)
Pipelife Eesti AS (Εσθονία)
Pipelife Finland Oy (Φιλανδία)
Pipelife France (Γαλλία)
Pipelife Hellas S.A. (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)
Profine GmbH (Γερμανία)
Protan AS (Νορβηγία)
Redi (Ιταλία)
REHAU AG & Co (Γερμανία)
REHAU GmbH (Αυστρία)
REHAU Ltd (ΗΒ)
REHAU SA (Γαλλία)
REHAU Sp. z o.o. (Πολωνία)
REHAU Industrias SA (Ισπανία)
RENOLIT Belgium 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)
Resysta International GmbH (Γερμανία)
Riuvert (Ισπανία)
Roechling Engineering Plastics KG (Γερμανία)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Γερμανία)
Sattler PRO-TEX GmbH (Αυστρία)
Schüco Polymer Technologies KG (Γερμανία)
Serge Ferrari SAS (Γαλλία)
Sika Services AG (Ελβετία)
Sika Trocal GmbH (Γερμανία)
SIMONA AG (Γερμανία)
Sioen Industries (Βέλγιο)
SKZ-Testing GmbH (Γερμανία)
Soprema Srl, πρώην Flag SpA (Ιταλία)
SOTRA-SEPEREF SAS (Γαλλία)
Stöckel GmbH (Γερμανία)
Tarkett AB (Σουηδία)
Tarkett France (Γαλλία)
Tarkett GDL SA (Λουξεμβούργο)
Tarkett Holding GmbH (Γερμανία)
Tarkett Limited (ΗΒ)

Thomson Research Associates Inc. (ΗΒ)*
TMG Automotive (Πορτογαλία)
Tönsmeier Kunstoffe GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Uponor Infra Oy (Φιλανδία)
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)
Wavin Baltic (Λιθουανία)
Wavin Belgium BV (Βέλγιο)
Wavin BV (Ολλανδία)
Wavin France SAS (Γαλλία)
Wavin GmbH (Γερμανία)
Wavin Hungary (Ουγγαρία)
Wavin Ireland Ltd (Ιρλανδία)
Wavin Metalplast (Πολωνία)
Wavin Nederland BV (Ολλανδία)
Wavin Plastics Ltd (ΗΒ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΊ ΡΗΤΊΝΗΣ PVC:
Ercros (Ισπανία)
INOVYN (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, ΗΒ,
Ισπανία, Ιταλία, Νορβηγία, Σουηδία)
Shin-Etsu PVC (Ολλανδία, Πορτογαλία)
VESTOLIT GmbH (Γερμανία)
Vinnolit GmbH & Co. KG (Γερμανία, ΗΒ)
Vynova Group (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
ΗΒ, Ολλανδία)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΊ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ
ΟΥΣΙΏΝ PVC:
Akdeniz Kimya A.S.
Asua Products SA
Baerlocher GmbH
Chemson Polymer-Additive AG
Galata Chemicals
IKA GmbH & Co. KG
LANXESS Deutschland GmbH
PMC Group
Reagens SpA
Valtris Specialty Chemicals

ΠΑΡΑΓΩΓΟΊ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ
ΟΥΣΙΏΝ PVC:
BASF SE
DEZA a.s.
Evonik Performance Materials GmbH
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Grupa Azoty ZAK SA
LANXESS Deutschland GmbH
Perstorp Oxo AB
Proviron

ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΑ ΜΈΛΗ:
AGPU – Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V.
(Γερμανία)
British Plastics Federation (BPF) Vinyls Group (ΗΒ)
PVC Forum Italia (Ιταλία)
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Με έναρξη το 2011, η VinylPlus® είναι η ανανεωμένη 10ετής Εθελοντική Δέσμευση για αειφόρο ανάπτυξη
από την Ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC. Το πρόγραμμα της VinylPlus αναπτύχθηκε μέσα από ανοικτό διάλογο
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των ΜΚΟ, νομοθετών, εκπροσώπων
της κοινωνίας και χρηστών PVC. Το εύρος εφαρμογής είναι οι 28 χώρες της ΕΕ συν Νορβηγία και Ελβετία.
Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την πρόοδο και τα επιτεύγματα της VinylPlus για το έτος 2017
σε κάθε μία από τις πέντε προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης που εντοπίστηκαν για το PVC βάσει των
Προϋποθέσεων του Συστήματος της Natural Step για μία Αειφόρο Κοινωνία (www.thenaturalstep.org/pvc).
Η Έκθεση Προόδου 2018 επαληθεύτηκε ανεξάρτητα από την SGS, ενώ τα τονάζ ανακυκλωμένων αποβλήτων
PVC, καθώς και οι δαπάνες, ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από την KPMG.
Στο τέλος της Έκθεσης Προόδου, θα βρείτε πλήρες λεξικό όρων. Για αναλυτική περιγραφή των έργων και
των δραστηριοτήτων, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.vinylplus.eu.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – σελ. 4

ΤΟΝΑΖ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ PVC – σελ. 27

Διοικητικό Συμβούλιο
Επιτροπή Παρακολούθησης

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ – σελ. 28
Πιστοποίηση Δαπανών της KPMG – σελ. 28

ΠΡΟΛΟΓΟΣ – σελ. 5

Έκθεση Ανακυκλωμένου Τονάζ της KPMG – σελ. 29
Έκθεση Επαλήθευσης της SGS – σελ. 30

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ – σελ. 6
Πρόκληση 1η – σελ. 6
Πρόκληση 2η – σελ. 12
Πρόκληση 3η – σελ. 14

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ NATURAL STEP – σελ. 31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – σελ. 32

Πρόκληση 4η – σελ. 17

Στόχοι της Εθελοντικής Δέσμευσης της VinylPlus – σελ. 32

Πρόκληση 5η – σελ. 19

Λεξικό Όρων – σελ. 34

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ – σελ. 26

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ PVC – σελ. 35
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Διακυβέρνηση
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ
Η VinylPlus διοικείται από διοικητικό συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας του PVC.

Το Συμβούλιο της VinylPlus
κ. Fabrice Barthélemy – EuPC1 (κλάδος εύκαμπτου PVC) (a)
κ. Dirk Breitbach – EuPC (κλάδος Compounding)
κ. Filipe Constant – ECVM 2010 2
κ. Alexandre Dangis – EuPC
Δρ. Brigitte Dero – Γενική Διευθύντρια (ECVM 2010)
κ. Joachim Eckstein – EuPC
κ. Stefan Eingärtner – Τεχνικός Διευθυντής (VinylPlus)
Δρ. Josef Ertl – Πρόεδρος (ECVM 2010)
κ. Rainer Grasmück – Ταμίας (β) (ESPA 3)
κ. Andreas Hartleif – Αντιπρόεδρος (γ) (EuPC – κλάδος σκληρού PVC)
Δρ. Zdenek Hruska – ECVM 2010
(α)
(β)
(γ)

Από 10 Μαΐου 2017
Έως 5 Οκτωβρίου 2017
Από 1 Μαΐου 2017

Δρ. Ettore Nanni – Ταμίας (δ) (ESPA)
κ. Hans-Christoph Porth – ECVM 2010
κ. Maarten Roef – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)
κ. Nigel Sarginson – European Plasticisers 4
κ. Arjen Sevenster – Ελεγκτής (ECVM 2010)
Δρ. Karl-Martin Schellerer – ECVM 2010 (ε)
κ. Stefan Sommer – ECVM 2010
κ. Remco Teulings – EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC) (στ)
κ. Geoffroy Tillieux – Ελεγκτής (EuPC)
κ. Joachim Tremmel – European Plasticisers
κ. Christian Vergeylen – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)
(δ)
(ε)
(στ)

Από 5 Οκτωβρίου 2017
Από 10 Μαΐου 2017
Έως 10 Μαΐου 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ
Η Επιτροπή Παρακολούθησης της VinylPlus είναι το ανεξάρτητο σώμα που επιβλέπει την υλοποίηση της Εθελοντικής
Δέσμευσης. Διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη διασφάλιση της διαφάνειας, της συμμετοχής και της υπευθυνότητας
της VinylPlus, καθώς και στην παροχή καθοδήγησης και συμβουλών. Ανοικτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
απαρτίζεται επί του παρόντος από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενώσεων καταναλωτών, καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας
PVC. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδρίασε επισήμως δύο φορές το 2017, τους μήνες Απρίλιο και Δεκέμβριο.
Προς εξασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας, τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της VinylPlus αφού εγκριθούν επισήμως.

Μέλη

κ. Werner Bosmans – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (DG ENV), Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Καθ. Alfons Buekens5 – Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
Δρ. Alain Cavallero – Γενικός Γραμματέας της ESPA
κ. Alexandre Dangis – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου VinylPlus
κ. Armand De Wasch – Γενικός Διευθυντής, Euroconsumers Group 6
Δρ. Brigitte Dero – Γενική Διευθύντρια VinylPlus
κα. Martina Dlabajová (α) – Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κ. Joachim Eckstein – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου VinylPlus
κ. Rainer Grasmück – Ταμίας VinylPlus (β)
κ. Sylvain Lefebvre – Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Ευρωπαϊκό Σωματείο industriAll 7
κ. Eric Liégeois – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας
και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (DG GROW), Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κ. Nuno Melo (γ) – Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Δρ. Ettore Nanni – Ταμίας VinylPlus (δ)
Εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου της VinylPlus.
(α)
(β)

Από 11 Απριλίου 2017
Έ ως 5 Οκτωβρίου 2017

(γ)
(δ)

Από 11 Απριλίου 2017
Από 5 Οκτωβρίου 2017

EuPC: Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών Υλών (www.plasticsconverters.eu)
	ECVM 2010: επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM (Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Παραγωγών Βινυλίου –
www.pvc.org), με έδρα στο Βέλγιο
3
ESPA: Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Σταθεροποιητών (www.stabilisers.eu)
4
	H European Plasticisers: πρώην ECPI, είναι μία κλαδική ομάδα στα πλαίσια του
CEFIC, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βιομηχανίας Χημικών. Η European Plasticisers
(www.europeanplasticisers.eu) εκπροσωπείται νομίμως στη VinylPlus από την
PlasticisersPlus, το νομικό πρόσωπο με έδρα στο Βέλγιο
5
	Πρώην Καθηγητής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (www.vub.ac.be)
και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Zhejiang της Κίνας (www.zju.edu.cn)
6
Ευρωπαϊκός οργανισμός καταναλωτών (www.euroconsumers.org)
7
IndustriAll: Ευρωπαϊκό Εργατικό Σωματείο (www.industriall-europe.eu)
1

2
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JOSEF ERTL
Πρόεδρος VinylPlus

Πρόλογος
Η πρόσφατη κυκλοφορία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για
το Πλαστικό στην Κυκλική Οικονομία, σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα για τη βιομηχανία μας
και την Εθελοντική Δέσμευση. Με την υιοθέτηση της στρατηγικής, η ανακύκλωση αποκτά
ολοένα και πιο περίοπτη θέση στο κέντρο των Ευρωπαϊκών πολιτικών, και θα ασκήσει
ισχυρή επιρροή σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα του πλαστικού.
Η VinylPlus είναι πανέτοιμη να αναλάβει την
πρόκληση. Μαζί με άλλες πέντε οργανώσεις από την
αξιακή αλυσίδα του πλαστικού, έχουμε δεσμευτεί8
– σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –
να διευρύνουμε περαιτέρω τις δραστηριότητες
ανακύκλωσης πλαστικού, ως εκ τούτου, ως
VinylPlus, να συνεισφέρουμε στην ανακύκλωση
και επαναχρησιμοποίηση του 50% των αποβλήτων
πλαστικών έως το 2040, καθώς και του 70% των
πλαστικών συσκευασιών.
Η ανακύκλωση είναι μία αποφασιστικής σημασίας πτυχή
της Εθελοντικής Δέσμευσής μας. Συνεπώς, με μεγάλη
ευχαρίστησή μου δηλώνω ότι ο όγκος ανακυκλωμένου
PVC σημείωσε περαιτέρω αύξηση το 2017, φθάνοντας
τους 640.000 τόνους. Το Recovinyl διαδραματίζει
κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων μας για την
ανακύκλωση. Για τον λόγο αυτό, το 2017 προχωρήσαμε
σε στρατηγική αναδιάρθρωση τόσο της διοίκησής
του όσο και του συστήματός του για τη συλλογή
και αναφορά δεδομένων προκειμένου να βελτιωθεί
περαιτέρω η απόδοσή του.
Ποτέ δεν θα κουραστώ να λέω ότι οι στόχοι της
Εθελοντικής Δέσμευσής μας μπορούν να επιτευχθούν
μόνο εφ' όσον μπορέσουμε να ανακυκλώσουμε και
προϊόντα που κυκλοφόρησαν στην αγορά πολλά
χρόνια πριν. Γύρω στο 70% του PVC χρησιμοποιείται
σε ανθεκτικές εφαρμογές με υψηλή διάρκεια ζωής.
Πιστεύουμε ότι ο τεράστιος όγκος δουλειάς και
οι πολυάριθμες μελέτες που συνεισφέρουμε στον
διάλογο για τα κληροδοτημένα πρόσθετα μπορούν
να οδηγήσουν σε πραγματιστικές λύσεις που θα
επιτρέψουν στην ανακύκλωση του PVC να συνεχιστεί
και να αναπτυχθεί, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους.

Ασχολείται με πολλά ακόμη θέματα της αειφόρου
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας και
των κλιματικών αλλαγών, της κοινωνικής προόδου και
της έρευνας και καινοτομίας. Όλα τα ανωτέρω έχουν
ενσωματωθεί στη Σήμανση Προϊόντων VinylPlus®, η οποία
υλοποιήθηκε για τον κλάδο των προφίλ παραθύρων το
2017, με τις τέσσερις πρώτες εταιρείες να διενεργούν
ελέγχους για την πιστοποίησή τους.
Το 2017 σημειώσαμε επίσης ουσιαστική πρόοδο
στην υλοποίηση της καινοτόμου μεθοδολογίας
Αποτυπώματος για την Αειφορία των Πρόσθετων
(ΑΑΠ), που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Natural
Step για την αξιολόγηση της χρήσης πρόσθετων σε
προϊόντα PVC. Έχουμε πλέον ολοκληρώσει το πρώτο
ΑΑΠ για τα προφίλ παραθύρων. Άλλες εφαρμογές θα
ακολουθήσουν σύντομα.
Για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς την αειφορία
και να εμπνέουμε όλο και περισσότερες εταιρείες στην
Ευρώπη, αναγνωρίζουμε την ανάγκη να επικοινωνηθεί
περαιτέρω η πρόοδός μας στο πλαίσιο της αξιακής
αλυσίδας. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία αυτή,
τρεις εθνικές οργανώσεις (η BPF στο ΗΒ, η AGPU στη
Γερμανία, η PVC Forum Italia) προσαρτήθηκαν στη
VinylPlus ως συνεργαζόμενα μέλη και θα μοιραστούν
τους πόρους και την εξειδίκευσή τους. Προσδοκώ την
υποστήριξή τους για την ενίσχυση των προσπαθειών
μας το 2018 και τη διεύρυνση της κοινότητας της
VinylPlus!

Josef Ertl
Πρόεδρος VinylPlus

Ωστόσο, η Εθελοντική Δέσμευσή μας είναι κάτι πολύ
περισσότερο από την συνεισφορά στην κυκλική οικονομία.
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	ΟΙ Εθελοντικές Δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Πλαστικού για την Κυκλική Οικονομία. Προς την Ανακύκλωση του 50% των Αποβλήτων Πλαστικού
(https://vinylplus.eu/documents/46/57/The-European-Plastics-Industry-Circular-Economy-Voluntary-Commitments)
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Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του MARCEL VAN DER BURG

Η οροφή από PVC-PVDF ευνοεί
τον φυσικό εξαερισμό για τη
διαμόρφωση του βέλτιστου
εσωτερικού κλίματος στα
καινούρια γραφεία της
Alliander στο Duiven,
Ολλανδίας.
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ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΟΥ ΒΡΌΧΟΥ:

“Θα εργαστούμε με σκοπό την
αποτελεσματικότερη χρήση και έλεγχο
του PVC σε όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής του.” 9
9
10

6

Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο Παράρτημα, σελ. 35
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ
Χάρη στη μέτρια αλλά συνεχή αύξηση του όγκου σχεδόν
σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, η ανακύκλωση αποβλήτων
PVC στο πλαίσιο της VinylPlus έφθασε τους 639.648 τόνους
το 2017.
Σύμφωνα με μία μελέτη που έγινε από τη Γερμανική
συμβουλευτική εταιρεία Conversio (www.conversio-gmbh.
com) για λογαριασμό της VinylPlus, 2,5 εκατ. τόνου
αποβλήτων PVC ήταν διαθέσιμα στην Ευρώπη το 2016. Η
ανωτέρω ποσότητα ανακύκλωσης αντιπροσωπεύει περίπου
25% των εν λόγω διαθέσιμων αποβλήτων.
Η Recovinyl11 παρέμεινε ο βασικός συνεισφέρων, με
καταγεγραμμένο όγκο 633.127 τόνων ανακυκλωμένων
αποβλήτων PVC. Το 2017, η Recovinyl υπέστη σημαντική
αναδιάρθρωση, τόσο στη διοικητική δομή της όσο και
στα συστήματα συλλογής δεδομένων και αναφοράς.
Η συστηματοποίηση, ιδίως των πρωτοκόλλων ελέγχου,
θα συνεχιστεί το 2018.

Σχέδια Βιομηχανίας-Κλάδου
για τη Διαχείριση Αποβλήτων PVC
Αναφορικά με την EPPA12, περίπου 300.000 τόνοι προφίλ
παραθύρων και σχετικών κατασκευαστικών προϊόντων
ανακυκλώθηκαν το 2017. Από το σύνολο αυτό, περίπου
40% των 'μετά την κατανάλωση' και μεταβιομηχανικών
παραθύρων, παραθυρόφυλλων και προφίλ ανακυκλώθηκαν
στη Γερμανία, 30% στο ΗΒ και 30% στις υπόλοιπες 28
χώρες της ΕΕ. Το Σχέδιο Hybrid, που υλοποιήθηκε από
την EPPA το 2016, είχε ως στόχο την κατηγοριοποίηση
της ανακυκλωσιμότητας των υβριδικών προφίλ PVC που
υπάρχουν αυτή την στιγμή στην αγορά. Σύμφωνα με τις
σχετικές εκτιμήσεις, ενώ τα υβριδικά μεταβιομηχανικά
απόβλητα είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, συχνά είναι αρκετά
περίπλοκη η αναγνώριση των υβριδικών υλικών στα μετά
την κατανάλωση απόβλητα. Το σχέδιο θα συνεχιστεί το
2018, εστιάζοντας στα μετά την κατανάλωση απόβλητα,
προκειμένου να προσδιορίσει πως θα διευκολυνθεί η

Στη διάρκεια του 2017, οι μεγαλύτερες αγορές
ανακύκλωσης παρουσίασαν διάφορες τάσεις: οι όγκοι
αυξήθηκαν σε Γαλλία και Ιταλία, η αγορά παρέμεινε σχεδόν
σταθερή στη Γερμανία, και οι ανακυκλωτές ανέφεραν
έλλειψη στα προφίλ παραθύρων μετά τη
χρήση προς ανακύκλωση στο ΗΒ.

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του REHAU

ΤΌΝΟΙ

Καλώδια

400.000

Τα κουφώματα παραθύρων από
PVC εξασφαλίζουν βέλτιστη θερμική και
ηχητική μόνωση.
	Ιδρυθείσα το 2003, η Recovinyl είναι η οργάνωση που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της περισυλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων PVC
στα πλαίσια των Εθελοντικών Δεσμεύσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC (www.recovinyl.com)
EPPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων (www.eppa-profiles.eu)
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Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του PROTAN

Το 2017, η ESWA17 ανακύκλωσε 4.281 τόνους μεμβρανών οροφής και
αδιαβροχοποίησης μέσω του σχεδίου Roofcollect® (www.roofcollect.
com), παραμένοντας εντός των στόχων της.

αναγνώριση και ο σχεδιασμός των υβριδικών προφίλ PVC.
Στις κυριότερες δραστηριότητες της EPPA το 2017
συμπεριλαμβάνεται και η υποστήριξη προς εταιρείες-μέλη
που αιτήθηκαν τη Σήμανση Προϊόντων VinylPlus® (δείτε
επίσης σελ. 22).
Το 2017, η TEPPFA13 συνέχισε τις δραστηριότητες διάδοσης
και επικοινωνίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες προήγαγαν
τη χρήση προϊόντων ανακύκλωσης U-PVC, καθώς και τη
συνεργασία με εταιρείες ανακύκλωσης και ινστιτούτα
ποιοτικής πιστοποίησης, εστιάζοντας στην ποιότητα και
μακροζωία των συστημάτων σωλήνων. Οι πρώτες ενδείξεις
από την ετήσια έκθεση 2017 της VITO14 έδειξαν αύξηση της
κατανάλωσης ανακυκλωμένου σκληρού PVC από τα μέλη
της TEPPFA κατά το προηγούμενο έτος. Παρ' όλα αυτά,
η επίτευξη των κλαδικών στόχων θα εξαρτηθεί από το
κανονιστικό περιβάλλον για τα κληροδοτημένα πρόσθετα.
Ενδέχεται επίσης να επηρεαστεί από την υιοθέτηση
των κριτηρίων ποιότητας που περιορίζουν τη χρήση
ανακυκλωμένου PVC σε ορισμένες χώρες και εφαρμογές.
Η TEPPFA συνέχισε την ενεργό δραστηριότητά της για το
σχέδιο NSRR (North Sea Resources Roundabout)15. Το NSRR
είναι μία διεθνής εθελοντική συμφωνία για δευτερογενείς
πόρους μεταξύ Γαλλίας, Φλάνδρας, ΗΒ και Ολλανδίας, με
στόχο την κατάλυση των φραγμών στις διασυνοριακές
δραστηριότητες. Το 2017, η TEPPFA εστιάστηκε κυρίως στην
εξεύρεση μίας πραγματιστικής λύσης για τον χαρακτηρισμό
του ανακυκλωμένου σκληρού PVC ως αποχαρακτηρισμένα
απόβλητα στις διασυνοριακές δραστηριότητες. Τον
Φεβρουάριο 2018, το Ολλανδικό Υπουργείο Υποδομής και
Διαχείρισης Ύδατος εξέδωσε γνωμοδότηση με την οποία
ενέκρινε τον χαρακτηρισμό των προϊόντων ανακύκλωσης
σκληρού PVC ως αποχαρακτηρισμένα απόβλητα σε
συμμόρφωση με τον Κανονισμό REACH16, όταν φεύγουν
από τη μονάδα του ανακυκλωτή. Η TEPPFA αποσκοπεί στην

13
14
15
16
17
18
19
20
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έγκριση του σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι
ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση σε όλη την ΕΕ με απώτερο
στόχο να υποστηριχθεί το όραμα της ΕΕ για μία κυκλική
οικονομία.
Η ReVinylFloor είναι η νέα οργάνωση που ιδρύθηκε για την
προτροπή αειφόρων λύσεων ελεγχόμενου βρόχου για την
ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών δαπέδων από PVC μετά
την κατανάλωση στην Ευρώπη. Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε
μετά τη λύση της EPFLOOR18. Η ReVinylFloor συνεργάζεται
με ένα δίκτυο συνεργατών που δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή, περισυλλογή, διαλογή, ανακύκλωση,
επανεπεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένων
υλικών σε διάφορες εφαρμογές. Το 2017 ανακυκλώθηκαν
3.051 τόνοι υλικών δαπέδων μετά την κατανάλωση.
Οι δοκιμές ανάκτησης ενέργειας και υλικού για τα
απόβλητα δαπέδων από PVC που διενεργήθηκαν από
την Oreade-Suez 19 στη Γαλλία συνεχίστηκαν το 2017. Η
Oreade χρησιμοποιεί το σύστημα επεξεργασίας SOLVAir®
(www.solvairsolutions.com) για τον έλεγχο των εκπομπών
ρύπων. Το ανακτηθέν NaCl (άλας) που ανακτάται μέσω της
επεξεργασίας αδρανούς αερίου (ΕΑΑ) καθαρίζεται από τη
Resolest (www.resolest.fr) και χρησιμοποιείται σε μονάδα
της Solvay για την παραγωγή άνυδρου ανθρακικού νατρίου,
αντικαθιστώντας έτσι το παρθένο NaCl. Η διαδικασία

Καθαρισμού και Ανακύκλωσης των αποβλήτων ΑΑΕ
αναγνωρίζεται ως Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική (ΒΔΤ) στο
Έγγραφο Αναφοράς για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές
για την Επεξεργασία Αποβλήτων.
Το 2017 ανακυκλώθηκαν 9.034 τόνοι υφασμάτων με
επίστρωση στα πλαίσια της λειτουργίας του σχεδίου
EPCOAT20 και της Recovinyl. Η ανακύκλωση μεμβρανών
(σκληρών και εύκαμπτων) απεικονίζεται φέτος στην
κατηγορία Εύκαμπτο PVC και μεμβράνες (δείτε σελ. 27).

TEPPFA: Η 'Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων (www.teppfa.eu)
VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Φλαμανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογικών Ερευνών – www.vito.be)
www.circulary.eu/project/north-sea-resources-roundabout/
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1907/2006)
ESWA: Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης, κλαδική ένωση της EuPC (www.eswa.be)
EPFLOOR: Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Δαπέδων από PVC, κλαδική ομάδα της EuPC (www.epfloor.eu)
http://www.industriesduhavre.com/industries/oreade.html
Το EPCOAT είναι το σχέδιο ανακύκλωσης υφασμάτων με επίστρωση της IVK Europe (Industrieverband Kunstoffbahnen e.V., Ένωση Υφασμάτων με Επίστρωση και Μεμβρανών – www.ivk-europe.com)

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ
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Λόγω της υγιεινής και ασφαλείας
που τα διακρίνει, τα δάπεδα από PVC
χρησιμοποιούνται ευρέως σε δημόσια
κτίρια και δομές υγείας.

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του POLYFLOR

Άλλα Σχέδια Ανακύκλωσης
Το 2017, η κοινοπραξία ανακύκλωσης Resysta®
(www.resysta.com/en/) αύξησε τον αριθμό των μελών της
καθώς και τους όγκους παραγωγής της. Η κοινοπραξία
παράγει ένα υλικό σαν ξύλο με βάση τα κελύφη ρυζιού
και το PVC, το οποίο είναι ανακυκλώσιμο μετά τη χρήση.
Αυτή την στιγμή πραγματοποιούνται δοκιμές για τον
έλεγχο τροποποιημένων και νέων προϊόντων (αφρωδών
υλικών). Επίσης, συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες για την
προώθηση και επικοινωνία των ανακυκλωμένων εφαρμογών
της Resysta.
Το RecoMed είναι ένα σχέδιο συνεργασίας μεταξύ της
Βρετανικής Ομοσπονδίας Πλαστικών Υλών (BPF21) και της
Axion Consulting22 με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση
μη επιμολυσμένων ιατρικών προϊόντων από PVC από
νοσοκομεία του ΗΒ. Από την έναρξη της λειτουργίας του το
2014, το RecoMed έχει σημειώσει αύξηση του αριθμού των
νοσοκομείων που συμμετέχουν στο σχέδιο. Μέχρι στιγμής
έχουν περισυλλεγεί και ανακυκλωθεί 5.556 kg αποβλήτων
PVC (συμπεριλαμβανομένων 3.000 kg μόνο το 2017), που
αντιστοιχούν σε 177.910 σετ μασκών οξυγόνου και σωλήνων.
Τον Ιούνιο 2017, το RecoMed ήταν ένα από τα σχέδια που
βραβεύτηκαν στα Εθνικά Βραβεία Ανακύκλωσης, ενώ τον
Νοέμβριο αναδείχθηκε Καλύτερο Σχέδιο Ανακύκλωσης στο
Πιστοποιημένο Ινστιτούτο Βραβείων Αειφορίας Διαχείρισης
Αποβλήτων και Πόρων. Η μελέτη εφικτότητας για την
επέκταση του σχεδίου στη Γερμανία και ενδεχομένως σε
Ιταλία και Ισπανία, συνεχίζεται.
Το WREP (Waste Recycling Project mm – Σχέδιο
Ανακύκλωσης Αποβλήτων), ένα κοινό τεχνικό σχέδιο υπό την
καθοδήγηση της PVC Forum Italia23, ξεκίνησε το 2016 για την
αξιολόγηση της δυνατότητας βελτίωσης της ανακύκλωσης

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του SFEC

Στο πλαίσιο του σχεδίου Turquoise, η Novafloor (www.novaplak.com)
και ο αποκλειστικός διανομέας της I.déel (http://i-deel-in.com) ανέπτυξαν
προϊόντα από 100% ανακυκλωμένο PVC για εφαρμογές εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων και αγροτικές. Στις εφαρμογές συμπεριλαμβάνεται το
προστατευτικό τοιχίο για φάρμες εκτροφής που φαίνεται στη φωτογραφία.

21
22
23
24

του PVC στην Ιταλία, και την προώθηση της ανάπτυξης
νέων πιλοτικών σχεδίων περισυλλογής και ανακύκλωσης
αποβλήτων PVC. Μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής
φάσης, το 2017 το σχέδιο εστιάστηκε στον εντοπισμό
εταιρειών που ενδιαφέρονταν να συμμετέχουν σε πιλοτικά
σχέδια. Η Veritas, η μεγάλη δημοτική υπηρεσία κοινής
ωφελείας που λειτουργεί στην Βενετία (www.gruppoveritas.
it), και η θυγατρικής της Eco-Ricicli (www.eco-ricicli.it),
επιβεβαίωσαν τη διαθεσιμότητά τους να ξεκινήσουν ένα
πιλοτικό σχέδιο με την PVC Forum Italia στη Βενετία το
2018. Ξεκίνησε επίσης ένα πιλοτικό σχέδιο ανακύκλωσης
υλικών δαπέδων από PVC, με τη συμμετοχή ενός μέλους
της PVC Forum Italia που δραστηριοποιείται ενεργά στην
ανακύκλωση. Επιπλέον, τον Μάιο του 2017 η PVC Forum
Italia έγινε εταίρος σε ένα σχέδιο υπό τον συντονισμό του
CMR (Renewable Matter Centre – Κέντρο Ανανεώσιμων
Υλικών – www.centromateriarinnovabile.it) με στόχο την
ανάπτυξη λύσεων για την οικολογικά αποτελεσματική χρήση
των υλικών που προέρχονται από κατεδαφίσεις κτιρίων.
Μία προκαταρκτική πρόταση παρουσιάστηκε από το CMR
στις Ιταλικές αρχές τον Ιούλιο.
Στο πλαίσιο των κοινών τεχνικών σχεδίων της VinylPlus, η
AGPU24 συνεισέφερε στο σχέδιο Plastic Recycling under
REACH and End of Waste Regulations (Ανακύκλωση
Πλαστικών Υλών σύμφωνα με τον REACH και τους
Κανονισμούς Αποχαρακτηρισμού Αποβλήτων) που
αναπτύχθηκε από τη Γερμανική συμβουλευτική εταιρεία

BPF: Βρετανική Ομοσπονδία Πλαστικών Υλών, η κορυφαία κλαδική ένωση της Βρετανικής Βιομηχανίας Πλαστικών (www.bpf.co.uk)
Axion Consulting: ειδικοί ανάκτησης πόρων, τμήμα της Axion Recycling Limited (www.axionconsulting.co.uk)
PVC Forum Italia: η ιταλική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC (www.pvcforum.it)
AGPU: Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V., η Γερμανική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC (www.agpu.com)

9

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του RESYSTA®

Ökopol (Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Στρατηγικών –
www.oekopol.de/en) σε συνεργασία με βιομηχανικούς
εταίρους25 και την Περιβαλλοντική Υπηρεσία της Γερμανίας
(UBA26). Το σχέδιο αυτό εστιαζόταν σε τέσσερις επιλεγμένες
ροές αποβλήτων πλαστικού που περιέχουν ταξινομημένες
ουσίες – παράθυρα PVC, δάπεδα PVC, μονωτικά φύλλα
από EPS και κιβώτια από PE. Ο στόχος του σχεδίου ήταν η
δημιουργία, εντός του 2018, κατευθυντήριων οδηγιών και μίας
διατριβής τοποθέτησης σχετικά με την ορθή ανακύκλωση
αποβλήτων που περιέχουν κληροδοτημένα πρόσθετα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΈΝΑ ΠΡΌΣΘΕΤΑ
Τα κληροδοτημένα πρόσθετα είναι ουσίες που δεν
χρησιμοποιούνται πλέον σε νέα προϊόντα PVC αλλά
μπορεί να 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.
Η VinylPlus συνεισφέρει εδώ και χρόνια στον διάλογο
για τα κληροδοτημένα πρόσθετα, υποστηρίζοντας την
σχετική έρευνα και έναν σημαντικό αριθμό μελετών.
Το 2017, οι μελέτες που ανατέθηκαν στα πλαίσια της
VinylPlus εστιάστηκαν κυρίως στον μόλυβδο, σε σχέση με
την πρόταση της ECHA 27 για τον περιορισμό της χρήσης
προϊόντων ανακύκλωσης που τον περιέχουν. Οι μελέτες
αυτές κάλυπταν τη μοντελοποίηση (από την FABES28) και
τις αξιολογήσεις κινδύνου (από την ARCHE Consulting29)
της μεταφοράς μολύβδου, καθώς και την ανάλυση
κόστους-ωφέλειας της ανακύκλωσης εφαρμογών PVC που
περιέχουν μόλυβδο (από την RDC Environment30).
Η μελέτη της FABES με τίτλο 'Modelling Migration of Lead
Compounds from Monolayer Unplasticised Polyvinylchloride

	Οι λοιποί εταίροι του σχεδίου εκτός από την AGPU και τη VinylPlus είναι οι εξής:
BKV (Plastic Concept Recovery – www.bkv-gmbh.de/en); PlasticsEurope Germany
(www.plasticseurope.org); QKE (https://www.qke-bonn.de) /EPPA, και GKV (η Γερμανική
Ένωση Μετατροπέων Πλαστικού – www.gkv.de)
26
	UBA: Umweltbundesamt, η Ομοσπονδιακή Περιβαλλοντική Υπηρεσία της Γερμανίας
(www.umweltbundesamt.de)
27
	https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/16119/term
28
FABES: Γερμανικό ινστιτούτο ερευνών (www.fabes-online.de)
29
ARCHE Consulting: Βελγική συμβουλευτική εταιρεία (www.arche-consulting.be)
30
RDC Environment: Βελγική συμβουλευτική εταιρεία (www.rdcenvironment.be)
25
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Sewer Pipes connecting Houses with the Public Sewer
System' έδειξε ότι η συγκέντρωση μολύβδου στο νερό
μειώνεται πολύ γρήγορα μετά από λίγες ώρες, και
ότι η οριστική εξάλειψη του μολύβδου σε μία σωλήνα
χρειάζεται “πολύ περισσότερα από 100 χρόνια”. Μία ακόμη
μελέτη της FABES με τίτλο 'Modelling on Lead Migration
from Plasticised PVC into Water' έδειξε ότι δεν υπάρχει
διαφορά στις ποσότητες διήθησης μεταξύ δειγμάτων
P-PVC μεγαλύτερου ή μικρότερου πάχους. Ο λόγος είναι
ότι, ακόμη και στο λεπτό δείγμα P-PVC, η εξάντληση του
συστατικού του μολύβδου δεν έφθασε στο μέσον του
δείγματος. Μία άλλη μελέτη της FABES με τίτλο 'Modelling
on Lead Migration from Various Rigid PVC Applications'
παρέσχε στοιχεία για τις αξιολογήσεις κινδύνου της
μεταφοράς μολύβδου που ανατέθηκαν στην ARCHE
Consulting.
Η μελέτη της ARCHE Consulting με τίτλο 'Risk Assessment
of Lead Migration during Service Life of Articles containing
Recycled PVC in a typical City of 10,000 Inhabitants'
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “οι τοπικές συμβολές λόγω
της συνδυαστικής διήθησης μολύβδου από όλες τις
χρήσης ανακυκλωμένου PVC είναι αμελητέες σε σύγκριση
με τις περιφερειακές συγκεντρώσεις υποβάθρου του
μολύβδου για το νερό, τα ιζήματα και το έδαφος που
προέρχονται από άλλες πηγές”. Κατέδειξε την “απουσία

κινδύνων για το περιβάλλον και για την έμμεση έκθεση
των ανθρώπων μέσω του περιβάλλοντος”. Μία δεύτερη
αξιολόγηση κινδύνων από την ARCHE είχε ως στόχο να
προσδιορίσει την έμμεση έκθεση των παιδιών στον μόλυβδο
μέσω του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η
έκθεση αυτή είναι πολύ χαμηλή.
Η ανάλυση κόστους-ωφέλειας της RDC Environment για
την ανακύκλωση εφαρμογών PVC που περιέχουν μόλυβδο
κατέληξε ότι, από οικονομικής άποψης, η ανακύκλωση
αποβλήτων PVC είναι περιβαλλοντικά προτιμότερη και πιο
οικονομικά συμφέρουσα σε σύγκριση με την αποτέφρωση
ή τη χωματερή. Ότι η ανακύκλωση αποβλήτων PVC
δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας απ' ότι η
αποτέφρωση ή η χωματερή. Και ότι οι επιπτώσεις για
την ανθρώπινη υγεία λόγω της διήθησης μολύβδου από
εφαρμογές ανακυκλωμένου PVC είναι μικρή σε σύγκριση
με τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και εργασιακά οφέλη.
Περαιτέρω ανάλυση βρίσκεται σε εξέλιξη από την RDC για
την ολοκλήρωση της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης –
σχετικά με την οικονομική αποτελεσματικότητα που ενέχει
η αποτροπή των εκπομπών μολύβδου χωρίς απόκλιση, και
την κοινωνικο-οικονομική επίπτωση των κανονισμών περί
επικίνδυνων αποβλήτων που ισχύουν για τα απόβλητα PVC.

Γεροί, ανθεκτικοί και οικονομικοί, οι σωλήνες από PVC συμβάλλουν
στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών υποδομής.

Φωτογραφία: Ευγενική
παραχώρηση του WAVIN

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του DECEUNINCK

Η VinylPlus υποστηρίζει την ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης PVC και προωθεί
καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης όπως είναι οι πλάκες επίστρωσης Resysta που
προσομοιάζουν με ξύλο και έχουν ως βάση τα κελύφη ρυζιού και το PVC.

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ

2018
Οι εύκαμπτες μεμβράνες PVC βοηθούν
τους σχεδιαστές να δημιουργήσουν
ξεχωριστά ορόσημα.

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του POLYCOMPLY

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του IWAN BAAN

Το ανακυκλωμένο PVC μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή
αποτελεσματικών δαπέδων θερμοκηπίων.

Περιορισμός του Μολύβδου
Η ECHA επί του παρόντος εργάζεται πάνω στους περιορισμούς
που καταρτίζονται για το PVC που περιέχει συστατικά μολύβδου.
Η αρχική πρόταση της ECHA έλαβε υπόψη όριο 0,1% για
την περιεκτικότητα σε μόλυβδο ειδών που δεν περιέχουν
ανακυκλωμένο PVC. Για ορισμένα σκληρά οικοδομικά και
κατασκευαστικά είδη που παράγονται από ανακυκλωμένο
PVC, θα υπάρξει απόκλιση 15 ετών με υψηλότερο όριο
περιεκτικότητας σε μόλυβδο για είδη που χρησιμοποιούν
προϊόντα ανακύκλωσης PVC που τον περιέχουν.
Από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2017
πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση, στην οποία
η VinylPlus υπέβαλε εκτενή σχόλια και πληροφορίες.
Μεταξύ αυτών συμπεριελήφθησαν η ανάλυση κινδύνου της
ARCHE Consulting, η κοινωνικο-οικονομική μελέτη της RDC
Environment και επιπρόσθετα στοιχεία βάσει μετρήσεων
μολύβδου σε απόβλητα.
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης Κινδύνων (ΕΑΚ) και Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (ΕΚΑ) της ECHA συνεδρίασαν τον
Νοέμβριο 2017 προκειμένου να συζητήσουν προτάσεις
και σχόλια. Το διάστημα από 20 Δεκεμβρίου 2017 έως
20 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε δημόσια
διαβούλευση επί του σχεδίου της γνωμοδότησης της ΕΚΑ.

Περιορισμός για το Κάδμιο
Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ 494/2011 έθεσε
όριο 100 ppm καδμίου για τα πολυμερή, με επιτρεπόμενη
απόκλιση έως 1.000 ppm σε συγκεκριμένα κατασκευαστικά
προϊόντα σκληρού PVC για το κάδμιο που προέρχεται
από προϊόντα ανακύκλωσης. Τα όρια αυτά πρόκειται να
αναθεωρηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την ECHA να
προβεί σε αναθεώρηση των περιορισμών που αφορούν
στο κάδμιο έως τον Σεπτέμβριο 2017. Στα πλαίσια της
αναθεώρησης αυτής, η ECHA συμβλήθηκε με το VITO, που
ήδη το 200931 είχε αναπτύξει μία αξιολόγηση αντίκτυπου
των διάφορων διαθέσιμων επιλογών για την εναρμόνιση
της ανακύκλωσης αποβλήτων PVC που περιέχουν
κληροδοτημένο κάδμιο με τους περιορισμούς του REACH
που παρατίθενται στο Παράρτημα XVII32. Η μελέτη του VITO
ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2017.

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΟΥ
ΒΡΌΧΟΥ
Η ανακύκλωση είναι ένα αποφασιστικής σημασίας στοιχείο
του Προγράμματος της VinylPlus, ιδίως δεδομένης της
αυξανόμενης πολιτικής σημασίας του Πακέτου για την
Κυκλική Οικονομία που υιοθετήθηκα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την Στρατηγική της ΕΕ για το Πλαστικό.
Οι κανονιστικοί περιορισμοί που αφορούν στα
κληροδοτημένα πρόσθετα εξακολουθούν να αποτελούν τη
σημαντικότερη απειλή για την ανακύκλωση των αποβλήτων
μετά τη χρήση. Υπάρχουν στοιχεία ότι τόσο ο μόλυβδος
(Pb) όσο και το DEHP, που περιέχονται ως κληροδοτημένα
πρόσθετα στα προϊόντα ανακύκλωσης, εξακολουθούν να
επηρεάζουν τις αγορές ανακύκλωσης.
Ως εκ τούτου, το 2017 η Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου της
VinylPlus (ΕΕΒ) συνέχισε να παρακολουθεί την ανάπτυξη
και υλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και να
παρέχει την τεχνική της υποστήριξη στις συνεχιζόμενες
συζητήσεις σχετικά με τα προϊόντα ανακύκλωσης
που περιέχουν κληροδοτημένα πρόσθετα. Το ίδιο θα
εξακολουθήσει και το 2018.
Το 2017, η ΕΕΒ συνέχισε επίσης να παρακολουθεί
την εξέλιξη των σχεδίων των διαφόρων ενώσεων της
βιομηχανίας, των διεθνών ινστιτούτων ερευνών και της
ακαδημαϊκής κοινότητας, στα οποία η VinylPlus παρείχε
υποστήριξη για την εξεύρεση τεχνικά και οικονομικά
βιώσιμων λύσεων χημικών και πρώτων υλών για δύσκολα
ανακυκλώσιμα προϊόντα PVC.
Το 2018, η ΕΕΒ θα εστιαστεί στην ανάκτηση ενέργειας και
υλικών από το PVC, κλιμακώνοντας τις δοκιμές δύσκολα
επεξεργάσιμων αποβλήτων PVC στο εργοστάσιο της
Oreade-Suez στη Γαλλία. Η ΕΕΒ σχεδιάζει επίσης να
ολοκληρώσει φυλλάδιο που αναδεικνύει τις υψηλής
ποιότητας εφαρμογές των προϊόντων ανακύκλωσης PVC.

	Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης την Έκθεση Προόδου της Vinyl 2010 για το έτος 2011,
κεφάλαιο με τίτλο ‘REACH και Ανακύκλωση’, σελ. 35-36 (http://www.vinylplus.eu/uploads/Modules/
Documents/Executive_Summary/Progress%20Report%202011/vinyl2010_progress_report_2011_
English.pdf)
32
	Παράρτημα XVII: Περιορισμοί για την παραγωγή, προώθηση στην αγορά, και χρήση ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών, σκευασμάτων και άρθρων του Κανονισμού REACH (http://www.reachcompliance.eu/english/REACH-ME/engine/sources/reach-annexes/launch-annex17.html
31
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ

2η

ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΧΛΩΡΙΟΎΧΩΝ
ΕΝΏΣΕΩΝ:

“Θα βοηθήσουμε να διασφαλιστεί η μη
συσσώρευση ανθεκτικών οργανικών
ενώσεων στη φύση και η μείωση των
λοιπών εκπομπών.” 33

Η 2Η ΠΡΌΚΛΗΣΗ ΤΗΣ VINYLPLUS
ΣΥΜΒΆΛΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥΣ
ΣΤΌΧΟΥΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ 34:
ΣΤΌΧΟΣ 1.5

ΣΤΌΧΟΣ 3.9

ΣΤΌΧΟΣ 8.8

ΣΤΌΧΟΣ 9.4

ΣΤΌΧΟΣ 12.4
Οι εφαρμογές PVC επιτρέπουν την ανάπτυξη
αποτελεσματικών και καινοτόμων λύσεων για
σύγχρονες υποδομές, παρέχοντας σε αρχιτέκτονες
και μηχανικούς τη δυνατότητα να συνδυάσουν τη
λειτουργικότητα με τη δημιουργικότητα.

33
34
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Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο Παράρτημα, σελ. 32
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

2018

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του RENOLIT

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ

Οροφές PVC για αρχιτεκτονικές
λύσεις που ευνοούν το φυσικό
φως, ελέγχοντας παράλληλα
τον εξαερισμό.

ΑΣΦΑΛΉΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆ
Δεν υπήρξαν ατυχήματα με έκλυση VCM κατά τη μεταφορά
το 2017 στην Ευρώπη.

Οι Χάρτες της Βιομηχανίας35 για την Παραγωγή
Μονομερούς Βινυλοχλωριδίου (VCM) και S-PVC, και
ο Χάρτης της Βιομηχανίας για την Παραγωγή E-PVC
αποσκοπούν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου
στο στάδιο της παραγωγής. Ο τελευταίος έλεγχος που
διενεργήθηκε από τη DNV36 το 2012 έδειξε συμμόρφωση σε
ποσοστό 96%. Η βιομηχανία ρητίνης έχει δεσμευτεί προς
την επίτευξη υψηλού επιπέδου και πλήρους συμμόρφωσης
έως το τέλος του 2020.

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του PAOLO DE GIUSTI

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του RENOLIT

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΊ ΧΆΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΡΗΤΊΝΗΣ PVC

Ο σχεδιαστής Paolo De Giusti
χρησιμοποίησε τρισδιάστατη
εκτύπωση σωλήνων PVC ως
πλαίσιο για το φουτουριστικό
ποδήλατό του.

35

	Οι Χάρτες της Βιομηχανίας του ECVM είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.pvc.org/upload/documents/ECVM_Charter_VCM__PVC.pdf και www.pvc.org/upload/documents/Emulsion.pdf
DNV: Det Norske Veritas, Νορβηγικός οργανισμός ελέγχου και επαλήθευσης (www.dnv.com)

36
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Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του ALEXANDER RING

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

3η

ΑΕΙΦΌΡΟΣ ΧΡΉΣΗ ΠΡΌΣΘΕΤΩΝ:

“Θα αναθεωρήσουμε τη χρήση των
πρόσθετων PVC και θα κινηθούμε σε
πιο αειφόρα συστήματα προσθέτων.” 37

Οι μεμβράνες PVC είναι το ιδανικό
παράδειγμα ενός πολυλειτουργικού υλικού
που συνδυάζει αισθητικά χαρακτηριστικά
με μονωτικές ιδιότητες.

Η 3Η ΠΡΌΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
VINYLPLUS ΣΥΜΒΆΛΛΕΙ
ΣΤΟΥΣ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥΣ ΣΤΌΧΟΥΣ
ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ 38:
ΣΤΌΧΟΣ 6.3

ΣΤΌΧΟΣ 12.4

37
38
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Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο Παράρτημα, σελ. 32
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ

2018

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του POLYFLOR

Τα δάπεδα PVC είναι εξαιρετικά ανθεκτικά, διατηρώντας
την αποδοτικότητά τους αναλλοίωτη στον χρόνο, ακόμη
και υπό συνθήκες έντονης χρήσης.

Οι πωλήσεις σταθεροποιητών με βάση τον μόλυβδο από
τα μέλη της ESPA διακόπηκαν στις 28 χώρες της ΕΕ
τον Δεκέμβριο του 2015. Η ανακύκλωση ειδών σκληρού
PVC που παρήχθησαν μετά την ημερομηνία εκείνη
δεν επηρεάζεται πλέον από θέματα κληροδοτημένων
πρόσθετων μολύβδου, ενώ η μέση συγκέντρωση μολύβδου
σε μεικτές ροές προϊόντων ανακύκλωσης πριν και μετά το
2015 μειώνεται διαρκώς.

κινδύνου για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων
χημικών και ναρκωτικών στους ιστούς, μετά την πρόσληψη
από σχετικές πηγές έκθεσης (π.χ. στοματικά). Η εργασία
στο μοντέλο PBPK για το DINP θα συνεχιστεί το 2018,
καθώς και η εργασία ανάπτυξης μοντέλων και για
άλλες πλαστικοποιητικές ουσίες όπως τα DPHP/DIDP,
DINCH, DEHT, DEHA και DINA. Τα μοντέλα PBPK θα
τοποθετήσουν σε ένα πλαίσιο τις μελέτες επιδημιολογίας
που ασχολούνται με τη σύνδεση μεταξύ έκθεσης και
συμπτωμάτων, και θα βοηθήσουν να αποδειχθεί η ασφαλής
χρήση του πλαστικοποιημένου PVC.

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του MOLECOR

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΟΛΎΒΔΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΟΥΣΊΕΣ
Οι εκτιμήσεις της European Plasticisers (πρώην ECPI)
επιβεβαιώνουν μία θετική τάση στην Ευρώπη για Υψηλού
Μοριακού Βάρους (ΥΜΒ) ορθοφθαλικές, κυκλοεξανικές και
τερεφθαλικές ρητίνες και άλλες πλαστικοποιητικές ουσίες,
συνοδευόμενη από μία προοδευτική πτώση στην χρήση
των ορθοφθαλικών ρητίνων Χαμηλού Μοριακού Βάρους
(ΧΜΒ).

Μελέτες έδειξαν ότι οι σωλήνες PVC
προσφέρουν προβαλλόμενη διάρκεια
ζωής άνω των 100 ετών χωρίς απώλεια
των ιδιοτήτων τους.

Μελέτες και Έρευνες
Το 2017, η European Plasticisers ξεκίνησε ένα επιστημονικό
σχέδιο συγχρηματοδοτούμενο από τη VinylPlus για
την ανάπτυξη ενός βασιζόμενου στη φυσιολογία
φαρμακοκινητικου μοντέλου (PBPK) για το DINP. Τα
μοντέλα PBPK χρησιμοποιούνται στις αξιολογήσεις
15

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του COTTING-GRIFFINE

Τα υφάσματα με επίστρωση
PVC παρέχουν απεριόριστες
δημιουργικές λύσεις για έπιπλα
και εσωτερική διακόσμηση.

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του SCHÜCO

Η ανθεκτικότητα, οι μονωτικές
ιδιότητες, η ενεργειακή αποδοτικότητα,
η χαμηλή συντήρηση και
ηανακυκλωσιμότητα καθιστούν
τα προφίλ παραθύρων PVC μία
αειφόρο επιλογή στον κλάδο B&C.

σχόλια υποστηρίζοντας την μη ταξινόμηση. Βάσει της
αποδεικτικής βαρύτητας όλων των δεδομένων, και των
πιο πρόσφατων δημοσιευμάτων, η European Plasticisers
καταλήγει ότι το DINP δεν θα πρέπει να ταξινομηθεί.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότησή της, την οποία εξέδωσε τον
Μάρτιο 2018, “η ΕΑΚ συμφώνησε να μην ταξινομήσει το
DINP για αναπαραγωγική τοξικότητα.” 40

Αδειοδότηση REACH
Η άδεια παραγωγής παρθένου DEHP σε προϊόντα
παραμένει σε εκκρεμότητα.

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΌΡΟ
ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΈΤΩΝ
Μία μεθοδολογία με την ονομασία ΑΑΠ (Αποτύπωμα για
την Αειφορία των Πρόσθετων) καταρτίστηκε από την
Επιτροπή της VinylPlus για τα Πρόσθετα, από κοινού με την
'The Natural Step'41, για την ανάπτυξη ενός συστηματικού
πλαισίου για την αξιολόγηση της χρήσης πρόσθετων σε
προϊόντα PVC, από την οπτική της αειφόρου ανάπτυξης.

Ενημέρωση για τις Νομοθεσίες
Το 2017, η European Pharmacopoeia πρότεινε τέσσερις
επιπλέον πλαστικοποιητικές ουσίες (DINCH, BTHC,
TOTM/TEHTM and DOTP/DEHT) για να συμπεριληφθούν
στα κείμενά της, έτσι ώστε να παράσχει εναλλακτικές
του DEHP στους κατασκευαστές και χρήστες ιατρικών
συσκευών όπου είναι εφικτό – για παράδειγμα στις φιάλες
αίματος, στους σωλήνες μεταγγίσεων και στους περιέκτες
υδάτινων διαλυμάτων.
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Το ΑΑΠ κτίζει επάνω στα διαθέσιμα στοιχεία κύκλου ζωής
και στην ενημερωμένη ανάλυση από εμπειρογνώμονες
της βιομηχανίας για να παράσχει μία ποιοτική αξιολόγηση
της σχετικής απόδοσης των πρόσθετων σε σχέση με έναν
επιστημονικά βασισμένο ορισμό της αειφορίας (τόσο
κοινωνικό όσο και περιβαλλοντικό). Η μεθοδολογία είναι
συμβατή με προγράμματα όπως οι Περιβαλλοντικές
Δηλώσεις Προϊόντος (ΠΔΠ) και τα Περιβαλλοντικά
Αποτυπώματα Προϊόντος (ΠΑΠ). Χρειάζεται ωστόσο μία
ευρύτερη οπτική που να προσφέρει μία σαφή εικόνα των
στόχων που πρέπει να τεθούν και των τρόπων βελτίωσης
της αποδοτικότητας των πρόσθετων από πλευράς
αειφορίας.

Κατόπιν της πρότασης για τον περιορισμό των DEHP,
BBP, DBP και DiBP που υποβλήθηκε στην ECHA39 από τις
αρμόδιες αρχές της Δανίας τον Απρίλιο 2016, οι Επιτροπές
ΕΑΚ και ΕΚΑ εξέδωσαν γνωμοδοτήσεις τον Ιούνιο 2017. Η
European Plasticisers υποστηρίζει τον περιορισμό της μη
εξουσιοδοτημένης χρήσης των ουσιών DEHP, DBP, BBP και
DiBP με ίσους όρους ανταγωνισμού για τους παραγωγούς
και εισαγωγείς της ΕΕ.

Το 2017, το πρώτο ΑΑΠ ολοκληρώθηκε για τα

Το 2016, η Δανική ΥΠΠ υπέβαλε φάκελο στην ECHA όπου
προτείνεται να ταξινομηθεί το DINP ως τοξικό για την
αναπαραγωγή σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP. Η δημόσια
διαβούλευση έληξε στις 19 Μαΐου 2017, και η European
Plasticisers, από κοινού με άλλες ενώσεις της βιομηχανίας,
εταιρείες και ανεξάρτητους επιστήμονες, υπέβαλε εκτενή

προκειμένου να ξεκινήσει η εργασία επάνω σε ένα ΑΑΠ για

προφίλ παραθύρων σε συνεργασία με την EPPA, και
συμπεριελήφθη στο πρόγραμμα Σήμανσης Προϊόντων της
VinylPlus®. Η ESPA συνέχισε να εργάζεται στην Αξιολόγηση
Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) για τους υγρούς σταθεροποιητές
πολλαπλών μετάλλων (χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές
εύκαμπτου PVC), η οποία θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα
του 2018. Γίνονται συνεχείς επαφές με τη ReVinylFloor
τον κλάδο δαπέδων εντός του 2018.
https://echa.europa.eu/registry-of-submitted-restriction-proposal-intentions//substance-rev/13107/term
https://echa.europa.eu/documents/10162/23821863/nr_annex_rac_seac_march.pdf/
fcc9fe3c-1221-93ad-0fe0-e5772436e97c
41
	Μία ΜΚΟ για την αειφορία που ασκεί καλοπροαίρετη κριτική και παρέχει συμβουλές για την
αειφορία στη VinylPlus (www.thenaturalstep.org)
39

40

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

4η

ΑΕΙΦΌΡΟΣ ΧΡΉΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΏΤΩΝ ΥΛΏΝ:

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του SALAMANDER

Τα προφίλ παραθύρων
PVC προσφέρουν εξαιρετική
εσωτερική άνεση σε δημόσια
και ιδιωτικά κτίρια.

Η 3Η ΠΡΌΚΛΗΣΗ ΤΗΣ VINYLPLUS
ΣΥΜΒΆΛΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥΣ
ΣΤΌΧΟΥΣ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ 43:
ΣΤΌΧΟΣ 7.3

“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.” 42
42
43

ΣΤΌΧΟΣ 8.4

ΣΤΌΧΟΣ 12.2

ΣΤΌΧΟΣ 13.1

Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο Παράρτημα, σελ. 32
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Οι μεμβράνες οροφής και αδιαβροχοποίησης
προσφέρουν εξαιρετική μονωτική απόδοση υπό
όλες τις συνθήκες, σε οποιοδήποτε κλίμα.

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του PROTAN

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του RENOLIT

Τα roof garden με μόνωση PVC
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη
σύγχρονη αειφόρο αρχιτεκτονική.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
Οι παραγωγοί PVC ρητίνης έχουν δεσμευτεί για τη μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσής τους στην παραγωγή EDC,
VCM και PVC, με στόχο τη μείωση κατά 20% έως το 2020.

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του SALAMANDER

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα έτη, τα αποτελέσματα
της πρώτης επαλήθευσης έδειξαν κατά μέσο όρο 10,2%
μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την
παραγωγή ενός τόνου PVC τα έτη 2012-2013 έναντι της
βάσης των ετών 2007-2008. Μία νέα επαλήθευση βρίσκεται
αυτή την στιγμή σε εξέλιξη με το IFEU44 σχετικά με τα
στοιχεία ενεργειακής κατανάλωσης των μελών του ECVM
για τα έτη 2016-2017, ενώ η έκθεση επαλήθευσης αναμένεται
έως τα μέσα του 2018.

έργο αυτό συνεχίστηκε το 2017 για τα μέλη της IVK και
της ERPA. Η συλλογή των στοιχείων αποδείχθηκε πολύ
δύσκολη λόγω των σημαντικών διαφορών στα προϊόντα
και στις διαδικασίες παραγωγής, καθώς και της έλλειψης
διαθέσιμων στοιχείων πριν το 2010. Παρά ταύτα, περίπου
το ένα τρίτο των εταιρειών-μελών της IVK και της ERPA
παρείχαν χρήσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, καλύπτοντας
περίπου 20 μονάδες παραγωγής για εύκαμπτες και
σκληρές μεμβράνες PVC.
Η ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης που μετρήθηκε
τα έτη 2010-2016 έδειξε μία μέση εξοικονόμηση ενέργειας
της τάξεως του 20,3% ανά τόνο προϊόντων PVC.

ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΡΏΤΕΣ ΎΛΕΣ
Η VinylPlus θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις

Η εκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων για κάθε κλαδική ομάδα
της EuPC για την αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης
των μετατροπέων PVC συνεχίστηκε το 2017.

εξελίξεις στην παραγωγή ρητίνης PVC και πρόσθετων
ουσιών από ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Έως το τέλος του
2020 θα κυκλοφορήσει μία σχετική ενημερωμένη Έκθεση.

Μετά την αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης των
μελών της EPPA και της TEPPFA (που συμπεριελήφθη
στην Έκθεση Προόδου του προηγούμενου έτους), το

Τα προφίλ παραθύρων PVC συμβάλλουν
στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

44
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	IFEU: Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH
(Γερμανικό Ινστιτούτο Ερευνών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον – www.ifeu.de)

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του AZC

Τα φουσκωτά τραμπολίνο από PVC
αποτελούν το βασικό στοιχείο του
Water Invaders, του καλλιτεχνικού
έργου της AZC, ενός αρχιτεκτονικού
- σχεδιαστικού γραφείου με
έδρα στο Παρίσι.

Η 4Η ΠΡΌΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
VINYLPLUS ΣΥΜΒΆΛΛΕΙ
ΣΤΟΥΣ ΑΚΌΛΟΥΘΟΥΣ ΣΤΌΧΟΥΣ
ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ 46:

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

5η

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΊΑ:

“Θα εξακολουθήσουμε να
αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση
για την αειφορία σε όλη την αξιακή
αλυσίδα – συμπεριλαμβανομένων των
ενδιαφερόμενων μερών εντός και
εκτός βιομηχανίας – προκειμένου να
επιταχύνουμε την επίλυση των προκλήσεων
αειφορίας που αντιμετωπίζουμε.” 45

ΣΤΌΧΟΣ 3.9

ΣΤΌΧΟΣ 4.4
ΣΤΌΧΟΣ 4.7

ΣΤΌΧΟΣ 5.1

ΣΤΌΧΟΣ 8.8

ΣΤΌΧΟΣ 12.6
ΣΤΌΧΟΣ 12.7
ΣΤΌΧΟΣ 12.8
ΣΤΌΧΟΣ 12.A
ΣΤΌΧΟΣ 17.7
ΣΤΌΧΟΣ 17.16
ΣΤΌΧΟΣ 17.17

45
46

Οι στόχοι, οι προθεσμίες και η πρόοδος της επίτευξης παρατίθενται συνοπτικά στο Παράρτημα, σελ. 32
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Φωτογραφία: VINYLPLUS®

Συζήτηση του πάνελ για τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές
πολιτικές με στόχο την πορεία προς την κυκλική οικονομία
στο 5ο Φόρουμ της VinylPlus για την Αειφορία.

ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ ΜΈΡΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

Τον Απρίλιο, περισσότεροι από 530 σύνεδροι από 43 χώρες

Η VinylPlus έχει δεσμευτεί προς την αύξηση της
ευαισθητοποίησης για την αειφορία κατά μήκος της
αξιακής αλυσίδας, καθώς και μεταξύ των ενδιαφερομένων
μερών, τόσο εντός όσο και εκτός της βιομηχανίας του PVC.
Προωθεί επίσης τον ειλικρινή και ανοικτό διάλογο με όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη, τρίτους, φορείς και οργανισμούς
σε τεχνικές, πολιτικές και κοινωνικές κοινότητες.

χρόνια. Η Brigitte Dero, Γενική Διευθύντρια της VinylPlus,

Το 2017, η VinylPlus ανέλαβε μία διαδικασία ανανέωσης της
εμπορικής ονομασίας για την ενίσχυση της επίγνωσης και
της αναγνωρισιμότητας του οργανισμού.

για τις ρητίνες PVC, τα Οικολογικά Προφίλ και τις ΠΔΠ.

Η VinylPlus παρέστη στο IdentiPlast 2017, το 13 Διεθνές
Συνέδριο για την Ανακύκλωση και Ανάκτηση Πλαστικών.
Στους συμμετέχοντες διατέθηκε ενημερωτικό υλικό της
VinylPlus, μεταξύ άλλων και φυλλάδια διαφημιστικού
κειμένου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη,
Αυστρίας τον Φεβρουάριο.

για την Αειφορία που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο,

ο

Τον Μάρτιο, η VinylPlus συμμετείχε στο Συνέδριο των
Ενδιαφερόμενων Μερών για την Κυκλική Οικονομία 2017,
το οποίο συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις
Βρυξέλλες, Βελγίου. Στο συνέδριο αυτό, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σύστησε την Στρατηγική της ΕΕ για το Πλαστικό
και συζήτησε με τα ενδιαφερόμενα μέρη τα βασικά
παραδοτέα ως προς την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης
της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία.
Η VinylPlus συμμετείχε επίσης στην Ευρωπαϊκή Έκθεση
Ανακύκλωσης Πλαστικού (PRS) 2017, στο Άμστερνταμ,
Ολλανδίας. Η PRS είναι η ετήσια έκθεση και συνέδριο για
τους επαγγελματίες της ανακύκλωσης πλαστικού που
διοργανώνεται από την PRE47.
47
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PRE: Ανακυκλωτές Πλαστικού Ευρώπης (www.plasticsrecyclers.eu)

συγκεντρώθηκαν στο Brighton, Ηνωμένου Βασιλείου, στα
πλαίσια του PVC 2017, ενός συνεδρίου της παγκόσμιας
βιομηχανίας βινυλίου που πραγματοποιείται κάθε τρία
έδωσε τον τόνο της διοργάνωσης με την εναρκτήρια ομιλία
της η οποία εστιάστηκε στο πως η βιομηχανία του PVC,
ενωμένη σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα της, δείχνει το
δρόμο για την ευρύτερη βιομηχανία πλαστικού. Η VinylPlus
συνέβαλε επίσης στο τεχνικό σκέλος με δύο παρουσιάσεις,
μία για τα δύσκολα ανακυκλώσιμα απόβλητα PVC και η άλλη

Με θέμα Towards Circular Economy (Στο Δρόμο προς

την Κυκλική Οικονομία), το 5ο Φόρουμ της VinylPlus
Γερμανίας τον Μάιο, συγκέντρωσε περισσότερα από
150 ενδιαφερόμενα μέρη από ακαδημαϊκούς κύκλους,
κυβερνητικές υπηρεσίες, τα Ηνωμένα Έθνη, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΜΚΟ, λιανεμπόρους, αρχιτέκτονες,
σχεδιαστές και από όλους τους κλάδους της βιομηχανίας
του PVC. Η συζήτηση εστιάστηκε στις πολιτικές για την
Κυκλική Οικονομία, τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, και στον ενδεχόμενο αντίκτυπό τους στη
βιομηχανία του πλαστικού. Διερευνήθηκαν επίσης οι
πολυάριθμες και αυξανόμενες ευκαιρίες για τον κλάδο
του PVC να συμβάλει σε αυτό τον βασικό στόχο της
Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Η 4η Συνάντηση Εταίρων για την Επικοινωνιακή Εκδήλωση
της VinylPlus πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες Βελγίου
τον Ιούνιο, όπου ανταλλάχθηκαν ορθές πρακτικές και
ένα κοινό όραμα για τις επικοινωνίες της VinylPlus. Στη
συνάντηση παρέστησαν 30 εκπρόσωποι της Επιτροπής
Επικοινωνίας της VinylPlus, του Δικτύου PVC και κλαδικών
ομάδων που συνδέονται με τη VinylPlus.

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ

2018

Τον Σεπτέμβριο, η VinylPlus συνεισέφερε στο Συνέδριο της

PlasticsEurope για την Καινοτομία – Καινοτομία για μία
Ευρώπη Κυκλικής Οικονομίας και Εξοικονόμησης Πόρων
με Πλαστικό, που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες, Βελγίου,
με μία παρουσίαση για την ανακύκλωση του PVC.

VinylPlus @VinylPlus_EU • 7 Nov 2017

Learn about our Voluntary Commitment to #sustainable development
in new animation #video ow.ly/B3AO30gnn5N

Τον Νοέμβριο, η VinylPlus συμμετείχε στο Διεθνές
Συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία στις Βιομηχανίες
Αυτοκινούμενων (http://www.t2ge.eu) που πραγματοποιήθηκε
στη Μπρατισλάβα, Σλοβακίας, με μία παρουσίαση με
τίτλο Συνεργασία μέσω της Αξιακής Αλυσίδας προς μία
Κυκλική Οικονομία: Η Υπόθεση του PVC. Το συνέδριο
συνδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) και τα Υπουργεία
Περιβάλλοντος και Οικονομίας της Δημοκρατίας της
Σλοβακίας, για την προώθηση της μετάβασης σε μία κυκλική
οικονομία στη βιομηχανία των αυτοκινούμενων.
Η VinylPlus συμμετείχε επίσης στο EUROCITIES 2017, το
ετήσιο συνέδριο του δικτύου των μεγάλων Ευρωπαϊκών
πόλεων (www.eurocities.eu) που πραγματοποιήθηκε στη
Λιουμπλιάνα, Σλοβενίας, τον Νοέμβριο. Το συνέδριο
εστιάστηκε στο θέμα Κυκλικές Πόλεις και έδωσε στη
VinylPlus την ευκαιρία να δικτυωθεί και να διερευνήσει
δυνατότητες συνεργασίας.

Tο twitter επιβεβαιώθηκε ως αποτελεσματικό
εργαλείο για την τοποθέτηση της VinylPlus
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
για την προώθηση των δρώμενων, των
δημοσιεύσεων, των δελτίων τύπου και
των επιτευγμάτων της VinylPlus. Φάνηκε
επίσης αποτελεσματικό στην προσέλκυση
κοινού στην ιστοσελίδα. Έως το τέλος του
2017, ο λογαριασμός της VinylPlus στο
twitter @VinylPlus_EU έφθασε τους 1.000
ακόλουθους, ενώ ο αριθμός του συνεχίζει
να αυξάνεται.

Σύμβαση Συνεργασίας των Κοινωνικών
Εταίρων της Ευρωπαϊκής Κλαδικής
Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για τα
Χημικά (SSDC)48 και της VinylPlus για
την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία του PVC
Μετά την επίσημη υπογραφή της σύμβασης στις 24
Φεβρουαρίου 2017 μεταξύ της VinylPlus και των Κοινωνικών
Εταίρων του Κλάδου Χημικών Ευρώπης (Κοινωνικοί Εταίροι
εκπρόσωποι της ECEG49 και της industriAll Europe50) υπό
την αιγίδα της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι Κοινωνικοί Εταίροι του Κλάδου Χημικών Ευρώπης στη
σύσκεψη της ολομέλειάς τους τον Δεκέμβριο 2017.

Φωτογραφία: VINYLPLUS®

αρ. 98/500/EC, για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ

SSDC: Κλαδική Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου
	ECEG: Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργοδοτών Χημικών. Η ECEG είναι η Ευρωπαϊκή οργάνωση εργοδοτών που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα της βιομηχανίας χημικών, φαρμακευτικών,
ελαστικών και πλαστικού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (www.eceg.org)
50
	Το Ευρωπαϊκό Σωματείο industriAll αντιπροσωπεύει εργάτες από όλες τις αλυσίδες προμηθειών στους κλάδους παραγωγής, εξόρυξης και ενέργειας σε όλη την Ευρώπη
(www.industriAll-europe.eu)
48
49
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των Κοινωνικών Εταίρων στους κλάδους σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, οι υπογράφοντες ανέπτυξαν μία κοινή αντίληψη
εντοπίζοντας τις ενέργειες με προτεραιότητα στους
τομείς της υγείας και της ασφάλειας, της εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης, της μεταβίβασης γνώσεων και της
ανάπτυξης του κλάδου.
Η κοινή αντίληψη παρουσιάστηκε από την Brigitte Dero,
Γενική Διευθύντρια της VinylPlus, στην ολομέλεια των
Κοινωνικών Εταίρων της 8 Δεκεμβρίου 2017, στην οποία
παρέστησαν εκπρόσωποι της ECEG, της industriAll Europe,
των εθνικών ενώσεων του κλάδου χημικών, της DG EMPL,
της DG GROW και της DG ENV.
Δύο εργασίες προτεραιότητας, άμεσα συνδεόμενες με
την Κατεύθυνση των Κοινωνικών Εταίρων για τα έτη 20152020, προέκυψαν από τη συζήτηση που επακολούθησε

στα πλαίσια της συνάντησης εμπειρογνωμόνων για τη
βιομηχανία χημικών της Κλαδικής Επιτροπής Κοινωνικού
Διαλόγου στις 22 Φεβρουαρίου 2018 στις Βρυξέλλες:
Υγεία και ασφάλεια: ανάλυση διαθέσιμων πληροφοριών,
εστίαση σε μετατροπείς και ανακυκλωτές, εντοπισμός
κενών γνώσης και μεταγενέστερων μελετών.
Ανάπτυξη κλάδου: Η συμβολή της αξιακής αλυσίδας του
PVC στην έρευνα για την ψηφιοποίηση και την καινοτομία
που κυκλοφόρησε από την ECEG και την industriAll
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού σχεδίου VS/2017/0358,
με τίτλο Οι επιπτώσεις της ψηφιακής μετάλλαξης και

καινοτομίας στον εργασιακό χώρο: μία κλαδική μελέτη
της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας χημικών, φαρμακευτικών,
ελαστικών και πλαστικών στην Ευρώπη

“Με ιδιαίτερη χαρά βλέπω ότι, στην Έκθεση Προόδου της για το 2017,
η VinylPlus ήδη αναφέρει και ταξινομεί τη συμβολή της στους Στόχους
Αειφόρου Ανάπτυξης, έχοντας εντοπίσει για κάθε μία από τις πέντε
Προκλήσεις με ποιον Στόχο συνδέεται. Θα ήθελα να συγχαρώ τη VinylPlus,
γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να ενώσει κανείς μία ολόκληρη αξιακή
αλυσίδα για την επίτευξη μεγαλύτερης αειφορίας με σαφή αντικείμενα και
στόχους, και εύχομαι να συνεχίσετε το όραμα, την προσπάθεια. Από την
πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενότερα, ίσως ακόμη να
προωθήσουμε το μοντέλο αυτό σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Η VinylPlus
δείχνει ότι υπάρχει τρόπος να αλλάξει η βιομηχανία, υπάρχει τρόπος να
συμβάλει η βιομηχανία, και αυτό το παράδειγμα είναι υγιές.”

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση
του AVERY DENNISON

CHRISTOPHE YVETOT
Εκπρόσωπος UNIDO στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Παγκόσμια Συμμετοχή
Η VinylPlus συνέχισε επίσης να μοιράζεται ενεργά εμπειρία,
γνώση και ορθές πρακτικές με τις υπόλοιπες τοπικές
ενώσεις του PVC σε παγκόσμιο επίπεδο. Η VinylPlus
συμμετείχε στο Vinyl India 2016, το 7ο Διεθνές Συνέδριο για
το PVC & τα Χλωριούχα Αλκάλια στο Μουμπάι. Συμμετείχε
επίσης στις συνεδριάσεις του GVC (του Παγκόσμιου
Συμβουλίου για το Βινύλιο) που πραγματοποιούνται δύο
φορές τον χρόνο, τον Μάιο στο Βερολίνο Γερμανίας, και τον
Νοέμβριο στη Φλόριντα ΗΠΑ.

Τα καλύμματα αυτοκινήτων και η διακόσμηση
επιφανείας είναι δύο από τις αναδυόμενες εφαρμογές
για τα προϊόντα PVC, προσφέροντας μία νέα ώθηση
στο μάρκετινγκ και στην επικοινωνία.
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Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του MARCEL VAN DER BURG

Οροφή από PVC-PVDF στα καινούρια γραφεία της
Alliander στο Duiven, Ολλανδίας.

Φωτογραφία: VINYLPLUS®

Ηνωμένα Έθνη
Η Εθελοντική Δέσμευση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας
του PVC συμπεριελήφθη στο Μητρώο Δεσμεύσεων του
Συνεδρίου του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Rio+20)
το 2012, και η VinylPlus είναι πλέον καταχωρημένη ως
συνεργασία ‘SMART’ στην Πλατφόρμα Στόχων των
Συνεργασιών του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη51. Μετά
την υιοθέτηση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ)
τον Σεπτέμβριο του 2015, η VinylPlus αξιολόγησε τη
συμβολή της βάσει της Κατεύθυνσης ΣΑΑ52 και ξεκίνησε
να τη συμπεριλαμβάνει στην Έκθεση Προόδου της από
το προηγούμενο έτος. Το 2017, η VinylPlus συνέχισε τον
προληπτικό διάλογο με όργανα και οργανώσεις των
Ηνωμένων Εθνών.

ΣΉΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
VINYLPLUS
Το 2017, η EPPA υποστήριξε και προώθησε την υλοποίηση
της Σήμανσης Προϊόντων VinylPlus® (productlabel.vinylplus.
eu) για τον κλάδο των προφίλ παραθύρων, θεωρώντας
το ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση
της απόδοσης των προφίλ παραθύρων από πλευράς
αειφορίας, και την επισήμανση της συμβολής τους στην
κυκλική οικονομία. Έξι εταιρείες-μέλη της EPPA έχουν
ήδη υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση, και οι σχετικοί
έλεγχοι ξεκίνησαν τον Νοέμβριο.
Η Σήμανση Προϊόντων VinylPlus® είναι ένα πρόγραμμα
πιστοποίησης αειφορίας για τα προϊόντα PVC.
Αναπτύχθηκε από τη VinylPlus σε συνεργασία με δύο
εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, την BRE Global53 και την
'The Natural Step'. Η Σήμανση Προϊόντων εστιάζεται σε
εφαρμογές PVC του κλάδου οικοδομών και κατασκευών.
Τα κριτήριά της συνδυάζουν στοιχεία από το Responsible
Sourcing (BES 6001) της BRE με τις πέντε προκλήσεις
της VinylPlus για την αειφορία. Η αξιολόγηση των
προϊόντων στα πλαίσια του προγράμματος πιστοποίησης
περιλαμβάνει στοιχεία που συνδέονται με τις πολιτικές

Οι Schüco, REHAU, Veka και Epwin, οι πρώτες τέσσερις εταιρείες
που ολοκλήρωσαν ελέγχους, λαμβάνουν την πιστοποίηση Σήμανσης
Προϊόντος της VinylPlus® στο FENSTERBAU FRONTALE 2018.

και την απόδοση του οργανισμού ή της μονάδας του
αιτούντος, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με τα
συστατικά του υπό αξιολόγηση προϊόντος.
Το πρόγραμμα της Σήμανσης Προϊόντων αναπτύχθηκε στα
πλαίσια της Εθελοντικής Δέσμευσης της VinylPlus, και στόχος
του είναι να βοηθήσει τους συντάκτες προδιαγραφών, τους
καταναλωτές και τους λήπτες αποφάσεων περί προμηθειών
να εντοπίζουν τα προϊόντα PVC και τις λύσεις
που συμβάλλουν περισσότερο στην αειφόρο ανάπτυξη.
Το πρόγραμμα της Σήμανσης Προϊόντων VinylPlus® για
τον κλάδο των προφίλ παραθύρων ξεκίνησε επισήμως τη
λειτουργία του από τη VinylPlus, την EPPA και την GKFP54
στην έκθεση FENSTERBAU FRONTALE (www.frontale.de)
που πραγματοποιήθηκε στη Νυρεμβέργη, Γερμανίας, τον
Μάρτιο 2018.

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=91
http://sdgcompass.org/
	BRE: Building Research Establishment, ειδικοί πιστοποίησης για την υπεύθυνη διαχείριση πόρων σε προϊόντα οικοδομής και κατασκευών, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο
(www.bre.co.uk)
54
	GKFP: RAL-Gütegemeinschaft Kunststoff-FensterProfilsysteme e.V., μία Γερμανική ένωση που διενεργεί και παρέχει ουδέτερους και εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας και πιστοποιήσεις
προϊόντων (www.gkfp.de/nc/en/guetegemeinschaft-kunststoff-fensterprofilsysteme-ev/)
51

52

53
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Κάθε χρόνο, η VinylPlus
συγχρηματοδοτεί ένα
εύρος προϊόντων με
στόχο τη διεύρυνση του
πεδίου των επικοινωνιακών
δραστηριοτήτων του. Το
2017 εφαρμόστηκαν δέκα
σχέδια55 από τρεις οργανώσεις
του Ευρωπαϊκού κλάδου
βιομηχανίας, και πέντε εθνικές
ενώσεις για το PVC.

Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση
του MOLECOR

Τα κοινά
Επικοινωνιακά
Σχέδια της VinylPlus

Roadshow Plus: Η European
Plasticisers συναντά τη
βιομηχανία χημικών της
Πολωνίας
Με το Roadshow Plus, που είναι αφοσιωμένο
στις ρυθμιστικές αρχές, τις βιομηχανικές
ενώσεις και τους κατόχους εμπορικών
ονομασιών της Πολωνίας, η European
Plasticisers ολοκλήρωσε το διετούς
διάρκειας πρόγραμμά της που στόχο είχε
την προώθηση του διαλόγου σχετικά με την
αειφορία των πλαστικοποιητικών ουσιών
PVC μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών
της βιομηχανίας και των κυβερνήσεων των
Ευρωπαϊκών χωρών. Περισσότεροι από
25 εκπρόσωποι της βιομηχανίας χημικών,
μετατροπέων PVC και αρμόδιων αρχών
της Πολωνίας, καθώς και εκπρόσωποι
της κυβέρνησης και του ακαδημαϊκού
χώρου, συγκεντρώθηκαν στη Βαρσοβία
για μία ημερίδα που διοργανώθηκε από την
European Plasticisers σε συνεργασία με τη
VinylPlus και το PIPC, το Επιμελητήριο της
Πολωνικής Βιομηχανίας Χημικών.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΧΕΔΊΟΥ
Η EUROPEAN PLASTICISERS

Ξενάγηση ΜΜΕ:
εξερευνώντας την αξιακή
αλυσίδα του PVC

Κινητές παρουσιάσεις,
ηλεκτρονικό περιοδικό,
προσέγγιση εθνικών
ενώσεων
Η VinylPlus και τα επιτεύγματά της
προωθήθηκαν ενεργά μέσω των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, της συμμετοχής
σε συνέδρια και εκθέσεις, και μέσω
του ηλεκτρονικού περιοδικού και των
κινητών παρουσιάσεων της TEPPFA.
Τακτικές παρουσιάσεις για την πρόοδο
και τα επιτεύγματα της VinylPlus
πραγματοποιήθηκαν σε εθνικές ενώσεις.
Ποιους αφορά: παραγωγούς σωλήνων,
τον κλάδο σωληνουργίας, σχετικά
ενδιαφερόμενα μέρη και Ευρωπαίους
διαμορφωτές πολιτικών, ενδιαφερόμενα
μέρη από τη βιομηχανία πλαστικών
σωλήνων, καθώς και μέλη εθνικών
ενώσεων που δεν ανήκουν στη δύναμη
της TEPPFA.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΧΕΔΊΟΥ
Η TEPPFA
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

Η δέσμευση της VinylPlus και της
European Plasticisers απέναντι στην
αειφορία προωθήθηκε μέσα από ένα
δημοσιογραφικό ταξίδι στη Βαρκελώνη,
Ισπανίας. Δεκατρείς δημοσιογράφοι από
έξι Ευρωπαϊκές χώρες περιηγήθηκαν σε
μονάδες παραγωγής και ανακύκλωσης,
και είχαν την ευκαιρία να δουν τις μονάδες
αυτές σε λειτουργία και να γνωρίσουν
τους ανθρώπους που εργάζονται στη
βιομηχανία.

TURQUOISE
ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΧΕΔΊΟΥ
Η EUROPEAN PLASTICISERS
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

Νοσοκομείο SMART
Το σχέδιο SMART – αρχικά των Ιταλικών
λέξεων για την υγιεινή, τη συντήρηση,
το περιβάλλον, την ανακύκλωση και
το ΣΚΚ (συνολικό κόστος κυριότητας)
– έχει ως στόχο την προώθηση μίας
νέας προσέγγισης του σχεδιασμού των
νοσοκομειακών κτιρίων χρησιμοποιώντας
εφαρμογές PVC. Τα δωμάτια σχεδιάζονται
με στοιχεία αειφορίας, μεταξύ άλλων με
δάπεδα και καλύμματα τοίχων από PVC,
αλλά και πλαίσια παραθύρων, σωλήνες,
καλώδια και έπιπλα. Με τον τρόπο
αυτό διευκολύνεται ο καθαρισμός και η
απολύμανση, και αυξάνεται η άνεση και η
ασφάλεια των ασθενών.

Το σχέδιο TURQUOISE αποσκοπεί στην
αύξηση της χρήσης του ανακυκλωμένου
μαλακού PVC στη Γαλλία, τόσο μέσα
από την ανάπτυξη νέων αγορών και
εφαρμογών (δείτε επίσης σελ. 10),
όσο και μέσα από τις επικοινωνίες και
την προώθηση. Τον Νοέμβριο 2017, το
προϊόν εσωτερικού χώρου από 100%
ανακυκλωμένο PVC Carrelag.i® της
I.deel κέρδισε το Βραβείο Καινοτομίας
του περιοδικού Maison&Travaux στην
κατηγορία Coup de Coeur.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΧΕΔΊΟΥ
Η SFEC56
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γαλλία

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΧΕΔΊΟΥ
Η PVC FORUM ITALIA
www.vinylplus.eu/community/communications-projects/2017
	SFEC: Syndicat Français des Enducteurs Calandreurs,η Γαλλική
Ένωση Στιλβωτώ (νwww.sfec-services.org)

55
56
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Γεωγραφικό πλαίσιο: Ιταλία

Κτίζοντας μία νέα Ευρωπαϊκή
οργάνωση μεμβρανών και
φύλλων βινυλίου
Η VFSE57 είναι μία νέα οργάνωση
που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους
προμηθευτές πλαστικών φύλλων,
μεμβρανών και ελασμάτων. Ασχολείται
με τις επιχειρηματικές και ανακυκλωτικές
δραστηριότητες στην Ευρώπη σε σχέση
με τις αγορές συσκευασιών, αυτοκινήσεως
και διακόσμησης. Η οργάνωση ξεκίνησε τη
λειτουργία της το 2017 με μία εκστρατεία
γνωριμίας με τα μέσα ενημέρωσης,
ενώ δημιουργήθηκε ιστοσελίδα για την
προώθηση των δραστηριοτήτων και της
συνεργασίας της με τη VinylPlus.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΧΕΔΊΟΥ
Η VFSE
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

Επιχείρηση Ανακύκλωση
PVC: Οι ανακυκλωτές
PVC συναντούν τους
μετατροπείς PVC
Το σχέδιο αυτό είχε ως στόχο να αυξήσει
την επίγνωση για τις υπάρχουσες
δραστηριότητες ανακύκλωσης του
PVC, και να ενεργοποιήσει τη ζήτηση
της ανακύκλωσης. Οι δραστηριότητες
ανακύκλωσης και τα επιτεύγματα της
VinylPlus και των εταίρων της για τα
εθνικά σχέδια – όπως τα AgPR59, Rewindo
και Roofcollect® – παρουσιάστηκαν
στο 22ο Συνέδριο για τις Κατεδαφίσεις
(Fachtagung Abbruch) στο Βερολίνο.
Διοργανώθηκαν δρώμενα στις
εγκαταστάσεις δύο μετατροπέων και
ενός ανακυκλωτή με σκοπό τη σύζευξη
των εταιρειών ανακύκλωσης με τους
μετατροπείς, έτσι ώστε να ενημερωθούν
σχετικά με τις υπάρχουσες και τις νέες
διαδικασίες και τα προϊόντα ανακύκλωσης.

Προϊόντα Οικοδομής με
εξοικονόμηση ενέργειας
και πόρων στις δημόσιες
προμήθειες
Το σχέδιο αυτό εστιάστηκε στα προϊόντα
από PVC ως αειφόρους λύσεις στις
δημόσιες προμήθειες, χάρη στην
εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων
που παρέχουν, καθώς και στο χαμηλό
κόστος σε όλη τη διάρκεια ζωής τους.
Το περιοδικό KBD επελέγη ξανά το 2017
ως μέσο δημοσίευσης διαφημιστικών
κειμένων και τεχνικών άρθρων, λόγω της
ιδιαίτερης συνάφειάς του με τους λήπτες
αποφάσεων, τις τοπικές αρχές και τους
διαχειριστές δημόσιων προμηθειών.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΧΕΔΊΟΥ
Η AGPU
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γερμανία

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΧΕΔΊΟΥ
Η AGPU
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γερμανία

RecoCard – Ανακύκλωση
καρτών-δώρων από PVC
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα εκατομμύριο
παλιές κάρτες-δώρο από PVC υπέστησαν
επανεπεξεργασία και ανακυκλώθηκαν
σε μία πρωτοποριακή δοκιμή. Το υλικό
που προέκυψε χρησιμοποιήθηκε σε νέα
προϊόντα όπως αρδευτικούς σωλήνες,
εξοικονομώντας έτσι 10 τόνους πλαστικού
που προορίζονταν για τη χωματερή. Υπό
τη διαχείριση της Axion Consulting και της
BPF, στη δοκιμή RecoCard συμμετείχε
η Jellyfish Livewire58, η εταιρεία-εταίρος
της Recovinyl RPCS (Rubber Plastic
Collection Service) και η εταιρεία λιανικής
B&Q (www.diy.com) που προμήθευσε τις
παλιές κάρτες. Το 2017, το πρόγραμμα
ανάκτησης και ανακύκλωσης RecoCard
προωθήθηκε στο ΗΒ με μία εκστρατεία
γνωριμίας με τα μέσα ενημέρωσης. Το
πρόγραμμα αυτό μπορεί να επεκταθεί
και σε άλλα είδη καρτών, όπως είναι οι
κάρτες επιβράβευσης και οι κάρτες που
χρησιμοποιούνται ως κλειδιά δωματίων
στα ξενοδοχεία. Στο ΗΒ παράγονται κάθε
χρόνο περίπου δύο δις κάρτες δώρων και
καταστημάτων από PVC, που αντιστοιχούν
σε 2.500 τόνους.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΧΕΔΊΟΥ
Η PBF
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΗΒ

Αναγνώριση της
περιβαλλοντικής απόδοσης
του ανακυκλωμένου PVC
Το σχέδιο είχε ως στόχο τη μείωση της
αντίστασης στη χρήση του σκληρού PVC
σε οικοδομικά προϊόντα για δημόσιες
προμήθειες, αυξάνοντας την επίγνωση
σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση
του PVC και τις δραστηριότητες της
VinylPlus. Μία εντατική εκστρατεία
επικοινωνίας εστιάστηκε στο πρόγραμμα
WUPPI60, χρησιμοποιώντας έναν
ολοκληρωμένο συνδυασμό δημόσιων
σχέσεων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
εκστρατειών εγγραφής και newsletters.
Το WUPPI διαχειρίζεται 60-65% των
διαθέσιμων αποβλήτων σκληρού PVC
μετά την κατανάλωση στη Δανία.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΧΕΔΊΟΥ
Η WUPPI
Γεωγραφικό πλαίσιο: Δανία

	V FSE: Vinyl Films and Sheets Europe (www.vfse.org)
	Jellyfish Livewire: μία υπηρεσία ψηφιακού μάρκετινγκ και παραγωγός
καρτών δώρων με έδρα στο Hampshire (www.jellyfishlivewire.co.uk)
59
AgPR: Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling
(Ένωση Ανακύκλωσης Καλυμμάτων Δαπέδων από PVC – www.agpr.de)
60	
WUPPI: Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή και
ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk)
57

58
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Οικονομική Έκθεση
Η δαπάνη της βιομηχανίας παρέμεινε σταθερή, με ενδεχόμενη μικρή αύξηση το 2017. Ενώ τα
τεχνικά σχέδια στην πλειοψηφία τους μείωσαν ελαφρώς ή διατήρησαν σταθερές τις δαπάνες
τους, το κόστος των σχεδίων που αφορούσαν δάπεδα, καθώς και αυτό των μελετών που
αφορούσαν επιστημονικές γνώσεις για την ασφάλεια των εφαρμογών ανακυκλωμένου PVC και
κανονιστική συμμόρφωση, αυξήθηκε.
Η δαπάνη της VinylPlus, συμπεριλαμβανομένης της EuPC και των μελών της, καθώς και η εθνική
και κλαδική συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών σχεδίων, ανήλθαν σε €5,64 εκατομμύρια το 2017.

66,9%

17,5%

15,7%

Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα τεχνικά σχέδια,
συμπεριλαμβανομένης της εθνικής και κλαδικής
συγχρηματοδότησης, ανέρχονται σε 26,4% της
συνολικής χρηματοδότησης της βιομηχανίας
Οι επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής
και κλαδικής συγχρηματοδότησης, ανέρχονται σε 4%
της συνολικής χρηματοδότησης της βιομηχανίας

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ
ΠΟΣΆ ΣΕ €1.000
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Οι συνολικές
δαπάνες της
VinylPlus το 2017:
€5,64 εκ

Γενικά Έξοδα και ανάπτυξη
Ε θελοντικής Δέσμευσης

ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ
ΤΗΣ EUPC ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ
2016
2017

Σχέδια σχετικά με μεμβράνες και υφάσματα με επίστρωση

206

124

Σχέδια σχετικά με δάπεδα

570

847

EPPA

377

346

ESWA/Roofcollect®

107

100

Recovinyl

1.700

1.500

Μελέτες, ξεκίνημα & 'pull'

175

338

TEPPFA

547

448

Ebene (ανακύκλωση επίπλων)
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0

Ανακύκλωση ιατρικών εφαρμογών

44

60

Κοινοπραξία Resysta®

10

10

ΣΎΝΟΛΟ ΣΧΕΔΊΩΝ

3.762

3.772

Tοναζ ανακυκλωμενου PVC
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά το τονάζ του PVC που ανακυκλώθηκε στα πλαίσια
της VinylPlus το διάστημα από Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017 έως Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017, μέσω
πρωτοβουλιών από κλαδικές ομάδες και κλαδικές ενώσεις της EuPC, καθώς και μέσω της Recovinyl.
Το 2017, οι κατηγορίες των σκληρών μεμβρανών και των εύκαμπτων εφαρμογών PVC έχουν
ενταχθεί στην κατηγορία του εύκαμπτου PVC και μεμβρανών. Η κατηγορία αυτή καλύπτει τις
σκληρές και εύκαμπτες μεμβράνες, καθώς και άλλες εύκαμπτες εφαρμογές που δεν αναφέρονται
πουθενά αλλού.
Η πλήρης Έκθεση Ευρημάτων σχετικά με την Ανάθεση Συμφωνούμενων Διαδικασιών (“ΑΣΔ”)
βρίσκεται στη σελίδα 29.

ΈΡΓΟ

ΕΊΔΟΣ PVC

ΤΟΝΆΖ ΠΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΏΘΗΚΕ
ΤΟ 2016

ΤΟΝΆΖ ΠΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΏΘΗΚΕ
ΤΟ 2017

EPCOAT

Υφάσματα με
επίστρωση

8.187*

9.034*

Δάπεδα

3.811*

3.051*

Προφίλ παραθύρων
και σχετικά προφίλ
relacionados

256.607**

302.824**

Σωλήνες & εξαρτήματα

57.005**

80.925**

ESWA –
ROOFCOLLECT®

Εύκαμπτο PVC

και Recovinyl

και μεμβράνες (για το 2017)

91.811
που αποτελούνται από:

117.905
που αποτελούνται από:

(συμπ. Recovinyl)
Πρωτοβουλία
Ανακύκλωσης Δαπέδων
μετά τη χρήση (πρώην

EPFLOOR)
EPPA
(συμπ. Recovinyl)

TEPPFA
(συμπ. Recovinyl)

ESWA –
ROOFCOLLECT ®
Recovinyl

Εύκαμπτο PVC

5.082*

Εφαρμογές
εύκαμπτου PVC

86.729**

Εύκαμπτο PVC και
μεμβράνες (2017)

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

RECOVINYL
(συμπ. Vinyloop Ferrara)

Σκληρές μεμβράνες
PVC

Καλώδια

ΣΎΝΟΛΟ

4.281*

113.625**

24.061**

127.214

125.909

568.696

639.648

* Το τονάζ περιλαμβάνει την Νορβηγία και την Ελβετία
** Το τονάζ περιλαμβάνει την Ελβετία
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Εκθέσεις Επαλήθευσης
ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΔΑΠΑΝΏΝ ΤΗΣ KPMG
Έκθεση Ανεξάρτητων Λογιστών σχετικά με την Εφαρμογή Συμφωνούμενων Διαδικασιών
Προς τη 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 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017, που
καταρτίστηκε από την διοίκηση της VinylPlus.

Αντικείμενο Εργασίας
Η εργασία μας διεξήχθη σύμφωνα με τα ακόλουθα:
 ο πρότυπο “International Standard on Related Services
Τ
(‘ISRS’) 4400 Engagements to perform Agreed-upon
Procedures regarding Financial Information” (Διεθνές
Πρότυπο Σχετιζόμενων Υπηρεσιών-Αναθέσεις
εκτέλεσης συμφωνουμένων διαδικασιών σχετικά με την
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση) όπως διακηρύχθηκε
από την Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (‘IFAC’);
τ ον Κώδικα Δεοντολογίας Επαγγελματιών Λογιστών της
IFAC. Παρότι 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
αναγνωρισμένο σώμα ελεγκτών.
Η διοίκηση της VinylPlus είναι υπεύθυνη για την γενική
επισκόπηση, την αναλυτική λογιστική και τα δικαιολογητικά
έγγραφα. Το αντικείμενο των συμφωνουμένων 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 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
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του έτους 2017 και επαλήθευση της μαθηματικής
ακρίβειάς τους.
Το ποσό της συνολικής δαπάνης ανήλθε σε KEUR 5.640.
	Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της
διαδικασίας αυτής.
β.	Επαλήθευση της καταχώρησης των εξόδων αυτών στις
οικονομικές εκθέσεις 2017 της VinylPlus ΜΚΟ.
Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της
διαδικασίας αυτής.
γ.	Αναφορικά με το έργο ESWA, για κάθε επιμέρους
δαπάνη άνω των EUR 100, συμφωνία των δαπανών αυτών
με τα αντίστοιχα παραστατικά και επαλήθευση ότι
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2017 και
31ης Δεκεμβρίου 2017.
Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της
διαδικασίας αυτής.
δ.	Αναφορικά με το έργο ESWA, για κάθε επιμέρους δαπάνη
άνω των EUR 100, επαλήθευση ότι οι δαπάνες αυτές
καταχωρήθηκαν στα βιβλία του εργολάβου το αργότερο
έως 31 Δεκεμβρίου 2017.
Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της
διαδικασίας αυτής.
ε.	Αναφορικά με το έργο Recovinyl, έλεγχος συμφωνίας
των εξόδων 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
που από το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται ή εισφέρει
σε κάθε επιμέρους έργο.
Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή της
διαδικασίας αυτής, που αντιπροσωπεύει το 29,67% της
συνολικής δαπάνης.
Σημειώστε ότι οι οικονομικές καταστάσεις των VinylPlus
ΜΚΟ, TEPPFA ΜΚΟ και Recovinyl ΜΚΟ πιστοποιούνται 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/Bedrijfsrevisoren

DOMINIC ROUSSELLE,
Εταίρο
Mont-Saint-Guibert,
11 Απριλίου 2018

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ KPMG

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (“ΑΣΔ”): ΤΟΝΑΖ PVC ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ (ΠΛΕΟΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΑΣ) ΤΟ 2017, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ VINYLPLUS
Προς τον Γενικό Διευθυντή της VinylPlus ΜΚΟ
(εφεξής “VinylPlus”)
Υλοποιήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν μαζί σας και
απαριθμώνται κατωτέρω αναφορικά με τα τονάζ ανακυκλωμένου
PVC (στα πλαίσια των ακόλουθων σχεδίων της VinylPlus) κατά το 2017:
 τις 28 χώρες της ΕΕ, από την κλαδική ένωση 'Ευρωπαϊκή
σ
Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων' (εφεξής
“TEPPFA”);
 τις 28 χώρες της ΕΕ (πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας), στα
σ
πλαίσια του συστήματος ROOFCOLLECT από μέλη της
κλαδικής ένωσης 'Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής
Επίστρωσης' (εφεξής “ESWA”), καθώς και από την κλαδική
ένωση 'Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και
σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων' (εφεξής “EPPA”);
σ τις 28 χώρες της ΕΕ (πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας) από
(μέλη της) Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling
(εφεξής “AgPR”) και ReVinylFloor;
σ τις 28 χώρες της ΕΕ (πλέον της Νορβηγίας και Ελβετίας) στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων του EPCoat, και;
 τις 28 χώρες της ΕΕ (πλέον της Ελβετίας) στα πλαίσια των
σ
δραστηριοτήτων του Recovinyl.
ως έχουν στις 21 Μαρτίου 2018 και παρουσιάζονται στη
συνοδευτική επιστολή ανάθεσης με ημερομηνία 31 Ιανουαρίου
2018. Η ανάθεσή μας έγινε σύμφωνα με το πρότυπο 'International
Standard on Related Services' (ISRS) 4400 που ισχύει για
τις Αναθέσεις Συμφωνούμενων Διαδικασιών. Οι διαδικασίες
πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά για την υποβοήθησή σας
στην αξιολόγηση των τονάζ ανακυκλωμένου PVC στα πλαίσια
των προαναφερόμενων σχεδίων της VinylPlus το 2017, και
συνοψίζονται ως εξής:
Όσον αφορά στο MS Excelspreadsheet “KPMG calculation_
consoTrecycled_VinylPlus (2017)” για τη λογιστική χρήση 1
Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 που εκπονήθηκε από τη
διοίκηση της VinylPlus, σχετικά με τα τονάζ ανακυκλωμένου PVC
(στα πλαίσια των προαναφερόμενων σχεδίων της VinylPlus) το
2017, πραγματοποιήσαμε τις ακόλουθες διαδικασίες:

1. Επαλήθευση, στο φύλλο “VinylPlus 2017” (το οποίο περιέχει
αναλυτικούς υπολογισμούς για τη διοίκηση της VinylPlus),
κατά πόσον οι ποσότητες που αναφέρονται στις στήλες H, L,
M και N αναφορικά με τις ποσότητες PVC που ανακυκλώθηκαν
το 2017 μέσω των διαφόρων σχεδίων της VinylPlus, συμφωνούν
με τις ποσότητες που αναφέρονται στις:
 κθέσεις Ευρημάτων σχετικά με τις Αναθέσεις
Ε
Συμφωνούμενων Διαδικασιών (“ΑΣΔ”) που
πραγματοποιήθηκαν από την KPMG Réviseurs
d’Entreprises SCRL civile/KPMG Bedrijfsrevisoren burg.
CVBA κατόπιν αιτήματος των νομικών προσώπων που
παρατίθενται κατωτέρω, αναφορικά με:

 τ ονάζ υλικών δαπέδων από PVC μετά τη χρήση που
ανακυκλώθηκαν στις 28 χώρες της ΕΕ πλέον Νορβηγίας
και Ελβετίας το 2017, από μέλη της AgPR και ReVinylFloor;
 τ ονάζ PVC που ανακυκλώθηκε στις 28 χώρες της
ΕΕ πλέον της Ελβετίας το 2017, στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων της Recovinyl;
Επιβεβαιώσεις ανακύκλωσης σχετικά με υλικά δαπέδων PVC;

	Αποσπάσματα από το σύστημα εντοπισμού εσωτερικού
ελέγχου της Recovinyl σχετικά με την κατάσταση ελέγχου
των σχετικών εταιρειών ;
	τ ην έκθεση ελέγχου του τονάζ εύκαμπτου ανακυκλωμένου
PVC το 2017 στα πλαίσια του συστήματος ROOFCOLLECT
από τα μέλη της ESWA, που καταρτίστηκε απο τον Γενικό
Διευθυντή του Συστήματος Roofcollect και ;
	Επικοινωνία από τα σχετικά σχέδια της VinylPlus,
απευθυνόμενη στη διοίκηση της VinylPlus ή/και στον
Επικεφαλής Ελεγκτή Σχεδίου, κ. Geoffroy Tillieux;
2. Επαλήθευση, στο φύλλο “VinylPlus 2017”, της μαθηματικής
ακρίβειας των υπολογισμών (προς αποφυγή διπλομέτρησης)
των ποσοτήτων ανακυκλωμένου PVC το 2017;
3. Επαλήθευση, στο φύλλο “Table for progress report” (το
οποίο περιέχει τον πίνακα προς δημοσίευση στην Έκθεση
Προόδου της VinylPlus 2018), της μαθηματικής ακρίβειας
των υπολογισμών της στήλης ΣΤ σχετικά με τα τονάζ που
ανακυκλώθηκαν το 2017, βάσει των σχετικών τονάζ που
αναφέρονται στο φύλλο “VinylPlus 2017”.
Ο προαναφερόμενος πίνακας παρατίθεται επίσης στη σελίδα
27 της Έκθεσης Προόδου της VinylPlus 2018, με συνολικό
ανακυκλωμένο τονάζ για το 2017 ύψους 639.648 τόνων.
Κατωτέρω παραθέτουμε τα ευρήματά μας:

	
Όσον αφορά στις διαδικασίες 1, 2 και 3, δεν διαπιστώσαμε
εξαιρέσεις.
Δεδομένου ότι οι ανωτέρω διαδικασίες δεν συνιστούν έλεγχο
ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή τα
Διεθνή Πρότυπα περί Αναθέσεων Ελέγχου, δεν παρέχουμε καμία
διαβεβαίωση ως προς τα τονάζ ανακυκλωμένου PVC στα πλαίσια των
ανωτέρω έργων της VinylPlus κατά το 2017, από 10 Απριλίου 2018.
Εάν είχαμε εφαρμόσει πρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε ελέγξει ή
επισκοπήσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα περί Αναθέσεων Ελέγχου, ενδέχεται να είχαν
προκύψει άλλα ζητήματα τα οποία θα σας αναφέραμε.
Η έκθεσή μας προορίζεται αποκλειστικά για τον σκοπό που
αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της έκθεσης αυτής, και
προς δική σας πληροφόρηση, και δεν προορίζεται για καμία άλλη
χρήση ούτε προς διανομή σε τρίτους, με εξαίρεση τη δημοσίευσή
της για ενημερωτικούς σκοπούς στην Έκθεση Προόδου της
VinylPlus 2018. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος επιθυμεί
να βασιστεί στην έκθεση αυτή για οποιονδήποτε σκοπό, θα το
πράξει αποκλειστικά με δικό του κίνδυνο. Η παρούσα έκθεση
αφορά μόνο στα τονάζ PVC που ανακυκλώθηκε στα πλαίσια των
προαναφερόμενων σχεδίων της VinylPlus το 2017, καθώς και στα
κονδύλια που αναφέρονται ανωτέρω, και δεν επεκτείνεται στις
οικονομικές καταστάσεις της VinylPlus στο σύνολό τους.
KPMG Réviseurs d’Entreprises/Bedrijfsrevisoren
Αρμόδια Ελεγκτική Εταιρεία εκπροσωπούμενη από τον

DOMINIC ROUSSELLE,
Εταίρο
Mont-Saint-Guibert,
11 Απριλίου 2018
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ SGS ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2018 ΤΗΣ VINYLPLUS
Η SGS είναι η κορυφαία εταιρεία έρευνας,
επαλήθευσης, ελέγχου και πιστοποίησης.
Αναγνωρισμένοι ως διεθνές σημείο αναφοράς
ποιότητας και συνοχής, απασχολούμε περισσότερους
από 95.000 ανθρώπους και διατηρούμε δίκτυο με πάνω
από 2.400 γραφεία και εργαστήρια σε όλο τον κόσμο.
Η VinylPlus ανέθεσε στην SGS να προβεί σε ανεξάρτητη
επαλήθευση της “ Έκθεσης Προόδου 2018”. Η Έκθεση
αυτή παρουσιάζει τα επιτεύγματα του έργου της
VinylPlus κατά το 2017.
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.
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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 επαλήθευσης μας, η VinylPlus παρείχε
αντικειμενικά στοιχεία της απόδοσής της αναφορικά με
τις δεσμεύσεις της στο πρόγραμμα της VinylPlus.
Κατά τη γνώμη μας, η παρούσα “ Έκθεση Προόδου 2018”
παρουσιάζει με αξιοπιστία τα επιτεύγματα της VinylPlus
κατά το έτος 2017. Η έκθεση απεικονίζει την προσπάθεια
της VinylPlus να συμμορφωθεί με την Εθελοντική
Δέσμευση την οποία ανέλαβε τον Ιούνιο του 2011.

SIR PIETER WETERINGS
SGS Belgium NV,
Τομέας Πιστοποίησης και Ενίσχυσης Επιχειρήσεων
Διευθυντής Πιστοποιήσεων
Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Σχολιασμός της The Natural Step για την
Έκθεση Προόδου της VinylPlus για το έτος 2017
Η Natural Step ενεργεί ως εξωτερικός σύμβουλος, μεσολαβητής μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και υποστηρικτής διεύρυνσης
δυνατοτήτων για τη VinylPlus. Εδώ σχολιάζουμε ορισμένα θέματα-κλειδιά που προέκυψαν από το πως είδαμε τις δραστηριότητες της
VinylPlus εντός του 2017, από την άμεση εμπλοκή μας στην υποστήριξη της κατεύθυνσής της, και από τη θεώρησή μας για το πλαίσιο
μίας ολοένα και περισσότερο κατευθυνόμενης από την αειφορία αγοράς, μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει η βιομηχανία.

Το Πλαστικό στο Επίκεντρο
Η (μη αειφόρος) χρήση του πλαστικού από την κοινωνία βρέθηκε
στο επίκεντρο το 2017 – για παράδειγμα, τα πλαστικά στον ωκεανό,
οι πλαστικές τσάντες μίας χρήσης, το αίτημα για εκσυγχρονισμό
του πλαστικού στις συσκευασίες, και ο διάλογος για την επικείμενη
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Πλαστικό στην Κυκλική Οικονομία.
Παρ' ότι το PVC χρησιμοποιείται κυρίως σε ανθεκτικές εφαρμογές, ο
διάλογος περί θέσεως του πλαστικού 'υπό έλεγχο' είναι επίσης σχετικός
για τη VinylPlus ως ένα επιτυχημένο πρόγραμμα δράσης από πλευράς
της βιομηχανίας πλαστικού. Για παράδειγμα, οι όγκοι ανακύκλωσης
της VinylPlus το 2017 έχουν πλέον φθάσει σχεδόν το 80% του στόχου
για το 2020. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό ως ένα σοβαρό βήμα
προς το ευρύτερο όραμα για ένα καθεστώς διαχείρισης εξ ολοκλήρου
ελεγχόμενου βρόχου για το PVC. Συνολικά, θεωρούμε ότι η VinylPlus
προσελκύει εποικοδομητικά τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών
στα θέματα που αφορούν το PVC, και αναλαμβάνει την ευθύνη της μέσω
της εθελοντικής δέσμευσης.

Διάδοση Μαθημάτων μέσα από Χάρτες
Πορείας για την Αειφόρο Διαχείριση Υλικών
Η VinylPlus κέρδισε περαιτέρω θετική αναγνώριση για τα επιτεύγματά
της το 2017, και θεωρείται ολοένα περισσότερο ως παράδειγμα προς
μίμηση για άλλες αξιακές αλυσίδες πλαστικού και υλών. Εάν υπάρχει
ένας τομέας στον οποίο θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τη VinylPlus να
υψώσει περισσότερο το ανάστημά της, είναι η προώθηση του οράματός
της για την αειφόρο διαχείριση των χημικών. Η βελτίωση από το ένα
έτος στο άλλο είναι θετική, ωστόσο η εστίαση της πορείας ορίζεται από
μία ξεκάθαρη κατανόηση του τι χρειάζεται να επιτευχθεί τελικά για το
PVC ώστε να εξασφαλιστεί η θέση του σε μία αειφόρο κοινωνία. Αυτό
το σημείο δεν πρέπει να ξεχαστεί όταν κανείς μεταδίδει μαθήματα,
καθώς είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της προσέγγισης της
VinylPlus. Όλες οι αξιακές αλυσίδες υλικών οφείλουν να ακολουθήσουν
ένα παρόμοιο ταξίδι για να κατανοήσουν τις επιστημονικές απαιτήσεις
για μία αειφόρο κοινωνία, και στη συνέχεια να συνεργαστούν για να
ξεπεράσουν τις δικές τους προκλήσεις.

Ξεπερνώντας τις Αντιθέσεις στην Κυκλική
Οικονομία - Κληροδοτημένα Πρόσθετα
Η VinylPlus έχει επηρεαστεί από τον διάλογο σχετικά με τις πολιτικές
που αφορούν τα κληροδοτημένα πρόσθετα, όπου οι διάφοροι
στόχοι έρχονται αντιμέτωποι μεταξύ τους - η κυκλική οικονομία και
η αποτελεσματική διαχείριση πόρων από τη μία, και η διαχείριση των
χημικών ουσιών από την άλλη. Η αβεβαιότητα αυτή αποτελεί ενδεχόμενο
φραγμό στις επενδύσεις στην υποδομή της ανακύκλωσης και στην
προτίμηση των ανακυκλωμένων υλικών. Η μεμονωμένη διαχείριση
ζητημάτων παραβλέπει την ανάγκη της συνεργασίας προς ένα κοινό
όραμα αειφορίας, όπου θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα θέματα και η
εργασία θα γίνεται σε πολλαπλά μέτωπα ταυτόχρονα, προκειμένου να
υπάρξει γνήσια βελτίωση σε βάθος χρόνου. Χρειάζονται πραγματιστικές
λύσεις, και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για τη VinylPlus να προωθεί
διαρκώς την καλύτερη έκβαση και να προχωρεί προς το όραμά της για
μία αειφόρο διαχείριση ροής του PVC. Η νοοτροπία αυτή σύνδεσης
με το μέλλον είναι σημαντική όταν κανείς ασχολείται ολιστικά με τις
αντιθέσεις στην κυκλική οικονομία.

Προτάσεις για την Ανακύκλωση Σκληρού PVC
που περιέχει Κληροδοτημένα Πρόσθετα
Εν όψει των ερωτημάτων σχετικά με τον συγκεκριμένο παράγοντα
αντιθέσεων, μας ζητήθηκε από την Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου
της VinylPlus να παράσχουμε άμεσα δεδομένα για την 'ανάπτυξη
επιστημονικά βασισμένων προτάσεων διαχείρισης των κληροδοτημένων
πρόσθετων στο σκληρό PVC' χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο Natural Step.
Καταρτίσαμε μία ανάλυση χρησιμοποιώντας τις αρχές της αειφορίας
για να εκτιμήσουμε το ζήτημα και να εξερευνήσουμε την καλύτερη
τρέχουσα επιλογή διαχείρισης αποβλήτων σκληρού PVC κάνοντας
τη σύνδεση με την πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές της αειφορίας στο
απώτερο μέλλον. Από τότε έχουμε δημοσιεύσει τη δήλωση και τις

συστάσεις μας στη VinylPlus. Τα ανωτέρω είναι διαθέσιμα στο κοινό
στα πλαίσια του ευρύτερου διαλόγου για το PVC και την αειφορία
(αναρτημένα στη σελίδα www.thenaturalstep.org/PVC).

Συνδυάζοντας τα Λόγια με τις Πράξεις
Η VinylPlus αποτελεί πλέον σημαντικό εκπρόσωπο της αειφορίας της
βιομηχανίας, ακόμη και πέρα από την Ευρώπη. Το Φόρουμ της VinylPlus
για την Αειφορία 2017 σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αποτέλεσε ένα
καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η VinylPlus συνενώνει τη
βιομηχανία, φέρνοντας τη νοοτροπία της αειφορίας στο επίκεντρο
και επιδεικνύοντας τα αποτελέσματα της κοινής δέσμευσης. Με την
αυξημένη 'επικοινωνία σε επίπεδο βιομηχανίας' υπάρχει και αυξημένο
καθήκον των εμπλεκόμενων να συνοδεύσουν με πράξεις τις υποσχέσεις
τους, συνεπώς υπάρχει πάντοτε ένα σταθερό μήνυμα ανεξαρτήτως
του ποιος μιλά. Ενθαρρύνουμε όλες τις μεμονωμένες εταιρείες να
συνεχίσουν να ενσωματώνουν τη VinylPlus στις πρακτικές και στις
επικοινωνίες τους.

Σήμανση Προϊόντων VinylPlus
Για την ακρίβεια, αρχίζουν να διαφαίνονται όλο και περισσότερες
ενδείξεις δέσμευσης μεμονωμένων εταιρειών. Η Natural Step επιθυμεί να
αναγνωρίσει στον κλάδο των Προφίλ Παραθύρων PVC ότι είναι η πρώτη
που ανέλαβε τη Σήμανση Προϊόντων VinylPlus®, και μάλιστα είναι η
πρωτοπόρος στη λήψη της σχετικής πιστοποίησης. Το πρόγραμμα αυτό
είναι σχεδιασμένο ειδικά ώστε να καλύψει τις βασικές προκλήσεις για το
PVC στην Ευρώπη και να ενεργοποιήσει την πρόοδο σε εναρμόνιση με
τη χάραξη πορείας της VinylPlus. Επιπλέον, η σήμανση φέρνει μαζί της
μεγαλύτερη διαφάνεια μέσω των ελέγχων από τρίτους, και είναι ένδειξη
ότι η δέουσα επιμέλεια της αειφορίας εμφιλοχωρεί σε μεμονωμένες
αποφάσεις εταιρειών. Η Natural Step ελπίζει ότι έτσι θα ενεργοποιηθούν
και άλλοι κλάδοι να αναλάβουν αυτή την πρόκληση.

Το Αποτύπωμα για την Αειφορία των Πρόσθετων
Η αξιολόγηση των πρόσθετων προχωρεί παράλληλα με την επαλήθευση
της αειφορίας των προϊόντων σε επίπεδο εταιρειών, μέσω της εργασίας
για το Αποτύπωμα για την Αειφορία των Πρόσθετων. Η Natural Step
παρείχε καθοδήγηση μεθοδολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
θα είναι εναρμονισμένη με την εμπειρία μας από την αειφορία και την
αξιολόγηση του κύκλου ζωής. Το έργο μας πλέον είναι να προχωρήσουμε
σε αξιολογήσεις και σαφή σχέδια δράσης βάσει των αποτελεσμάτων.
Συνολικά, είμαστε ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι η κοινή αυτή
ευθυγράμμιση των εργαλείων καινοτομίας (σήμανση προϊόντων +
αξιολογήσεις πρόσθετων) προχωρεί προς τα ίδια κριτήρια αναφοράς - τη
διαχείριση των προϊόντων PVC και τα δεδομένα τους σε αρμονία με τις
επιστημονικά βασισμένες αρχές της αειφορίας.

Τελευταίες Σκέψεις
Ανά τα χρόνια, η VinylPlus έχει δημιουργήσει πιλοτικά σχέδια και έχει
επενδύσει σε νέους τρόπους συνεργασίας και σε συστήματα οργάνωσης
δραστηριοτήτων όπως η ανακύκλωση. Αυτά πλέον αποφέρουν καρπούς,
και η Έκθεση Προόδου 2018 της VinylPlus απεικονίζει ορθά την πρόοδο
αυτή. Πιστεύουμε ότι η VinylPlus βρίσκεται στην πορεία προς την
επίτευξη των στόχων της. Κοιτώντας στο μέλλον, η VinylPlus θα πρέπει
να αρχίσει να σκέφτεται τι θα χρειαστεί για να μετακινήσει τη δέσμευση
της βιομηχανίας στο επόμενο επίπεδο και να προχωρήσει πιο μακριά, πιο
γρήγορα, με όλους μαζί.

RICHARD BLUME
Υπεύθυνος Σχεδίων της TNS & Ανώτερος

OUTI UGAS
Πρόεδρος της The Natural Step International
Στοκχόλμη, Μάρτιος 2018
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Παραρτημα

ΑΕΙΦΌΡΟΣ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΌΣΘΕΤΩΝ:
“Θα αναθεωρήσουμε τη χρήση των
πρόσθετων PVC και θα κινηθούμε σε
πιο αειφόρα συστήματα προσθέτων.”

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.”

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΊΑ:
“Θα εξακολουθήσουμε να αυξάνουμε
την ευαισθητοποίηση για την
αειφορία σε όλη την αξιακή αλυσίδα
– συμπεριλαμβανομένων των
ενδιαφερόμενων μερών εντός και
εκτός βιομηχανίας – προκειμένου να
επιταχύνουμε την επίλυση των προκλήσεων
αειφορίας που αντιμετωπίζουμε.”

	Παρ' όλο που ο στόχος χρειάστηκε να ανακληθεί (δείτε τη σελ. 11 της Έκθεσης Προόδου της VinylPlus 2017), η VinylPlus θα
συνεχίσει τις προσπάθειες εξεύρεσης τεχνικά και οικονομικά βιώσιμων λύσεων για τα δύσκολα ανακυκλώσιμα απόβλητα PVC
62
	Οι μετατροπείς καταβάλλουν προσπάθειες για την αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητάς τους. Ωστόσο, λόγω της
περιπλοκότητας και ποικιλίας των λειτουργιών του κλάδου μετατροπών, ένας συνολικός στόχος θα στερείτο νοήματος, το ίδιο
και οι στόχοι για τους υποκλάδους
63
	Παρ' ότι ο στόχος δεν επετεύχθη το 2013, η VinylPlus συνέχισε και θα συνεχίσει να εργάζεται προς την αύξηση του αριθμό
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα
61
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ΣΤΌΧΟΙ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

“Θα βοηθήσουμε να διασφαλιστεί η μη
συσσώρευση ανθεκτικών οργανικών
ενώσεων στη φύση και η μείωση των
λοιπών εκπομπών.”

ΣΤΌΧΟΙ

ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ
ΧΛΩΡΙΟΎΧΩΝ ΕΝΏΣΕΩΝ:

1. Έναρξη συζητήσεων με

ΣΤΌΧΟΙ

“Θα εργαστούμε με σκοπό την
αποτελεσματικότερη χρήση και έλεγχο του
PVC σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
του.”

1. Ανακύκλωση 800.000

1. Αντικατάσταση του

1. Σύσταση Ομάδας

τόνων PVC/έτος έως το 2020.
> σε εξέλιξη

εξωτερικά ενδιαφερόμενα
μέρη σχετικά με τις εκπομπές
οργανικών χλωριούχων
ενώσεων εντός του 2012.
> επετεύχθη

μολύβδου στις 27 χώρες της
ΕΕ έως το τέλος του 2015
(επεκτάθηκε στις 28 χώρες
της ΕΕ το 2014).
> επετεύχθη

Δράσης για την Ενεργειακή
Αποτελεσματικότητα έως το
τέλος του 2011. > επετεύχθη

2.

Μείωση ενεργειακής
κατανάλωσης από τους
παραγωγούς PVC ρητίνης, με
στόχο το 20% έως το 2020.
> σε εξέλιξη

ΣΤΌΧΟΙ

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΟΥ ΒΡΌΧΟΥ:

ΣΤΌΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ VINYLPLUS

1. Η διαδικτυακή πύλη της
VinylPlus αναμένεται να
λειτουργήσει το καλοκαίρι του
2011. > επετεύχθη

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

3.

Το Πιστοποιητικό Μέλους
της VinylPlus θα εκδοθεί ως
το τέλος του 2011.
> επετεύχθη

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ
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2. Ακριβής προσδιορισμός

3. Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμου τεχνολογίας για

4. Ενασχόληση με το θέμα των

και υποβολή σχετικών
αναφορών, διαθέσιμα έως το
τέλος του 2011.
> επετεύχθη

την ανακύκλωση 100.000 τόνων δύσκολου προς ανακύκλωση
PVC /έτος (στα πλαίσια του συνολικού στόχου ανακύκλωσης των
800.000 τόνων/έτος) έως το 2020.
> ανακλήθηκε 61

‘κληροδοτούμενων προσθέτων’
και υποβολή σχετικής
ενημερωτικής έκθεσης στα
πλαίσια κάθε ετήσιας Έκθεσης
Προόδου της VinylPlus.
> σε εξέλιξη

3.

5. Στόχος η εκμηδένιση

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

2. Θα αναπτυχθούν
εύρωστα κριτήρια για
την 'αειφόρο χρήση των
προσθέτων', με υποβολή
έκθεσης προόδου έως το
τέλος του 2012.
> επετεύχθη το 2014

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

4.

Αξιολόγηση κινδύνων
για την μεταφορά βασικών
πρώτων υλών, ειδικότερα
VCM, έως το τέλος του 2013.
> επετεύχθη το 2015

των ατυχημάτων με έκλυση
VCM κατά τη μεταφορά στα
επόμενα 10 έτη.
> σε εξέλιξη

3.a. Επίτευξη πλήρους
συμμόρφωσης έως το 2020.

3.

Επικύρωση των εύρωστων κριτηρίων για την 'αειφόρο χρήση των
προσθέτων', σε σχέση με την αξιακή αλυσίδα επόμενου σταδίου, με
υποβολή έκθεσης προόδου έως το τέλος του 2014. > επετεύχθη εν μέρει

4. Και άλλοι παραγωγοί

3.c. Ανάπτυξη μίας συστηματικής μεθοδολογίας πλαισίου, λαμβάνοντας

προσθέτων PVC, καθώς και
η αξιακή αλυσίδα επόμενου
σταδίου, θα κληθούν
να συμμετάσχουν στην
πρωτοβουλία των ‘αειφόρων
προσθέτων.
> σε εξέλιξη

4.

5. Σύσταση Ομάδας

6. Υποβολή έκθεσης προόδου

Δράσης Ανανεώσιμων Υλών
έως το τέλος του πρώτου
τριμήνου του 2012.
> επετεύχθη

από την Ομάδα Δράσης
Ανανεώσιμων Υλών έως το
τέλος του 2012.
> επετεύχθη + επεκτάθηκε

3.a. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αειφόρο επιλογή πρόσθετων για
προφίλ. > επετεύχθη

3.b. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αειφόρο επιλογή πρόσθετων για

εύκαμπτες εφαρμογές. > σε εξέλιξη

υπόψη την έννοια του ΠΑΠ της ΕΕ. > επετεύχθη

3.

Προσδιορισμός στόχων για
συγκεκριμένη μείωση ενέργειας
από πλευράς μετατροπέων έως
το τέλος του 2012.
> επετεύχθη εν μέρει 62
3.a. Οι μετατροπείς PVC θα
αναφέρουν το όφελός τους από την
εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια
βάση. > σε εξέλιξη

4.

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 + συνεχίζεται

5. Θα οργανώνονται ετήσιες
συναντήσεις των εξωτερικών
ενδιαφερομένων μερών,
ξεκινώντας από το 2012.
> επετεύχθη + συνεχίζεται

Πρόταση από την Ομάδα
Δράσης για την Ενεργειακή
Αποτελεσματικότητα σχετικά
με προσήκουσες μετρήσεις
περιβαλλοντικού αποτυπώματος
έως το τέλος του 2014.
> καθυστερεί (σε αναμονή των

6.a. Ενημερωμένη αναφορά
κατάστασης έως το τέλος του 2020.

αποτελεσμάτων της πιλοτικής φάσης
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
προϊόντων (ΠΑΠ) της ΕΕ)

6. Η σήμανση προϊόντων της

8. Οι παραγωγοί

VinylPlus θα κυκλοφορήσει έως
το τέλος του 2012.
> η κυκλοφορία επετεύχθη το
2014, η υλοποίηση συνεχίζεται

σταθεροποιητικών ουσιών
της ESPA θα προωθήσουν
ενεργά τη VinylPlus εκτός των
28 χωρών της ΕΕ. > σε εξέλιξη

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

9.

12. Η δέσμευση για

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

Η VinylPlus θα αυξήσει τον
αριθμό των συμμετεχόντων του
προγράμματος κατά 20% σε
σχέση με το 2010 ως το τέλος
του 2013. > δεν επετεύχθη 63

10. Η VinylPlus θα δημιουργήσει
συνεργασία με πέντε διεθνείς
φίρμες ως το τέλος του 2013.
> επετεύχθη εν μέρει +
συνεχίζεται

11.

κοινωνικό διάλογο που
υιοθέτησε η Κλαδική Επιτροπή
Κοινωνικού Διαλόγου της ΕΕ
για τη Βιομηχανία Χημικών
θα συμπεριληφθεί στο
πρόγραμμα της VinylPlus έως
το τέλος του 2016.
> επετεύχθη + συνεχίζεται
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ΛΕΞΙΚΟ ΌΡΩΝ
ΑΑΠ

Αποτύπωμα για την Αειφορία των Πρόσθετων

AGPU

Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. –
η Γερμανική ένωση της αξιακής αλυσίδας του
PVC (www.agpu.com)

ΑKZ

Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής

BBP

Butyl benzyl phthalate

B&C

Οικοδομές και κατασκευές

BPF VINYLS
GROUP
BTHC
Ca
CLP

DBP

Butyryl tri-n-hexyl citrate
Ασβέστιο
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ταξινόμηση,
επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών
και μειγμάτων. Η νομοθεσία αυτή εισήγαγε στην
ΕΕ ένα νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης
χημικών, βάσει του Διεθνώς Εναρμονισμένου
Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών
Di-n-butyl phthalate

DEHA

Di(2-ethylhexyl) adipate

DEHP

Di(2-ethylhexyl) phthalate

DEHTP

Di(2-ethylhexyl) terephthalate

DIBP

Di-isobutyl phthalate

DIDP

Di-isodecyl phthalate

DINA

Diisononyl adipate

DINCH

Di-isononyl cyclohexane dicarboxylate

DOTP

Di-octyl terephthalate

DPHP

Di(2-propyl heptyl) phthalate

ΕAK

Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων

ΕΕΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ECHA

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών
(http://echa.europa.eu)

ECVM

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Παραγωγών Βινυλίου
(www.pvc.org)

ECVM 2010

Το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM (του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Παραγωγών Βινυλίου,
με έδρα στο Βέλγιο

EDC

Ethylene dichloride or 1,2-dichlorethane

EKA

Επιτροπή Κοινωνικο-οικονομικής Ανάλυσης

ΥΠΠ

Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος

ΠΔΠ

Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος

EPPA

EPS
E-PVC

Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από
PVC και σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων
(www.eppa-profiles.eu)
Expanded polystyrene
Emulsion polyvinyl chloride

Φθαλικές Ενώσεις υψηλού μοριακού βάρους

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΊ
ΧΆΡΤΕΣ

Οι βιομηχανικοί χάρτες του ECVM για την Παραγωγή
VCM και S-PVC (1995) και για την Παραγωγή Ε-PVC
(1998)

IVK EUROPE

Industrieverband Kunstoffbahnen e.V.
( Ένωση Υφασμάτων με Επίστρωση και Μεμβρανών –
www.ivk-europe.com)

KPMG

η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών
που παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες (www.kpmg.com)

ΦΘΑΛΙΚΈΣ
ΕΝΏΣΕΙΣ ΧΜΒ

Φθαλικές Ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους

NaCI

Sodium Chloride

Pb

Μόλυβδος

PE

Πολυαιθυλένιο

ΠΑΠ

Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος

PLASTICISERSPLUS

Το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECPI στις
Βρυξέλλες, Βέλγιο

ppm

Μέρη ανά εκατομμύριο (ισούται επίσης με
1 mg ανά kg)

PRE

Ανακυκλωτές Πλαστικού Ευρώπης
(www.plasticsrecyclers.eu)

PVC

Πολυβινυλοχλωρίδιο

PVC FORUM
ITALIA

Η ιταλική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC
(www.pvcforum.it)

PVDF

Polyvinylidene fluoride

P-PVC

Πλαστικοποιημένο PVC

REACH
RoHS

RoHS 2
R-PVC
ΣΑΑ
SDS (ΔΔΑ)
SDS-R
SGS

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 αναθεωρημένη Οδηγία RoHS 2011/65/EU (RoHS 2)
που τέθηκε σε ισχύ από 21 Ιουλίου 2011
Ανακυκλωμένο PVC
Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για Προϊόντα
Ανακύκλωσης
Société Générale de Surveillance, ο κορυφαίος
οργανισμός ελέγχου και επαλήθευσης παγκοσμίως
(www.sgs.com)

S-PVC

Suspension polyvinyl chloride

SSDC

Κλαδική Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου

SVHC

Ουσίες Πολύ Υψηλού Κινδύνου

TEHTM
TEPPFA

Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
Η 'Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και
Εξαρτημάτων (www.teppfa.eu)

ERPA

Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών Σκληρού PVC, κλαδική
ένωση της EuPC (www.pvc-films.org)

ESPA

Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Σταθεροποιητών
(www.stabilisers.eu)

ESWA

Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής
Επίστρωσης, κλαδική ένωση της EuPC
(www.eswa.be)

UNIDO

EUPC

Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών Υλών
(www.plasticsconverters.eu)

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών

U-PVC

Μη πλαστικοποιημένο PVC

EUROPEAN
PLASTICISERS
GHS
HE
HCI
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Η Ομάδα Μελών της αξιακής αλυσίδας του PVC
της Βρετανικής Ομοσπονδίας Πλαστικών Υλών
(BPF) (www.bpf.co.uk)

ΦΘΑΛΙΚΈΣ
ΕΝΏΣΕΙΣ ΥΜΒ

πρώην ECPI
(www.europeanplasticisers.eu)
Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης
και Επισήμανσης Χημικών
Ηνωμένα Έθνη
Hydrogen Chloride

THE NATURAL
STEP
TOTM

VCM
VINYL 2010

VFSE
WUPPI

Μία ΜΚΟ για την αειφορία που ασκεί καλοπροαίρετη
κριτική και παρέχει συμβουλές για την αειφορία στη
VinylPlus (www.naturalstep.org)
Tris(2-ethylhexyl) trimellitate

Vinyl chloride monomer
Η πρώτη δεκαετής Εθελοντική Δέσμευση της
Ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC που υπεγράφη
το 2000
Vinyl Films & Sheets Europe (www.vfse.org)
Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή
και ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk)

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ

2018

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 PVC είναι μία πλαστική ύλη χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα: 57% του μοριακού
βάρους του οφείλεται στο χλώριο που προέρχεται από το κοινό άλας, 5% είναι υδρογόνο,
και 38% άνθρακας. Είναι ανακυκλώσιμο και ανακυκλώνεται βαθμιαία περισσότερο. Η
Ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC έχει δουλέψει σκληρά για να ενισχύσει την περισυλλογή
του και να βελτιώσει τις υπάρχουσες τεχνολογίες ανακύκλωσης.
Διάφορες πρόσφατες μελέτες οικολογικής αποδοτικότητας και αξιολόγησης του κύκλου
ζωής για τις κυριότερες εφαρμογές του 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 είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλή συνολική κατανάλωση ενέργειας αλλά
και χαμηλότερες εκπομπές CO2.
Λόγω του χαμηλού βάρους, της ανθεκτικότητας και της σταθερότητάς του, το PVC παρέχει
οφέλη σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, χρημάτων και υλικών σε κλάδους όπως
ο κλάδος οικοδομών και κατασκευών, υδροδότησης, υγείας και μεταφορών.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η αξιακή αλυσίδα του PVC εκπροσωπείται από τέσσερις ενώσεις:

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ
ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ,
που αντιπροσωπεύει τις
έξι κορυφαίες Ευρωπαϊκές
εταιρείες παραγωγής
ρητίνης PVC που
καλύπτουν περίπου το 75%
της τρέχουσας παραγωγής
ρητίνης στις 28 χώρες της
ΕΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές
λειτουργούν περίπου 40
διαφορετικά εργοστάσια
σε περισσότερα από 23
σημεία και απασχολούν
περίπου 7.000 ανθρώπους.
www.pvc.org

Η ΈΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΊΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΈΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΏΝ ΥΛΏΝ,

Η ΈΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΊΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΏΝ,

που αντιπροσωπεύει
περισσότερες από 50.000
εταιρείες στην Ευρώπη οι
οποίες παράγουν πάνω από
50 εκατομμύρια τόνους
πλαστικών προϊόντων
διαφόρων ειδών κάθε χρόνο.
Συνολικά απασχολούν πάνω
από 1,6 εκατ. ανθρώπους,
και δημιουργούν κύκλο
εργασιών άνω των €260 δις
κατ' έτος.

που αντιπροσωπεύει
10 εταιρείες, οι οποίες
παράγουν άνω του 95%
των σταθεροποιητών που
πωλούνται στην Ευρώπη.
Απασχολούν άμεσα πάνω
από 2.000 ανθρώπους
στην ΕΕ.
www.stabilisers.eu

Η EUROPEAN
PLASTICISERS,
πρώην ECPI, που
αντιπροσωπεύει
τους οκτώ μεγάλους
Ευρωπαίους παραγωγούς
πλαστικοποιητικών ουσιών,
οι οποίοι παράγουν γύρω στο
90% των πλαστικοποιητικών
ουσιών στην Ευρώπη.
Απασχολεί περίπου 1.200
ανθρώπους στην παραγωγή
πλαστικοποιητών.
www.europeanplasticisers.eu

www.plasticsconverters.eu
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PVC & ΑΘΛΗΤΊΣΜΟΣ
Το ελαστικό δάπεδο από PVC είναι ιδανικό για αθλητικές εγκαταστάσεις
χάρη στην ελαστικότητα, την ασφάλεια και την άνεσή του. Η φωτογραφία
δείχνει μία τυπική εφαρμογή που κατασκευάζεται από τον εταίρο της
VinylPlus, Gerflor, για το γήπεδο βόλεϋ του Palazzetto dello Sport στο
Chieri, κοντά στο Τορίνο, Ιταλίας.
Οι χρήσεις του PVC στον αθλητισμό δεν σταματούν στα δάπεδα.
Η ανθεκτικότητά του το καθιστά κατάλληλο για πολυάριθμες εφαρμογές,
από στοιχεία B&C για αθλήματα έως αρχιτεκτονική υφασμάτων, ρουχισμό
και υπόδηση. Χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή εξοπλισμού
όπως μπάλες του μπάσκετ, για επιστρώσεις πάγκων γυμναστικής και
εργαλείων, γάντια του μποξ και βαράκια.
Ο αθλητισμός προάγει την ευζωία και την κοινωνική ζωή των ανθρώπων.
Ενσωματώνει θεμελιώδεις αξίες όπως η αφοσίωση, η δέσμευση, η
ομαδική εργασία και η αποφασιστικότητα για την επίτευξη στόχων.
Στη VinylPlus, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες.

VinylPlus®

Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/4
B-1160 Brussels, Belgium
Τηλ. +32 (0)2 676 74 41
info@vinylplus.eu

Avenue de Cortenbergh 71
B-1000 Brussels, Belgium

www.vinylplus.eu
@VinylPlus_EU
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