Έκθεση Προόδου 2016
Έκθεση πεπραγμένων του 2015

Ξεκινώντας 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
2015 σε κάθε μία από τις πέντε προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης που εντοπίστηκαν για το PVC
βάσει των Προϋποθέσεων του Συστήματος της Natural Step (TNS) για μία Αειφόρο Κοινωνία.
Όλες οι πληροφορίες που παρατίθενται, έχουν ελεγχθεί και επαληθευτεί από ανεξάρτητα τρίτα μέρη.
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.
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Πρόλογος
Το 2015 ήταν ένα κρίσιμο έτος για το αειφόρο μέλλον του πλανήτη
μας. Δύο υψηλού επιπέδου διεθνείς συναντήσεις όρισαν στόχους
σε παγκόσμιο επίπεδο και χαρτογράφησαν τον δρόμο που
εκτείνεται ως το 2030 και μετά.
Τον Σεπτέμβριο, τα 193 Κράτη Μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν ομόφωνα τους αναπτυξιακούς
στόχους μετά το 2015, στη Σύνοδο Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2015. Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο,
η Διεθνής Διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι (COP21) κατέληξε σε μία ιστορικής σημασίας
συμφωνία ως προς την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών.
Αντιμετωπίζοντας παγκόσμιες προκλήσεις τέτοιας εμβέλειας, η VinylPlus εργάζεται πιο σκληρά από
ποτέ προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Εθελοντική Δέσμευσή του θα συμβάλει στην επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων. Θέματα όπως η ολοένα αυξανόμενη αποτελεσματική χρήση των φυσικών
πόρων, των πρώτων υλών και της ενέργειας, αποτελούν ήδη αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος.
Το Φόρουμ για την Αειφορία του Βινυλίου 2015 αποτέλεσε ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Το
θέμα – ‘Περισσότερο Βινύλιο, Λιγότερος Άνθρακας’ – συνόψιζε τις προκλήσεις που αφορούν στο PVC
τα έτη που θα ακολουθήσουν, και επίσης το πως η Εθελοντική Δέσμευση της VinylPlus συμβάλλει ήδη
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, βελτιώνοντας την αειφορία των προϊόντων και ωθώντας την
ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC προς μία κυκλική οικονομία.

JOSEF ERTL
Πρόεδρος VinylPlus

Το Φόρουμ για την Αειφορία του Βινυλίου 2015 επιβεβαίωσε επίσης την ισχυρή δέσμευση της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας του PVC για περισυλλογή και ανακύκλωση με την ανάπτυξη σχεδίων που αποδεικνύονται όλο
και περισσότερο αποτελεσματικά και οικονομικά βιώσιμα. Σημαντικό μέρος της εργασίας της VinylPlus
το 2015 εστιάστηκε ακριβώς στο πως θα μπορέσουν να ανακυκλωθούν μεγαλύτερες ποσότητες PVC,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του ανακυκλωμένου PVC.
Η Επικοινωνία του Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο ‘Κλείνοντας τον βρόχο– Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την
Κυκλική Οικονομία’ τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων για τη διασφάλιση της ποσότητας των
ανακυκλούμενων υλών. Το θέμα των ‘χημικών που προκαλούν ανησυχία’ μνημονεύεται στο σχέδιο δράσης.
Πράγματι, η αβεβαιότητα σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την
επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και στις αγορές του ανακυκλωμένου PVC. Καλούμε
συνεπώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα επιτρέψουν τη συνέχιση και
ανάπτυξη της ανακύκλωσης του PVC, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της αποτελεσματικότητας των
πόρων του. Η VinylPlus εντείνει τον διάλογο με θεσμούς και δεσμεύεται πλήρως να συμβάλει στη λύση,
διασφαλίζοντας ότι θα αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την υγεία και το περιβάλλον.
Παράλληλα, η βιομηχανία μας συμμετέχει σε σημαντικές προσπάθειες ανάπτυξης και χρήσης
ασφαλέστερων, πιο αειφόρων διαμορφώσεων. Έως το τέλος του 2015, οι σταθεροποιητές μολύβδου
αντικαταστάθηκαν στις 28 χώρες της ΕΕ. Αυτό υπήρξε αναμφισβήτητα το κορυφαίο γεγονός του έτους
για τη VinylPlus, ολοκληρώνοντας ένα δύσκολο ταξίδι που χρειάστηκε στενή συνεργασία σε όλη την
αξιακή αλυσίδα για την επίλυση των τεχνικών περιορισμών.
Όπως είχε εξ αρχής προγραμματιστεί, το 2015 διενεργήσαμε έναν πλήρη έλεγχο των στόχων της
Εθελοντικής Δέσμευσης προκειμένου να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε τις πρωτοβουλίες μας
έως τώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς αλλά και τις τεχνικές εξελίξεις, καθώς και την
εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου.
Για την επιπλέον σκληρή δουλειά και την προσπάθεια που απαιτήθηκε για τον ενδιάμεσο έλεγχο, θα
ήθελα να ευχαριστήσω την οργάνωση της VinylPlus, τις εταιρείες-μέλη και εταίρους, τις κλαδικές
ενώσεις, τις Ομάδες Δράσης και τις Ομάδες Εργασίας, την TNS και όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα
μέρη που συμμετείχαν.
Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τους εννέα Εταίρους της VinylPlus που εισήλθαν το 2015 για να
μοιραστούν μαζί μας το δεύτερο μέρος του 10ετούς ταξιδιού μας.
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Διακυβέρνηση
Διοικητικό Συμβούλιο
Η VinylPlus διοικείται από ένα πλήρες διοικητικό συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι
κλάδοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC.

Το Συμβούλιο της VinylPlus
κ. Dirk Breitbach – Αντιπρόεδρος(α) (EuPC1 – κλάδος compounding)
κ. Filipe Constant – ECVM 20102
κ. Alexandre Dangis – EuPC
Δρ. Brigitte Dero – Γενικός Διευθυντής (ECVM 2010)
κ. Joachim Eckstein – Αντιπρόεδρος(β) (EuPC)
κ. Stefan Eingärtner – Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Δρ. Josef Ertl – Πρόεδρος(γ) (ECVM 2010)
κ. Rainer Grasmück – Ταμίας (ESPA3)
κ. Andreas Hartleif – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)
Δρ. Ettore Nanni – ESPA
κ. Nigel Sarginson – PlasticisersPlus4
κ. Arjen Sevenster – Ελεγκτής (ECVM 2010)
κ. Niels Rune Solgaard-Nielsen – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)
κ. Chris Tane – ECVM 2010
κ. Remco Teulings – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)
κ. Geoffroy Tillieux – Ελεγκτής (EuPC)
Δρ. Michael Träger – Πρόεδρος(δ) (ECVM 2010)
κ. Joachim Tremmel – PlasticisersPlus
κ. Christian Vergeylen – EuPC (κλάδος σκληρού PVC)
Αντιπρόεδρος από τον Απρίλιο 2015, Εν ενεργεία Πρόεδρος από τον Ιανουάριο 2016 έως τις 14 Απριλίου 2016
Έως τον Απρίλιο 2015
(γ)
Από τις 15 Απριλίου 2016
(δ)
Έως τον Δεκέμβριο 2015
(α)

Εσωτερικά και εξωτερικά
ενδιαφερόμενα μέρη
συμμετείχαν σε ανοικτό
και εποικοδομητικό
διάλογο στο Φόρουμ για
την Αειφορία του Βινυλίου
2015.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: VINYLPLUS

(β)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: VINYLPLUS
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“Η VinylPlus μπορεί να θεωρηθεί
πρωτοπόρος της κυκλικής οικονομίας”
Ο GWENOLE COZIGOU
Διευθυντής, DG GROW, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επιτροπή Παρακολούθησης
Ανοικτή σε όλα τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξασφαλίζει μία
ανεξάρτητη αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της Εθελοντικής

Ο Gwenole Cozigou
μιλά στο Φόρουμ για την
Αειφορία του Βινυλίου 2015.

Δέσμευσης, εγγυώμενη τη διαφάνεια, συμμετοχή και υπευθυνότητα της VinylPlus.

Μέλη
κ. Dirk Breitbach – Αντιπρόεδρος VinylPlus(α)
Καθ. Alfons Buekens – Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης5
κ. Gwenole Cozigou – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας
και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (DG GROW), Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κ. Alexandre Dangis – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου VinylPlus
Δρ. Brigitte Dero – Γενικός Διευθυντής VinylPlus
κ. Joachim Eckstein – Αντιπρόεδρος VinylPlus(β)
Δρ. Josef Ertl – Πρόεδρος VinylPlus(γ)
κ. Rainer Grasmück – Ταμίας VinylPlus
Δρ. Godelieve Quisthoudt-Rowohl – Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κ. Sylvain Lefebvre – Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Ευρωπαϊκό Σωματείο industriAll6
κ. Carlos Sánchez-Reyes de Palacio – Πρόεδρος OCU7, Πρόεδρος της Επιτροπής Κλαδικός
Πολιτικών και Περιβάλλοντος8
Δρ. Michael Träger – Πρόεδρος VinylPlus(δ)

EuPC: Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών Υλών (www.plasticsconverters.eu)
ECVM 2010: το 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
PlasticisersPlus: το νομικό πρόσωπο του ECPI (του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πλαστικοποιητών και Ενδιάμεσων Προϊόντων – www.plasticisers.org; www.ecpi.org),
με έδρα στις Βρυξέλλες, 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
IndustriAll: Ευρωπαϊκό Εργατικό Σωματείο (www.industriall-europe.eu)
7
OCU: Organización de Consumidores y Usuarios (Οργανισμός Ισπανών Καταναλωτών και Χρηστών – www.ocu.org)
8
CES: Consejo Económico y Social de España (Ισπανικό Κοινωνικό-Οικονομικό Συμβούλιο – www.ces.es)
1
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Εταίροι της VinylPlus
Οι εταιρείες που συνεισέφεραν το 2015
είναι οι ακόλουθες:
A. Kolckmann GmbH (Γερμανία)
Alfatherm SpA (Ιταλία)
Aliaxis Group (Βέλγιο)
Alkor Draka B.V. (Ολλανδία)*
Alkor Draka S.A.S (Γαλλία)*
Altro (ΗΒ)
aluplast Austria GmbH (Αυστρία)
aluplast GmbH (Γερμανία)
alwitra GmbH & Co (Γερμανία)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Amtico International (ΗΒ)
Beaulieu International Group (Βέλγιο)*
Bilcare Research (Γερμανία)
BM S.L. (Ισπανία)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Γερμανία)
BTH Fitting Kft. (Ουγγαρία)
CF Kunststofprofielen (Ολλανδία)*
CIFRA (Γαλλία)
Coveris Rigid Hungary Ltd (Ουγγαρία)
Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG
(Γερμανία)
Deceuninck Ltd (ΗΒ)
Deceuninck NV (Βέλγιο)
Deceuninck SAS (Γαλλία)
DHM (ΗΒ)
Dickson Saint Clair (Γαλλία)
DLW Flooring GmbH (Γερμανία)
Döllken Kunststoffverarbeitung GmbH (Γερμανία)
Dyka BV (Ολλανδία)
Dyka Plastics NV (Βέλγιο)
Dyka Polska Sp. z o.o. (Πολωνία)
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Epwin Window System (ΗΒ)
Ergis SA (Πολωνία)
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Finstral AG (Ιταλία)
FIP (Ιταλία)
Flag SpA (Ιταλία)
Fucine Film Solutions Srl (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 (Svizzerra) 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)
IGI – Global Wallcoverings Association (Βέλγιο)
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 Baulemente GmbH (Αυστρία)
* Εταιρείες που εντάχθηκαν στη VinylPlus το 2015
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Jimten (Ισπανία)
Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Konrad Hornschuch AG (Γερμανία)
Manufacturas JBA (Ισπανία)
Marley Deutschland (Γερμανία)
Marley Hungária (Ουγγαρία)
Mehler Texnologies GmbH (Γερμανία)
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 B.V. (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)
PUM Plastiques SAS (Γαλλία)
Redi (Ιταλία)
REHAU AG & Co (Γερμανία)
REHAU GmbH (Αυστρία)
REHAU Ltd (ΗΒ)
REHAU SA (Γαλλία)
REHAU Sp. z o.o. (Πολωνία)
REHAU Industrias S.A. (Ισπανία)
RENOLIT Belgium NV (Βέλγιο)
RENOLIT Cramlington Ltd (HB)
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 Engeneering Plastics KG (Γερμανία)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Γερμανία)
Sattler PRO-TEX GmbH (Αυστρία)
Schüco PWS Produktion GmbH & Co. KG (Γερμανία)
Serge Ferrari SAS (Γαλλία)
Sika Services AG (Ελβετία)
Sika Trocal GmbH (Γερμανία)
SIMONA AG (Γερμανία)
Sioen Industries (Βέλγιο)
SKZ-Testing GmbH (Γερμανία)

SOTRA-SEPEREF SAS (Γαλλία)
Stöckel GmbH (Γερμανία)
Tarkett AB (Σουηδία)
Tarkett France (Γαλλία)
Tarkett GDL SA (Λουξεμβούργο)
Tarkett Holding GmbH (Γερμανία)
Tarkett Limited (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)
Wardle Storeys (ΗΒ)
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 PVC που συνεισέφεραν στη
VinylPlus το 2015
Inovyn (Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία,
Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, ΗΒ)
Shin-Etsu PVC (Ολλανδία, Πορτογαλία)
VESTOLIT GmbH (Γερμανία)
VINNOLIT GmbH & Co. KG (Γερμανία, ΗΒ)
Vynova Group (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Ολλανδία, ΗΒ)

Παραγωγοί σταθεροποιητών που
συνεισέφεραν στη VinylPlus το 2015
Akcros Chemicals
Akdeniz Kimya A.S.
Asua Products SA
Baerlocher GmbH
Chemson Polymer-Additive AG
Galata Chemicals
IKA GmbH & Co. KG
Lamberti SpA
PMC Group
Reagens SpA

Παραγωγοί πλαστικοποιητικών ουσιών που
συνεισέφεραν στη VinylPlus το 2015
BASF SE
DEZA a.s.
Emerald Performance Materials
Evonik Performance Materials GmbH
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Perstorp Oxo AB
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1η
Διαχείριση Ελεγχόμενου Βρόχου:

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

1.

Ανακύκλωση 800.000
τόνων PVC/έτος έως το
2020.

2. Ακριβής

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

› επετεύχθη

Στόχος Ανακύκλωσης

3.

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

4. Ενασχόληση

με το θέμα των
‘κληροδοτημένων
προσθέτων’ και υποβολή
σχετικής ενημερωτικής
έκθεσης στα πλαίσια
κάθε ετήσιας Έκθεσης
Προόδου της VinylPlus.
› σε εξέλιξη

ανακυκλωτών και των μετατροπέων. Η Recovinyl επίσης

Το 2015 ανακυκλώθηκαν 514.913 αποβλήτων PVC
στα πλαίσια της VinylPlus. Ο κλάδος παραθύρων

καταχωρεί και πιστοποιεί ποσότητες ανακυκλωμένου PVC,
βάσει του πρωτοκόλλου EUCertPlast (www.eucertplast.eu).

και προφίλ συνέχισε να οδηγεί τους όγκους

Το 2015, η Recovinyl αύξησε τον αριθμό των εταιρειών του

ανακύκλωσης, με ποσοστό περίπου 45% επί του

δικτύου του σε 177. Έχει καταχωρίσει και πιστοποιήσει

συνόλου. Σημαντική αύξηση του ανακυκλωμένου

508.154 τόνους ανακυκλωμένου PVC.

PVC σημειώθηκε στην Ιταλία, χάρη στην ενίσχυση

Η περισυλλογή του PVC ήταν ασταθής, με καλύτερα

του δικτύου Recovinyl.

αποτελέσματα το 2ο και 4ο τρίμηνο. Οι ανακυκλωτές
αντιμετώπισανχαμηλότερηζήτησηαπότουςκατασκευαστές

Recovinyl

σωλήνων. Οι ανακυκλωτές και οι μετατροπείς παρέμειναν
είναι

προβληματισμένοι σχετικά με την αβεβαιότητα ως προς την

να διευκολύνει την περισυλλογή και ανακύκλωση

εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών κανονισμών όπως το

απορριμμάτων

REACH9, το CLP10 και το Waste11.

Αποστολή

της

Recovinyl
PVC,

(www.recovinyl.com)

μεσολαβώντας

μεταξύ

των
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REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm)
CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (http://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation)
Waste Framework Directive and related legislation (http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation)

 ροφίλ παραθύρων και
Π
σχετικά προϊόντα
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Σχέδια Βιομηχανίας-Κλάδου για
τη Διαχείριση Απορριμμάτων PVC
Η

ανάπτυξη

και

συγκέντρωση

των

σχεδίων

περισυλλογής και ανακύκλωσης για τα προφίλ
παραθύρων συνεχίστηκε το 2015, με περαιτέρω
αύξηση των ποσοτήτων ανακύκλωσης σε σύγκριση
με το προηγούμενο έτος. Στη Γερμανία, η Rewindo12
ανακύκλωσε 100.000 τόνους προφίλ παραθύρων (που
συμπεριελήφθησαν στις ποσότητες της Recovinyl).
Οι δραστηριότητες της EPPA13 εστιάστηκαν στις
επικοινωνίες, με στόχο την περαιτέρω ενθάρρυνση
κληροδοτημένων

πρόσθετων

που

παραμένει

προτεραιότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Τα σχέδια
περιελάμβαναν ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη ενός
‘Πρακτικού Οδηγού για την Ανακύκλωση Πλαστικών

Υλών σύμφωνα με το REACH και τη Νομοθεσία περί
Απορριμμάτων στη Γερμανία’, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες αρχές και άλλες ενώσεις της βιομηχανίας,
καθώς και την αξιολόγηση του κοινωνικο-οικονομικού
αντίκτυπου της χρήσης του ανακυκλωμένου PVC από
παράθυρα ως συνεισφορά στις κοινοτικές συζητήσεις
για την κυκλική οικονομία.

ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τη χρήση ανακυκλωμένου
PVC, οδήγησε τη βιομηχανία σωλήνων να αναβάλει τις
επενδύσεις σε νέα προϊόντα όπως οι πολυστρωματικοί
σωλήνες με προϊόντα ανακύκλωσης. Οι δραστηριότητες
προώθησης και επικοινωνίας συνεχίστηκαν το 2015,
προκειμένου να προωθηθούν οι σωλήνες υψηλής
ποιότητας από PVC και η χρήση προϊόντων ανακύκλωσης
σε ποιοτικά προϊόντα μακράς διαρκείας.
Το 2015, η ESWA16 ανακύκλωσε 3.249 τόνους
μεμβρανών οροφής και αδιαβροχοποίησης μέσω του
σχεδίου Roofcollect® (www.roofcollect.com). Οι όγκοι
ανακύκλωσης μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2014,
λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας απορριμμάτων προς
περισυλλογή, και οργανωτικών αλλαγών σε κάποιες
εταιρείες ανακύκλωσης. Ωστόσο, η ESWA παραμένει
πιστή στη δέσμευσή της για ανακύκλωση τουλάχιστον
50% των συλλέξιμων, διαθέσιμων μεταχειρισμένων
μεμβρανών

οροφής.

Πραγματοποιήθηκε

επαφή

με Ιταλική εταιρεία, η οποία μπορεί να οδηγήσει
σε περισυλλογή και προ-επεξεργασία μεμβρανών
οροφής στην Ιταλία.
Η EPFLOOR17 συνέλεξε 4.101 τόνους απορριμμάτων
δαπέδων και παρήγαγε 3.938 τόνους R-PVC το

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ NOVAFLOOR

Πλακίδια που περιέχουν
ανακυκλωμένο PVC από
δάπεδα διοχετεύτηκαν
στην αγορά το 2015 από
τη Novafloor
(www.novaplak.
com) στα πλαίσια του
έργου Turquoise. Οι
συμβάσεις με εμπόρους
λιανικής για την
εμπορικοποίηση του
προϊόντος βρίσκονται
σε εξέλιξη. Ήδη έχει
υπογραφεί σύμβαση για
περισσότερους από 15
χώρους πισίνας.

της ανακύκλωσης, καθώς και στη διάδοση των

και την EuPC. Η αβεβαιότητα που συνδέεται με το κοινοτικό

2015, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (www.ntua.gr) και το
Ινστιτούτο Fraunhofer IVV (www.fraunhofer.de) συνέχισαν
να διερευνούν μία διαδικασία ανάκτησης βασισμένη σε
διαλύτη για δύσκολα προς ανακύκλωση απορρίματα
PVC, διεξάγοντας δοκιμές για την απόσπαση DEHP και
την ανάκτηση PVC σε εργαστηριακή κλίμακα. Το 2016
αναμένεται να πραγματοποιηθούν και άλλες δοκιμές σε
πιλοτική κλίμακα.
Η EPFLOOR τερματίστηκε στο τέλος του 2015,
ωστόσο η βιομηχανία δαπέδων παραμένει πιστή στην
ανακύκλωση και στην Εθελοντική Δέσμευση, ενώ μία
νέα οργανωτική δομή βρίσκεται υπό αξιολόγηση.
Το 2015, το EPCoat (Σχέδιο του18 Κλάδου Υφασμάτων

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του VITO14 για το 2015,

με Επίστρωση PVC από την IVK Europe) ανακύκλωσε

τα μέλη της TEPPFA15 χρησιμοποίησαν σχεδόν 88.000

4.263 τόνους υφασμάτων με επίστρωση PVC (που

τόνους προϊόντων ανακύκλωσης από PVC το 2014,

συμπεριελήφθησαν στους όγκους της Recovinyl) μέσω

σημειώνοντας αύξηση ύψους 10,6% σε σχέση με το

του προγράμματος περισυλλογής και ανακύκλωσής του.

2013, κυρίως χάρη στην προσθήκη νέων μελών.

Το 2015, η ERPA19 ξεκίνησε συνεργασία με την εταιρεία

Η TEPPFA εξακολουθεί να εργάζεται για το θέμα των

ανακύκλωσης

κληροδοτημένων προσθέτων από κοινού με τη VinylPlus

com) για την ανακύκλωση συσκευασιών για χάπια.

Neidhardt

(www.neidhardt-recycling.

Rewindo: Fenster-Recycling-Service (www.rewindo.de)
EPPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων, κλαδική ομάδα της EuPC (www.eppa-profiles.eu)
VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Φλαμανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογικών Ερευνών – www.vito.be)
15
TEPPFA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων, κλαδική ένωση της EuPC (www.teppfa.eu)
16
ESWA: Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης, κλαδική ένωση της EuPC (www.eswa.be)
17
EPFLOOR: Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Δαπέδων από PVC, κλαδική ομάδα της EuPC (www.epfloor.eu)
18
IVK Europe: Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. ( Ένωση Υφασμάτων και Μεμβρανών με Επίστρωση– www.ivk-europe.com)
12

13
14
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ MOLECOR

Σχεδόν 50.000 τόνοι
σωλήνων από PVC
ανακυκλώθηκαν το 2015
στα πλαίσια της VinylPlus.

να κατευναστούν οι προβληματισμοί σχετικά με την
αποτέφρωση του PVC, και καμία από τις αρχικές
παρατηρήσεις δεν παρέμεινε στο σχέδιο που είχε
καταρτιστεί για τα κριτήρια οικολογικής σήμανσης για
έπιπλα τον Οκτώβριο του 2015.
Το 2015, η VinylPlus άρχισε να υποστηρίζει την
κοινοπραξία ανακύκλωσης Resysta® (www.resysta.
com/en/), η οποία παράγει ένα υλικό σαν ξύλο με βάση
τα κελύφη ρυζιού και το PVC, ομοιογενώς συνδεδεμένο
στην πολυμερική μήτρα, και ανακυκλώσιμο μετά τη
χρήση. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει και εταιρείες-

Η συντριπτική πλειοψηφία
των συσκευασιών για χάπια
στην Ευρώπη είναι από
σκληρό PVC και φύλλα
αλουμινίου. Το φύλλο
PVC διαμορφώνεται με
θερμομόρφωση ώστε
να κρατά τις ταμπλέτες
στις κοιλότητες, και στη
συνέχεια συγκολλάται
σε φύλλο αλουμινίου,
γεγονός που καθιστά
την ανακύκλωση των
συσκευασιών χαπιών κάθε
άλλο παρά εύκολη.

εταίρους της VinylPlus από διάφορους κλάδους
της βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια του έτους,
διερευνήθηκαν οι τεχνολογίες περισυλλογής και

Η Neidhardt μπορεί να διαχωρίσει το PVC και το αλουμίνιο,

διαλογής που είναι κατάλληλες για τα προϊόντα

και το 2015 ανακύκλωσε 727 τόνους συσκευασιών από

Resysta®, και πραγματοποιήθηκαν επαφές με άλλους

PVC και αλουμίνιο, παράγοντας 485 τόνους R-PVC.

μετατροπείς και ανακυκλωτές στο δίκτυο VinylPlus/

Επιπλέον η CIFRA, μέλος της ERPA 20, ανακύκλωσε το

Recovinyl για ανταλλαγή γνώσεων. Από το 2016,

2015 440 τόνους συσκευασιών τροφίμων. Συνολικά, το

οι όγκοι PVC που ανακυκλώνονται στα προϊόντα

2015 ανακυκλώθηκαν 24.371 τόνοι σκληρών μεμβρανών

Resysta® (183 τόνοι το 2015) θα συμπεριλαμβάνονται

από PVC στα πλαίσια της VinylPlus.

Το

σχέδιο

Ebene

για

έπιπλα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ ECPI

Άλλα Σχέδια Ανακύκλωσης
επαγγελματικής

χρήσης τέλους κύκλου ζωής ξεκίνησε στη Γαλλία
το 2014 από την SFEC21, με στόχο την εκτίμηση
της ροής απορριμμάτων από έπιπλα από PVC, τον
προσδιορισμό και έλεγχο λύσεων εφοδιαστικής
και

ανακύκλωσης

για

τον

συγκεκριμένο

τύπο

απορριμμάτων, και τη συγκέντρωση των γνώσεων
σχετικά με την αποτέφρωση του PVC (καθώς
ορισμένα απορρίμματα επίπλων εξακολουθούν να
χρειάζονται αποτέφρωση). Η SFEC συνεργάζεται
με τη Valdelia, τη Γαλλική οικολογική υπηρεσία που
ασχολείται με την ανακύκλωση απορριμμάτων από
έπιπλα επαγγελματικής χρήσης (www.valdelia.org/
en/), παρέχοντας πληροφορίες και αναπτύσσοντας

στα στατιστικά στοιχεία της VinylPlus.

λύσεις ανακύκλωσης για το εύκαμπτο αλλά και το

Το RecoMed είναι ένα σχέδιο συνεργασίας μεταξύ της

σκληρό PVC. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το

Βρετανικής Ομοσπονδίας Πλαστικών Υλών (BPF22) και

σχέδιο Ebene δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

της Axion Consulting23 (ο βρετανικός εκπρόσωπος της

Οικολογικής Σήμανσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα

Recovinyl), που τέθηκε σε εφαρμογή το 2014.

19
20
21

ERPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών PVC, κλαδική ένωση της EuPC (www.pvc-films.org)
CIFRA: Calandrage Industriel Français, Γαλλική εταιρεία στιλβωτών (www.cifra.fr)
SFEC: Syndicat Français des Enducteurs Calandreurs, η Γαλλική Ένωση Στιλβωτών (www.sfec-services.org)

Η CHAIZE Environnement
(www.chaizesa.com) – Γαλλική
εταιρεία που διεξάγει δοκιμές
σε ημιβιομηχανική κλίμακα για
τα απορρίμματα συσκευασιών
οικιακής χρήσης από
σκληρό PVC στα πλαίσια του
σχεδίου Blister – συμμετείχε
στην τρίτη Επίσκεψη των
Μέσων Ενημέρωσης που
οργανώθηκε από το ECPI τον
Οκτώβριο του 2015.

9
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Στα πλαίσια του σχεδίου RecoMed για την ανάκτηση
του PVC, κάδοι ανακύκλωσης και ενημερωτικό υλικό
παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία που
εγγράφονται στην υπηρεσία περισυλλογής, και στη
συνέχεια γίνεται η περισυλλογή. Μετά την αρχική
δοκιμή με δύο νοσοκομεία, το RecoMed συμπεριέλαβε
έξι νοσοκομεία το 2015 και περισυνέλεξε 719,5 κιλά
PVC. Δεδομένου ότι οι δυνατότητες περισυλλογής
από

νοσοκομεία

είναι

αξιοσημείωτες

(στο

ΗΒ

υπάρχουν περίπου 1.500 νοσοκομεία), αυτή την στιγμή
γίνονται προσπάθειες για την επικοινωνία του σχεδίου
και τη συμμετοχή περισσότερων νοσοκομείων. Νέοι
ενδεχόμενοι συνεργάτες έχουν ήδη εντοπιστεί.
Στη Δανία, το σχέδιο WUPPI24 εστιάζεται στην

Κληροδοτημένα Πρόσθετα
Τα κληροδοτημένα πρόσθετα είναι ουσίες των
οποίων η χρήση σε προϊόντα PVC έχει διακοπεί,
αλλά που ωστόσο περιέχονται σε ανακυκλωμένο
PVC. Δεδομένου ότι η χρήση των κληροδοτημένων
πρόσθετων μπορεί να περιοριστεί από τη νομοθεσία,
η VinylPlus έχει δεσμευτεί για την αντιμετώπιση του
ζητήματος σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές.
Το 2015, οι μελέτες που εκπονούνταν από την
BiPRO (www.bipro.de) και την FABES (www.fabesonline.de) ολοκληρώθηκαν. Η μελέτη της BiPRO
είχε ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με
στόχο “να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο παρέκκλισης

για συγκεκριμένα είδη απορριμμάτων πλαστικού

περισυλλογή και ανακύκλωση σκληρού PVC. Το

και

WUPPI δημιουργήθηκε το 2003 και σήμερα λειτουργεί

Απορριμμάτων”. Η μελέτη της FABES είχε ανατεθεί

σε πάνω από το 80% των δήμων της χώρας.

από τη VinylPlus προκειμένου να αξιολογηθούν

καουτσούκ

στον

Ευρωπαϊκό

Κατάλογο

μοντέλα μεταφοράς για το κάδμιο, τον μόλυβδο, τον
κασσίτερο και τον ψευδάργυρο στο σκληρό και στο

Ο στόχος του σχεδίου
RecoMed είναι η
ανακύκλωση μη
επιμολυσμένων ιατρικών
προϊόντων από PVC
(όπως φιάλες ορού,
μάσκες οξυγόνου,
σωλήνες οξυγόνου και
μάσκες αναισθησίας) από
νοσοκομεία του

εύκαμπτο PVC (συμπεριλαμβανομένου του DEHP για
το τελευταίο).
Σύμφωνα με τη μελέτη της FABES, τα επίπεδα
μεταφοράς

συστατικών

από

το

ανακυκλωμένο

PVC είναι πολύ χαμηλά, ως εκ τούτου το νερό που
χρησιμοποιείται για το πλύσιμο ανακυκλωμένου PVC
πληροί τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.
Για τον λόγο αυτό, η ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC είναι
πεπεισμένη ότι η ανακύκλωση απορριμμάτων PVC
από προϊόντα οικοδομών και κατασκευών προσφέρει

VinyLoop®
Το 2015, το εργοστάσιο VinyLoop στη Φεράρα παρήγαγε
4.511 τόνους R-PVC (πτώση 13,5% σε σύγκριση με το
2014). Επιπλέον, 768 τόνοι απορριμμάτων (πτώση
16,25% από το 2014) ανακυκλώθηκαν μέσω της
διαδικασίας TexyLoop®, η οποία αναπτύχθηκε για την
επεξεργασία άχρηστων υπολειμμάτων που περιέχουν
ίνες. Οι σημαντικές αυτές μειώσεις οφείλονται
κυρίως στην αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά
με το κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση του
ανακυκλωμένου PVC με περιεκτικότητα σε DEHP,
γεγονός που επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση για R-PVC

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ RECOVINYL

έναν διαχειρίσιμο και χαμηλού κόστους τρόπο να

στα πλαίσια της VinyLoop®.

 PF: Βρετανική Ομοσπονδία Πλαστικών Υλών, η κορυφαία κλαδική ένωση της Βρετανικής Βιομηχανίας
B
Πλαστικών (www.bpf.co.uk)
23
Axion Consulting: ειδικοί ανάκτησης πόρων, τμήμα της Axion Recycling Limited (www.axionconsulting.co.uk)
24
WUPPI: Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή και ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk)
22
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Η μείωση του CO2 από την
ανακύκλωση PVC στην
Ευρώπη ανέρχεται πλέον σε
περίπου ένα εκατομμύριο
τόνους CO2 κατ’ έτος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΟΥ VINYLOOP FERRARA

Έκθεση Προόδου της VINYLPLUS 2016

παραμείνουν

τα

κληροδοτημένα

πρόσθετα

στο

ασφαλέστερο σημείο τους και αποτελεί την καλύτερη
επιλογή από πλευράς εξοικονόμησης πόρων και
ενέργειας, καθώς και από πλευράς ιεραρχίας της
διαχείρισης απορριμμάτων.

Η Vinyloop®
(www.vinyloop.com) είναι
μία τεχνολογία μηχανικής
ανακύκλωσης που
βασίζεται σε διαλύτες και
έχει τη δυνατότητα να
ανακυκλώνει δύσκολα στην
επεξεργασία απορρίμματα
PVC στο τέλος του κύκλου
ζωής τους, και παράγει
υψηλής ποιότητας
συστατικά R-PVC.

Σχέδιο SDS-R
Το εργαλείο που αναπτύχθηκε από την EuPC και
την PRE27 για να βοηθήσει τους ανακυκλωτές να
καταρτίζουν
Προϊόντα

Δελτία

Δεδομένων

Ανακύκλωσης

(SDS-R),

Ασφαλείας

για

εξακολούθησε

Αυτή την στιγμή διενεργούνται περαιτέρω μετρήσεις

να

προκειμένου να ενισχυθούν τα αποτελέσματα της

Εναρμονισμένο

μελέτης της FABES.

παράλληλα υπόψη τον κανονισμό REACH στην

ενημερώνεται

σύμφωνα

Σύστημα

με

(GHS),

το

Παγκόσμιο
λαμβάνοντας

εκάστοτε μορφή του. Το 2015, το εργαλείο αυτό

Η Οδηγία RoHS 2
Όπως αναφέρθηκε στην περσινή Έκθεση Προόδου
της VinylPlus Progress, το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

μεταφράστηκε σε επτά ακόμη γλώσσες και είναι πλέον
διαθέσιμο σε 14 γλώσσες.

ανέθεσε στην συμβουλευτική εταιρεία Öko Institut

Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου

(www.oeko.de) να καταρτίσει έκθεση για 21 ουσίες που

Στα πλαίσια του ενδιάμεσου ελέγχου της VinylPlus , το

θα μπορούσαν να προσδιοριστούν στην Οδηγία RoHS 2

2015 η Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου πραγματοποίησε

ως υποψήφιες για απαγόρευση στον ηλεκτρολογικό

μία ενδελεχή ανάλυση των εκτιμώμενων όγκων PVC

και ηλεκτρονικό εξοπλισμό25. Βάσει της μεθοδολογίας

που αναμενόταν να ανακυκλωθούν έως το 2020, με τη

που πρότεινε η UBA 26, το PVC συμπεριελήφθη στον

συμμετοχή όλων των βασικών κλάδων της βιομηχανίας του

κατάλογο του Öko Institut με τις υποψήφιες προς

PVC. Στα βασικά ευρήματα, που υποστηρίζονται επίσης

απαγόρευση ουσίες στο μέλλον. Δεν έχει ανακοινωθεί

από μία έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Consultic

σαφής πρόθεση περιορισμού του PVC. Η Ευρωπαϊκή

(www.consultic.de/en/), συμπεριλαμβάνεται εκτίμηση της

Επιτροπή αναμένεται πλέον να δημοσιεύσει μία

καλύτερης περίπτωσης καθώς και του δυσμενέστερου

οριστική διατριβή μεθοδολογίας.

σεναρίου στην περίπτωση των ρυθμιστικών περιορισμών

 Οδηγία RoHS 2: Ευρωπαϊκή νομοθεσία που περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η αναθεωρημένη
Η
Οδηγία RoHS 2011/65/EU (RoHS 2) τέθηκε σε ισχύ από 21 Ιουλίου 2011
UBA: Umweltbundesamt, Περιβαλλοντική Υπηρεσία Αυστρίας (www.umweltbundesamt.at)
27
PRE: Ανακυκλωτές Πλαστικού Ευρώπης (www.plasticsrecyclers.eu)
25

26
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ

1η

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ ERGIS

Εύκολο στον καθαρισμό,
υγιεινό και εξαιρετικά
ανθεκτικό, το PVC
χρησιμοποιείται σε πολλά
προϊόντα καθημερινής
χρήσεως, χάρη επίσης στις
απεριόριστες επιλογές
εκτύπωσης και χρώματος.

τόσο για το DEHP στο εύκαμπτο PVC, όσο και για τον

– δημιουργήθηκαν δύο πολλά υποσχόμενα σχέδια,

μόλυβδο στο σκληρό PVC.

και τα δύο με επικεφαλής το Βελγικό Κέντρο Ερευνών

Δεδομένου ότι οι ρυθμιστικοί περιορισμοί που αφορούν

Υφασμάτων

στην παρουσία των κληροδοτημένων πρόσθετων
εξακολουθούν

να

θεωρούνται

η

σημαντικότερη

απειλή για την ανακύκλωση απορριμμάτων μετά τη
χρήση, η Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου συνέχισε
και θα συνεχίσει να παρέχει τεχνική υποστήριξη στις
συνεχιζόμενες συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένων και
όσων διεξάγονται σε επίπεδο Κρατών-Μελών της ΕΕ.
Οι

δοκιμές

μεγάλης

κλίμακας

της

τεχνολογίας

ανακύκλωσης πρώτων υλών EcoLoop (www.ecoloop.
eu) που προβλέπονταν για το 2015 καθυστέρησαν λόγω
τεχνικών προβλημάτων στη λειτουργία του εργοστασίου.

Centexbel

(www.centexbel.be).

Το

πρώτο σχέδιο αφορά λύσεις χημικής ανακύκλωσης
για δύσκολα ανακυκλούμενα απορρίμματα PVC.
Το δεύτερο, που ονομάζεται CELFI, ερευνά την
συμπερίληψη

απορριμμάτων

ξύλου-πλαστικού

PVC

σε

σύνθετα

(www.centexbel.be/projects/celfi).

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις
μονάδας ανακύκλωσης δαπέδων κοντά στην Κολωνία
Γερμανίας, με μία ομάδα εταίρων στον τομέα της
έρευνας με σκοπό την περιήγηση και τη συζήτηση των
καθημερινών προκλήσεων της ανακύκλωσης.
Το 2016, η Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου θα
εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εξέλιξη και

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ReMapPlus – στην

εφαρμογή του κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου ώστε

οποία η VinylPlus συνεργάζεται στενά με κορυφαία

να συμβάλει τεχνικά στις συνεχιζόμενες συζητήσεις.

ινστιτούτα έρευνας και τεχνολογίας και ακαδημαϊκούς

Η Επιτροπή θα εστιαστεί επίσης στην ανάκτηση

Κύλινδροι φύλλων PVC
έτοιμοι προς ανακύκλωση
στη μονάδα του Εταίρου της
VinylPlus, Alfatherm.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ
RECOVINYL

ενέργειας από το PVC. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις
μονάδες που ανακτούν ενέργεια από απορρίμματα και
ανακυκλώνουν συστατικά με χλώριο.
Καταρτίζεται ένα νέο φυλλάδιο – ‘Building the Future

with Recycled PVC’ – στο οποίο τονίζεται η ποικιλία
των προϊόντων των εταίρων της

VinylPlus που

κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Καθοριστικά μέρη
και τελικοί χρήστες θα μπορέσουν να εστιάσουν
τις αγοραστικές επιλογές τους στα οφέλη για την
αειφορία που πηγάζουν από την χρήση προϊόντων
ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένων των μειωμένων
εκπομπών άνθρακα.

Έκθεση Προόδου της VINYLPLUS 2016

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2η
Εκπομπές Οργανικών Χλωριούχων Ενώσεων:

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

1. Έναρξη συζητήσεων 2. Κατάρτιση σχεδίου
με εξωτερικά
ενδιαφερόμενα μέρη
σχετικά με τις εκπομπές
οργανικών χλωριούχων
ενώσεων εντός του 2012.

› επετεύχθη

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

3. Συμμόρφωση με τους 4. Αξιολόγηση κινδύνων 5. Στόχος η εκμηδένιση
Βιομηχανικούς Χάρτες
για την μεταφορά
για την ρητίνη PVC έως το βασικών πρώτων υλών,
πρώτο τρίμηνο του 2012.
ειδικότερα VCM, έως το
τέλος του 2013.
› επετεύχθη εν μέρει

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

› επετεύχθη το 2015

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ IMPERBEL

› επετεύχθη

Ασφαλής Μεταφορά
Δεν υπήρξαν ατυχήματα με έκλυση VCM κατά τη
μεταφορά το 2015 στην Ευρώπη.
Τον Σεπτέμβριο 2015, η Επιτροπή Παραγωγής του
ECVM προσυπέγραψε το μνημόνιο της Ομάδας
Δράσης για τις μεταφορές με τίτλο ‘Αξιολόγηση

κινδύνων κατά τη μεταφορά VCM’, στα συμπεράσματα
του οποίου αναφέρονται τα εξής:

την μεταφορά VCM στη δεύτερη πιο σημαντική
κατηγορία κινδύνου. Η ένταξη στην κατηγορία αυτή
απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση και έλεγχο ώστε
να διασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος θα παραμείνει σε όσο
χαμηλότερο επίπεδο γίνεται κατά το ευλόγως εφικτό.
Μία ποσοτική ανάλυση κινδύνου θα είχε νόημα μόνο σε
πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που θα εκτιμηθούν
σε επίπεδο εταιρειών κατά περίπτωση. Θα ήταν
εξαιρετικά δύσκολο και χωρίς νόημα να επιχειρηθεί μία

“Ο κίνδυνος κατά τη μεταφορά VCM συνδέεται

τέτοια ανάλυση για τη μεταφορά VCM στην Ευρώπη

ουσιαστικά με τον κίνδυνο που αποτελεί η χύδην

συνολικά.

μεταφορά εύφλεκτου αερίου. Ο κίνδυνος του VCM για

Σχέδια

την υγεία δεν έχει αντίκτυπο στην κατηγοριοποίηση

Οι μεμβράνες οροφής
από PVC συμβάλλουν
στη μόνωση των κτηρίων
και στην ενεργειακή
αποδοτικότητα, και
μπορούν να βοηθήσουν
στην ανάπτυξη της αστικής
γεωργίας και των κάθετων
κήπων.

πιστοποίησης

υπάρχουν,

και

συνήθως

απαιτούνται, για όλα τα είδη μεταφοράς χημικών.

του κινδύνου τέτοιων εργασιών.

Οι

Μπορεί να πραγματοποιηθεί μία ποιοτική ανάλυση

άμβλυνσης του κινδύνου κατά τη φορτοεκφόρτωση

αναλύσεις

κινδύνου

και

οι

διαδικασίες

κινδύνου, η οποία βάσει των λιγοστών δεδομένων που

συμπεριλαμβάνονται στις αναλύσεις της μονάδας και

υπάρχουν αυτή την στιγμή πιθανότατα θα κατέτασσε

ενημερώνονται από αυτή.”
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3η
Αειφόρος Χρήση Πρόσθετων:

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

1.

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

› επετεύχθη

2. Θα αναπτυχθούν

εύρωστα κριτήρια για
την ‘αειφόρο χρήση των
προσθέτων’, με υποβολή
έκθεσης προόδου έως το
τέλος του 2012.

› επετεύχθη το 2014

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ PVC4PIPES

Αντικατάσταση Μολύβδου

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

› σε εξέλιξη

ESPA έχουν υπογράψει επίσημη επιστολή στην

Έως το τέλος του 2015, τα μέλη της ESPA ολοκλήρωσαν

οποία επιβεβαιώνουν ότι, από 31η Δεκεμβρίου

την αντικατάσταση των σταθεροποιητών με βάση

2015, οι εταιρείες τους δεν κυκλοφορούν πλέον

τον μόλυβδο σε όλα τα προϊόντα που πωλούσαν

σταθεροποιητές με βάση τον μόλυβδο στις αγορές

στις αγορές των 28 χωρών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα

των 28 χωρών της ΕΕ για χρήση σε PVC. Τα μέλη της

προϊόντα που φτιάχνονται από καθαρή ρητίνη PVC δεν

ESPA βρίσκονται στη διαδικασία να ανοίξουν τα βιβλία

θα περιέχουν πλέον μόλυβδο από το 2016.

τους σε εξωτερικό ελεγκτή ώστε να καταγραφεί η

Όλοι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των μελών της

αποτελεσματική ολοκλήρωση της αντικατάστασης.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ
ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΣΤΙΣ 22 ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ ΕΕ

120,000

100,000

Σταθεροποιητές Pb

Η αντικατάσταση των
σταθεροποιητών μολύβδου
στους σωλήνες από PVC
από μέλη της TEPPFA
ολοκληρώθηκε το 2012.
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Η ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ:
Μετάβαση σε Φθαλικές
Ενώσεις ΥΜΒ και Άλλες
Πλαστικοποιητικές Ουσίες
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Ά
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 λλες φθαλικές ενώσεις
Ά
χαμηλού μοριακού βάρους**

2014

DEHP
DINP/DPHP/DIDP
Πηγή: Εκτιμήσεις του ECPI βάσει δημοσιευμένων στοιχείων της IHS – 28 χώρες της ΕΕ πλέον των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης
* Άλλες πλαστικοποιητικές ουσίες = DINCH/Citrates/trimellitates/benzoates/κλπ.
** Άλλες φθαλικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους = DBP/DIBP/BBP

Πλαστικοποιητικές Ουσίες
Η ευρωπαϊκή αγορά πλαστικοποιητών εξακολουθεί να
αντανακλά τις μεταβολές της νομοθεσίας. Το μερίδιο
αγοράς των φθαλικών ενώσεων Υψηλού Μοριακού
Βάρους

και

άλλων

πλαστικοποιητικών

ουσιών

αυξάνεται ραγδαία καθώς αντικαθιστούν το DEHP.

Μελέτη επιδημιολογίας η οποία ανατέθηκε από το
ECPI και διεξήχθη από το πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ
ολοκληρώθηκε

ανεξάρτητους συμβούλους για την ανάπτυξη μίας
μεθοδολογίας Weight of Evidence30 για την αξιολόγηση
της ταξινόμησης και σήμανσης των DINP, DCHP και
DnHP. Τα συμπεράσματα-κλειδιά δείχνουν ότι για το
DINP δεν απαιτείται ταξινόμηση.

Αδειοδότηση REACH

Μελέτες και Έρευνες
(www.maastrichtuniversity.nl),

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ POLYFLOR

Το 2015, το ECPI εργάστηκε με αναγνωρισμένους

και

υποβλήθηκε για δημοσίευση. Η μελέτη διερευνούσε
την αξιοπιστία των επιστημονικών εργασιών που
καταδεικνύουν σύνδεση ανάμεσα στην έκθεση σε

Τον Σεπτέμβριο 2014, η Επιτροπή Αξιολόγησης
Κινδύνων (ΕΑΚ) και η Επιτροπή Κοινωνικο-Οικονομικής
Ανάλυσης

(ΕΚΟΑ)

της

ECHA31

εξέφρασαν

την

υποστήριξή τους σχετικά με την αδειοδότηση εταιρειών
που αιτούνται για Άδεια συνέχισης της χρήσης DEHP
τόσο σε παρθένο όσο και σε ανακυκλωμένο PVC και

φθαλικές ενώσεις και σε συνέπειες για την υγεία όπως

DBP σε συγκεκριμένες εφαρμογές32.

η παχυσαρκία, το άσθμα και η υπογονιμότητα.

Παρά την ενδελεχή αξιολόγηση και τις υποστηρικτικές

Μία μελέτη ΑΚΖ για το DINP η οποία ανατέθηκε από

γνωμοδοτήσεις από την ΕΑΚ και την ΕΚΟΑ, τον

το ECPI και ολοκληρώθηκε από την συμβουλευτική

Νοέμβριο του 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε

εταιρεία PE INTERNATIONAL το 2014, επαληθεύτηκε

κατά της πρότασης της Επιτροπής να εξουσιοδοτήσει

από την Denkstatt το 2015. Τα οικολογικά προφίλ για

την ανακύκλωση μαλακού PVC που περιέχει DEHP.

την ΑΚΖ και το DINP δημοσιεύτηκαν και είναι διαθέσιμα

Η οριστική απόφαση θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή

προς χρήση στην αλυσίδα προμηθειών.

Επιτροπή.

28

29

PE INTERNATIONAL: σύμβουλοι αειφορίας (www.pe-international.com)
Denkstatt: σύμβουλοι για την αειφορία (www.denkstatt-group.com)
Weight of Evidence (WoE): μία ποσοτική μέθοδος συνδυασμού στοιχείων προς υποστήριξη μίας υπόθεσης
31
ECHA: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών (http://echa.europa.eu)
32
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation-previous-consultations

Χρωματιστό, ανακυκλώσιμο,
εύκολο στον καθαρισμό
και υγιεινό, το PVC είναι το
ιδανικό υλικό για δάπεδα
δημόσιων κτιρίων.

28

29
30
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ

3η

PVC window frames
ensure optimal thermal and
acoustic insulation.

για

τις

Εθνικές
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ RENOLIT

Ενημέρωση
Νομοθεσίες

Οι Εκθέσεις Ανάλυσης Αξιολόγησης και Διαχείρισης
Κινδύνου (ΕΑΑΔΚ) που εκπονήθηκαν από τις αρμόδιες
αρχές της Γαλλίας για τις ουσίες DINCH και DOTP
κατέληξαν ότι δεν εντοπίστηκε κίνδυνος βάσει του
κανονισμού REACH. Κατά συνέπεια, δεν απαιτούνται
επιπλέον μέτρα διαχείρισης κινδύνου.
Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη
προσυπέγραψαν μία τετραετή επαναξιολόγηση στην
οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις ουσίες
DINP και DIDP σε όλες τις τρέχουσες εφαρμογές για
καταναλωτική χρήση33. Παρ’ όλα αυτά, το 2015 η Δανία
κοινοποίησε στην ECHA την πρόθεσή της να υποβάλει
έναν φάκελο όπου προτείνεται να ταξινομηθεί το
DINP ως τοξικό για την αναπαραγωγή σύμφωνα με
τον Κανονισμό CLP. Η βιομηχανία πλαστικοποιητικών
Σχεδόν 4.000 τόνοι
σωλήνων από PVC
ανακυκλώθηκαν το 2015
στα πλαίσια της VinylPlus,
σημειώνοντας αύξηση
19% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος.

ουσιών θα συμμετάσχει σε δημόσια διαβούλευση που
αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2016, φέρνοντας
απτά επιστημονικά στοιχεία που υποστηρίζουν το
συμπέρασμα ότι μία τέτοια ταξινόμηση δεν είναι
δικαιολογημένη.

Κριτήρια για την Αειφόρο Χρήση
των Προσθέτων
Το EPDplus είναι μία προσέγγιση και μεθοδολογία
που αναπτύχθηκε από τη VinylPlus για την αξιολόγηση
της χρήσης των ουσιών που χρησιμοποιούνται ως
πρόσθετα σε προϊόντα PVC από την άποψη της
αειφόρου ανάπτυξης. Ενσωματώνει τις τρέχουσες
τυποποιημένες

Περιβαλλοντικές

Δηλώσεις

Προϊόντος (EPD) με τα κριτήρια της TNS για την
αειφορία. Ένα EPDplus για εφαρμογή PVC στις

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ TARKETT

οικοδομές και κατασκευές οριστικοποιήθηκε στις
αρχές του 2015.
Η μεθοδολογία αξιολόγησης EPDplus θα αναπτυχθεί
περαιτέρω από την ειδική Ομάδα Δράσης σε
στενή

συνεργασία

με

όλα

τα

ενδιαφερόμενα

μέρη, και θα εναρμονιστεί με το Περιβαλλοντικό
Αποτύπωμα Προϊόντος της ΕΕ όταν αυτό καθιερωθεί,
αφομοιώνοντάς το με τα υπόλοιπα στοιχεία στα οποία
βασίζεται το EPDplus.
Οι παραγωγοί προσθέτων συνέχισαν να παρέχουν
ενημερωμένα στοιχεία στις ενώσεις μετατροπέων
για να τους βοηθήσουν να ενημερώσουν τις ΑΚΖ και
τις ΠΔΠ τους. Το 2015, η ESPA ολοκλήρωσε τις ΑΚΖ
για δύο από τις βασικές οικογένειες σταθεροποιητών
με βάση το ασβέστιο, και θα συνεχίζει να καταρτίζει

Τον Αύγουστο 2015, η Σουηδική Υπηρεσία Χημικών

ΑΚΖ για τις υπόλοιπες οικογένειες σταθεροποιητικών

υπέβαλε φάκελο με την πρόταση να ταξινομηθεί το

ουσιών. Το ECPI δημοσίευσε ΑΚΖ για το DINP.

DCHP ως ουσία πολύ υψηλού κινδύνου (SVHC). Ο

Προβλέπεται τώρα ενημέρωση των ΑΚΖ και ΠΔΠ και

φάκελος στη συνέχεια αποσύρθηκε, αναμένεται όμως

για άλλες οικογένειες πρόσθετων ουσιών, όπως για

να υποβληθεί εκ νέου το 2016.

τα λιπαντικά και τα επιβραδυντικά φλόγας.

33
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 ιατηρείται ο περιορισμός για παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας που μπορεί να τοποθετηθούν στη στοματική κοιλότητα. Για περισσότερες
Δ
πληροφορίες δείτε: ‘Evaluation of new scientific evidence concerning DINP and DIDP’ (http://echa.europa.eu/ documents/10162/31b4067e-de404044-93e8-9c9ff1960715)

Έκθεση Προόδου της VINYLPLUS 2016

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4η
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.”

1. Σύσταση

Ομάδας Δράσης
για την Ενεργειακή
Αποτελεσματικότητα
έως το τέλος του
2011.

› επετεύχθη

2. Μείωση

3. Προσδιορισμός 4. Πρόταση από

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

στόχων για
συγκεκριμένη
μείωση ενέργειας
από πλευράς
μετατροπέων έως το
τέλος του 2012.

› επετεύχθη εν
μέρει

την Ομάδα Δράσης
για την Ενεργειακή
Αποτελεσματικότητα
σχετικά με
προσήκουσες
μετρήσεις
περιβαλλοντικού
αποτυπώματος έως
το τέλος του 2014.

5. Σύσταση

6. Υποβολή έκθεσης

› επετεύχθη

› επετεύχθη

Ομάδας Δράσης
Ανανεώσιμων Υλών
έως το τέλος του
πρώτου τριμήνου του
2012.

προόδου από την
Ομάδα Δράσης
Ανανεώσιμων Υλών
έως το τέλος του
2012.

› καθυστερεί (σε αναμονή των αποτελεσμάτων της πιλοτικής
φάσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων
(ΠΑΠ) της ΕΕ)

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. Όπως δηλώθηκε το 2015,
τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης επαλήθευσης
έδειξαν ότι η ενέργεια που χρειάζεται για την
παραγωγή ενός τόνου PVC είχε μειωθεί κατά 10.2%

και

η

TEPPFA

ανατροφοδότηση

μοιράστηκε
από

την

και

συζήτησε

πιλοτική

φάση

την
της
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ
ΤΗΣ FDT

Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα

ομάδας προϊόντος ‘συστήματα σωλήνων ζεστού και
κρύου νερού’. Η Ομάδα Δράσης της VinylPlus θα
συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη του σχεδίου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβαλλοντικό
Αποτύπωμα Προϊόντος (PEF). Η ολοκλήρωση της
πιλοτικής φάσης του PEF αναμένεται το 2017.

κατά μέσο όρο. Βάσει αυτού, η Ομάδα Δράσης για
την Εξοικονόμηση Ενέργειας επιβεβαίωσε τον στόχο
για τους παραγωγούς ρητίνης PVC έως το 2020 στα
πλαίσια του ενδιάμεσου ελέγχου της VinylPlus.
Οι δοκιμές για την εκτίμηση της ενεργειακής
κατανάλωσης

ορισμένων

εταιρειών

μετατροπών

συνεχίστηκαν το 2015. Λόγω σημαντικών διαφορών
μεταξύ των μονάδων μετατροπής και των διαδικασιών
παραγωγής,

σε

ορισμένες

περιπτώσεις

δεν

μπορούσαν να περισυλλεχθούν ξεχωριστά δεδομένα
για το PVC και τα υπόλοιπα προϊόντα. Μία πρώτη

Ανανεώσιμες Πρώτες Ύλες
Μετά τη δημοσίευση της ‘Έκθεσης της VinylPlus για

τους Ανανεώσιμους Πόρους’35 τον Μάιο 2015, η Ομάδα
Δράσης Ανανεώσιμων Υλικών επιβεβαίωσε ότι δεν
απαιτούνταν περαιτέρω ενέργειες για τις ανανεώσιμες
πρώτες ύλες, και ότι ο στόχος αυτός μπορούσε να
θεωρηθεί προς το παρόν ολοκληρωμένος, αλλά

Μεμβράνες οροφής από
PVC χρησιμοποιήθηκαν
για τη μόνωση της οροφής
εμβαδού 5,000 m2 του
Rotterdam Markthal.

ότι τυχόν νέες εξελίξεις θα παρακολουθούνταν,
ιδιαίτερα εκτός Ευρώπης. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις

ανάλυση και εκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων

για την παραγωγή PVC και πολλών πρόσθετων από

προβλέπεται να γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2016.

ανανεώσιμους πόρους. Οι φραγμοί έχουν να κάνουν
με τα οικονομικά και τη διαθεσιμότητα, και εξαρτώνται
και τα δύο από δυνάμεις της αγοράς πολύ ευρύτερες

Αειφόρο Αποτύπωμα

από τη βιομηχανία του PVC. Είναι επίσης χρήσιμο

Τον Νοέμβριο του 2015, η TEPPFA συμμετείχε

να θυμόμαστε ότι, παρ’ ότι το PVC βασίζεται σε μη

στο ‘Ενδιάμεσο Συνέδριο για την Πιλοτική Φάση

ανανεώσιμο φυσικό πόρο, η μακρά διάρκεια ζωής του

του

Το

και η διαχείριση ελεγχόμενου βρόχου συμβάλλουν

συνέδριο διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση

στη διασφάλιση της εξοικονόμησης πόρων και των

Περιβάλλοντος

περιβαλλοντικών οφελών.

34
35

Περιβαλλοντικού
της

Αποτυπώματος’ .
34

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής,

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/conference_2015_en.htm
http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/Report_on_Renewable_Raw_Materials.pdf
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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.”

1. Η διαδικτυακή

πύλη της VinylPlus
αναμένεται να
λειτουργήσει το
καλοκαίρι του 2011.

› επετεύχθη

2. Η Επιτροπή

3.

4.

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

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

› επετεύχθη

7.

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

Τα φύλλα PVC κατά του
γκράφιτι για προσόψεις,
διευκολύνουν τη συντήρηση
του κτιρίου.

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

10.

11. Θα

Η VinylPlus
θα δημιουργήσει
συνεργασία με πέντε
διεθνείς φίρμες ως
το τέλος του 2013.

αυξήσει τον αριθμό
των συμμετεχόντων
του προγράμματος
κατά 20% σε σχέση
με το 2010 ως το
τέλος του 2013.

› σε εξέλιξη

› επετεύχθη εν
μέρει

› δεν επετεύχθη

6.

Η σήμανση
προϊόντων της
VinylPlus θα
λανσαριστεί ως το
τέλος του 2012.
› επετεύχθη το
2014, η εφαρμογή
βρίσκεται υπό
έλεγχο

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

› επετεύχθη

Ανεξάρτητη Παρακολούθηση

Ετήσια Υποβολή Έκθεσης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της VinylPlus (δείτε σελ.

Η Έκθεση Προόδου 2016 επαληθεύτηκε ανεξάρτητα

6) είναι ο ανεξάρτητος φορέας που διασφαλίζει τη

από την SGS, ενώ τα τονάζ του PVC που ανακυκλώθηκε,

διαφάνεια, αξιοπιστία και ευθύνη του προγράμματος.

καθώς και οι δαπάνες, ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν

Υπό την προεδρεία του Καθηγητού Alfons Buekens,

από την KPMG. Η Natural Step προέβη σε σχολιασμό

απαρτίζεται επί του παρόντος από εκπροσώπους

του συνολικού έργου και της προόδου της VinylPlus.

της

Ευρωπαϊκής

Κοινοβουλίου,

Επιτροπής,

συνδικαλιστικές

του

Ευρωπαϊκού

οργανώσεις

και

Παρακολούθησης συνεδρίασε επισήμως δύο φορές

Διάλογος με τα Εξωτερικά
Ενδιαφερόμενα Μέρη και
Επικοινωνία

το 2015, τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο.

Η VinylPlus έχει δεσμευτεί ως προς την δημιουργία

ενώσεις καταναλωτών, καθώς και από εκπροσώπους
της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC. Η Επιτροπή

διαφάνειας,

ευαισθητοποίησης για την αειφορία σε όλη την αξιακή

τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής

αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερομένων

Παρακολούθησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της

μερών εντός και εκτός της βιομηχανίας. Έχει επίσης

VinylPlus (www.vinylplus.eu) αφού εγκριθούν επισήμως

αναλάβει τη δέσμευση για ειλικρινή και ανοικτό

κατά την επόμενη συνεδρίαση.

διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τρίτους,

Προς
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9. Η VinylPlus θα

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ
RENOLIT

› σε εξέλιξη

8. Οι παραγωγοί

5.

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

εξασφάλιση

της

μέγιστης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: VINYLPLUS

Έκθεση Προόδου της VINYLPLUS 2016

φορείς και οργανισμούς σε τεχνικές, πολιτικές και

για την επίτευξη αειφόρου αλλαγής στη βιομηχανία.

κοινωνικές κοινότητες.

‘Πως η Καινοτομία στη Νομοθεσία & στη Βιομηχανία

Η 3η συνάντηση των ενδιαφερομένων μερών που

Εξάλειψε τις Εκπομπές Διοξινών από την Παραγωγή

οργανώθηκε από τη VinylPlus πραγματοποιήθηκε

PVC & την Αποτέφρωση Απορριμμάτων’37, όπου

στην Κοπεγχάγη Δανίας, τον Σεπτέμβριο 2015. Το

αποδεικνύεται ότι το PVC δεν αποτελεί πρόβλημα για

αντικείμενο ήταν να συζητηθεί σε βάθος ο ρόλος

τους σύγχρονους αποτεφρωτές αστικών στερεών

του PVC στην κυκλική οικονομία με ενδιαφερόμενα

απορριμμάτων. Τρίτον, ‘Πως Εξουδετερώνονται τα

μέρη της Δανίας με επιρροή. Το κύριο θέμα ήταν η

Όξινα Αέρια από την Ανάκτηση Ενέργειας του PVC’38,

διαχείριση ελεγχόμενου βρόχου των απορριμμάτων

όπου παρουσιάζεται το πως εξουδετερώνεται το

PVC, συμπεριλαμβανομένου του μείζονος θέματος

υδροχλώριο στους σύγχρονους αποτεφρωτές.

των κληροδοτημένων πρόσθετων. Στη συνάντηση,

Οριστικοποιήθηκε

που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της TNS,

το σχέδιο πιστοποίησης επισήμανσης προϊόντων

ήταν παρόντες περίπου 20 εκπρόσωποι της Δανικής

VinylPlus. Η εφικτότητα της εφαρμογής του βρίσκεται

ΥΠΠ, του Δήμου της Κοπεγχάγης, περιβαλλοντικών

υπό έλεγχο.

ο

συνδυασμός

κριτηρίων

Η 2η Συνάντηση Εταίρων
για την Επικοινωνιακή
Εκδήλωση της VinylPlus
πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες τον Μάρτιο
2015, όπου ανταλλάχθηκαν
ορθές πρακτικές και
ένα κοινό όραμα για
τις επικοινωνίες της
VinylPlus. Παρέστησαν 30
εκπρόσωποι της Επιτροπής
Επικοινωνίας τηςVinylPlus,
του Δικτύου PVC και
Κλαδικών Ομάδων που
συνδέονται με τη VinylPlus.

για

ΜΚΟ, του ακαδημαϊκού χώρου, των μεγαλύτερων
Σκανδιναβικών κατασκευαστικών εταιρειών και του
κλάδου των απορριμμάτων. Η VinylPlus εξασφάλισε

Παγκόσμια Συμμετοχή

πολύτιμα στοιχεία και καλύτερη αντίληψη της οπτικής

Στα πλαίσια της δέσμευσής του να προωθήσει την

των ενδιαφερομένων μερών για την κυκλική οικονομία.

προσέγγισή του στην παγκόσμιο βιομηχανία PVC, τον

Το 2015, η VinylPlus δημοσίευσε τρία νέα φυλλάδια:

Απρίλιο η VinylPlus συμμετείχε στο Vinyl India® 2015,

‘Στον Δρόμο για την Αειφορία: Η διαρκής Πρόοδος της

το 5ο Διεθνές Συνέδριο για το PVC & τα Χλωριούχα

VinylPlus’36, όπου τονίζεται πως η ευρωπαϊκή αξιακή

Αλκάλια

αλυσίδα του PVC κατάφερε να αποτελέσει πρότυπο

παρουσίαση σχετικά με την ευρωπαϊκή βιομηχανία του

στο

Μουμπάι.

Η

VinylPlus

έκανε

μία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: VINYLPLUS

“Οι μετά το 2015 Στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης και οι δεσμεύσεις για το κλίμα
θα τοποθετήσουν τη βιομηχανία σε ένα νέο τοπίο: μοίρασμα της ευημερίας και
σεβασμός στο περιβάλλον. Ως μέλος της Πλατφόρμας για τη Πράσινη Βιομηχανία,
η Βιομηχανία του Βινυλίου μπορεί να συμβάλει ενεργά στους στόχους της
παγκόσμιας αειφορίας μέσω των διαρκών προσπαθειών της για τη μείωση
του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματός της, και να αναπτύξει νέα
πράσινα προϊόντα, υπηρεσίες και θέσεις εργασίας που θα υποστηρίζουν έναν πιο
αειφόρο κόσμο.”
CHRISTOPHE YVETOT
UNIDO

36
37
38

http://www.vinylplus.eu/documents/39/57/The-Ongoing-Progress-of-VinylPlus
http://www.vinylplus.eu/documents/37/57/How-Regulation-and-Industry-Innovation-Have-Eliminated-Dioxin-Emissions-from-PVC-Production-and-Waste-Incineration
http://www.vinylplus.eu/documents/38/57/How-Acid-Gases-from-PVC-Energy-Recovery-are-Neutralised
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: VINYLPLUS

“Ο UNEP καλωσορίζει όλες τις πρωτοβουλίες του κλάδου όπως η VinylPlus, που
αναγνωρίζει τις προκλήσεις, θέτει στόχους, συμπεριλαμβάνει τα ενδιαφερόμενα μέρη
και επιδεικνύει πρόοδο. Το 2015 θα θέσει τους στόχους για την αειφορία ως το 2030
και μετά. Όπως και αν το εκλάβει κανείς, οι τάσεις που καθοδηγούν τον πλανήτη
καθοδηγούν την αγορά. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να το δει είτε σαν ένα νέο σύνολο
νομοθετημάτων, περιορισμών και κόκκινων γραμμών, είτε σαν μία ιστορικής σημασίας
άμεση ευκαιρία για καινοτομία, για ανάπτυξη νέων αγορών και κτίσιμο νέων σχέσεων
με τους πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να βοηθήσουμε την κοινωνία να
ανταποκριθεί στην πρόκληση της αλλαγής.”
ARAB HOBALLAH
UNEP

PVC και το πρόγραμμα αειφορίας του. Στο συνέδριο

και η αειφόρος ανάπτυξη’. Η εκδήλωση παρουσίασε

παρέστησαν πάνω από 650 συμμετέχοντες, που

τις τελευταίες καινοτομίες στις ρητίνες PVC, στις

εκπροσώπησαν 335 εταιρείες από 15 χώρες.

ενώσεις PVC και στα πρόσθετα, καθώς και τις τάσεις

Η VinylPlus συνέχισε επίσης να μοιράζεται ενεργά

της αγοράς.

εμπειρία, γνώση και ορθές πρακτικές με τις υπόλοιπες

Επίσης τον Μάρτιο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής

τοπικές ενώσεις του PVC στο GVC (Παγκόσμιο

Ελεγχόμενου Βρόχου έκανε μία παρουσίαση με τίτλο

Συμβούλιο Βινυλίου). Το 2015, οι συναντήσεις του

‘Καλώδια από PVC – μία σαφής παρουσίαση της

GVC που πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο

κυκλικής οικονομίας στο συνέδριο Cable 2015 στην

πραγματοποιήθηκε στις Κάννες, Γαλλίας τον Απρίλιο,

Κολωνία της Γερμανίας.

και στο Τόκιο Ιαπωνίας τον Οκτώβριο.

Με το σύνθημα ‘Περισσότερο Βινύλιο, Λιγότερος

Άνθρακας’, το 3ο Φόρουμ για την Αειφορία του Βινυλίου

Ηνωμένα Έθνη
Η Εθελοντική Δέσμευση της VinylPlus συμπεριλήφθηκε
στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Συνεδρίου του ΟΗΕ
για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Rio+20)39 το 2012. Από
τον Νοέμβριο του 2013, η VinylPlus είναι μέλος της
Πλατφόρμας για την Πράσινη Βιομηχανία (GIP),
μίας υψηλού επιπέδου παγκόσμιας συνεργασίας
πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών της οποίας ηγείται
ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών (UNIDO) και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των
Ηνωμένων Εθνών (UNEP).
Το 2015, ο Christophe Yvetot, Εκπρόσωπος του UNIDO
στην ΕΕ, και ο Arab Hoballah, Επικεφαλής Αειφόρων
Τρόπων Ζωής, Πόλεων και Βιομηχανίας του UNEP,
συμμετείχαν ως βασικοί ομιλητές στο Φόρουμ για την
Αειφορία του Βινυλίου.

της Γαλλίας, προσέλκυσε περίπου 130 ενδιαφερόμενα
μέρη του ακαδημαϊκού κόσμου, κυβερνητικών φορέων,
του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΜΚΟ, εμπόρων
λιανικής και όλων των κλάδων της βιομηχανίας του
PVC. Οι συζητήσεις εστιάστηκαν στον τρόπο με
τον οποίο συμβάλλει η Εθελοντική Δέσμευση της
VinylPlus στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών,
βελτιώνοντας την αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων
και την αειφορία των προϊόντων, και οδηγώντας την
ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC προς μία κυκλική
οικονομία. Επίσης, το πως τα προϊόντα από PVC
μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών
CO2.
Τον Οκτώβριο, η VinylPlus πήρε μέρος στη Σύνοδο
Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2015 που
πραγματοποιήθηκε από το VITO στις Βρυξέλλες.
Συμμετείχε με αφίσα και προφορική παρουσίαση με

Εκδηλώσεις για τα Ενδιαφερόμενα
Μέρη, Συνέδρια και Εκθέσεις

προς μία κυκλική οικονομία με λιγότερο άνθρακα’,

Τον Μάρτιο, η VinylPlus συμμετείχε στο συνέδριο

στα πλαίσια της ενότητας που ήταν αφιερωμένη στις

Εφαρμογών PVC 201540 στην Κολωνία, Γερμανίας, με

‘Καινοτόμους αξιακές αλυσίδες για μία βιομηχανία

ομιλία με τίτλο ‘Η βιομηχανία του PVC στην Ευρώπη

αειφόρου επεξεργασίας’.

39
40

20

που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2015 στις Κάννες

τίτλο ‘Οδηγώντας την Ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC

http://www.uncsd2012.org/index.php?page=view&type=1006&menu=153&nr=91
http://www.amiplastics-na.com/Events/Resources/Programme/PVC%20Formulation%202015%20Programme.pdf

Έκθεση Προόδου της VINYLPLUS 2016

Τα κοινά επικοινωνιακά σχέδια της VinylPlus
Κάθε χρόνο, η VinylPlus συγχρηματοδοτεί ένα εύρος προϊόντων με στόχο τη διεύρυνση του πεδίου των
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων του. Το 2015 εφαρμόστηκαν δέκα σχέδια41 από τέσσερις ομοσπονδίες
του Ευρωπαϊκού κλάδου βιομηχανίας, και τρεις εθνικές ενώσεις για το PVC.

Οι ανακυκλωτές PVC συναντούν τους μετατροπείς PVC
Αύξηση της πληροφόρησης σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες ανακύκλωσης του PVC, και δημιουργία
ζήτησης για περαιτέρω ανακύκλωση, παρουσιάζοντας τις σχετικές δράσεις της VinylPlus και των σχεδίων των εθνικών
εταίρων όπως η AgPR42, η EPCoat, η KRV43, το Rewindo και το Roofcollect®.
PHOTO: COURTESY OF AGPU

Υπεύθυνος σχεδίου η AGPU44
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γερμανία

Προϊόντα με εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων στις δημόσιες προμήθειες
Προώθηση των προϊόντων από PVC ως αειφόρων λύσεων στις δημόσιες προμήθειες, αποδεικνύοντας την
εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, καθώς και το χαμηλό κόστος σε όλη τη διάρκεια ζωής τους.
PHOTO: VINYLPLUS

Υπεύθυνος σχεδίου η AGPU
Γεωγραφικό πλαίσιο: Γερμανία

Προάγοντας την πληροφόρηση σε όλη την αξιακή αλυσίδα
Υποστήριξη προς τις εταιρείες-μέλη της PVC Forum Italia ώστε να επικοινωνήσουν την πρόοδο που σημείωσαν προς την
αειφορία του PVC, και τη σημασία της Εθελοντικής Δέσμευσης. Αυτό υλοποιήθηκε υπό μορφή που ενσωματώθηκε στις
επικοινωνίες των εταιρειών-μελών, με στόχο να ευαισθητοποιηθούν οι υπάλληλοι και οι ομάδες πωλήσεών τους, καθώς
και οι πελάτες και οι εταιρείες εγκατάστασης.
45
PHOTO: COURTESY OF GUIDA FINESTRA

Υπεύθυνος σχεδίου η PVC Forum Italia
Γεωγραφικό πλαίσιο: Ιταλία

Επίσκεψη των Μέσων Ενημέρωσης: μαθαίνοντας για τα οφέλη του
εύκαμπτου PVC
Προώθηση της δέσμευσης της VinylPlus και του ECPI για την αειφορία, μέσω επίσκεψης μίας ομάδας δημοσιογράφων
του εμπορικού κλάδου από όλη την Ευρώπη. Στόχος του σχεδίου είναι να δώσει μία εικόνα από πρώτο χέρι σχετικά με
την αξιακή αλυσίδα του εύκαμπτου PVC. Το 2015, το ECPI επισκέφθηκε τη μονάδα μετατροπής Griffine, καθώς και τις
μονάδες ανακύκλωσης της CIFRA και της CHAIZE Environnement στη Γαλλία. Οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν για
τα οφέλη του εύκαμπτου PVC στην καθημερινότητα, μέσω μίας ποικιλίας ασφαλών εφαρμογών υψηλής απόδοσης με
πολλαπλές διάρκειες ζωής. Η διοργάνωση είχε ως αποτέλεσμα ευρεία κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης.
PHOTO: COURTESY OF ECPI

Υπεύθυνος σχεδίου η ECPI
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

Φίρμες: κτίζοντας διάλογο με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη
Προώθηση του προγράμματος της VinylPlus για την αειφορία και της συμβολής της βιομηχανίας πλαστικοποιητικών
ουσιών μέσω ανοικτού διαλόγου με σημαντικές Ευρωπαϊκές φίρμες και εταιρείες λιανικού εμπορίου.

PHOTO: COURTESY OF ECPI

Υπεύθυνος σχεδίου η ECPI
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

http://www.vinylplus.eu/community/communications-projects/2015-2
AgPR: Ένωση Ανακύκλωσης Καλυμμάτων Δαπέδων από PVC (www.agpr.de)
KRV: η Γερμανική ένωση της βιομηχανίας πλαστικών σωλήνων (www.krv.de)
44
AGPU: Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt – η Γερμανική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC (www.agpu.com)
45
PVC Forum Italia: η Ιταλική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC (www.pvcforum.it)
41

42

43
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Καμπάνιες, εκδηλώσεις και ηλεκτρονικό περιοδικό της TEPPFA
Καμπάνια για την επικοινωνία της χρήσης των προϊόντων ανακύκλωσης PVC σε συστήματα σωληνώσεων σε πελάτες,
κυβερνήσεις και καθοριστικά μέρη. Στις εκδηλώσεις συμπεριλαμβανόταν το Φόρουμ της TEPPFA 2015 τον Απρίλιο στις
Βρυξέλλες του Βελγίου, όπου 200 σύνεδροι συζήτησαν για την αειφορία των σωλήνων από PVC.
Υπεύθυνος σχεδίου η TEPPFA
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

PHOTO: COURTESY OF TEPPFA

Επικοινωνώντας τα διαπιστευτήρια των προϊόντων οικοδομής PVC για
την αειφορίασε τοπικές αρχές & στεγαστικές ενώσεις
Προώθηση του PVC σε επαγγελματίες προμηθειών και κέντρα λήψης αποφάσεων σε στεγαστικές ενώσεις του ιδιωτικού
τομέα, σε κατασκευαστικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και εταιρείες λιανικού εμπορίου DIY.

Υπεύθυνος σχεδίου η PBF
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΗΒ

PHOTO: COURTESY OF BPF

Διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο πληροφοριών για σωλήνες από PVC
Κυκλοφορία μίας διαδραστικής εφαρμογής για τα πράσινα διαπιστευτήρια των σωλήνων από PVC: αειφορία, μεγάλη
διάρκεια ζωής, δυνατότητα ανακύκλωσης και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Υπεύθυνος σχεδίου η PVC4Pipes46
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

Πράσινη Ακαδημία – Enjoy the rain
Ένα παράδειγμα αειφόρου σχεδιασμού με ανακυκλωμένο PVC για περισυλλογή και διατήρηση νερού. Ένα κοινό σχέδιο της
VinylPlus και της PVC Forum Italia, σε συνεργασία με την Ακαδημία Domus στο Μιλάνο.
PHOTO: COURTESY OF DOMUS ACADEMY

Υπεύθυνος σχεδίου η PVC Forum Italia
Γεωγραφικό πλαίσιο: Ιταλία

Η πορεία της βιομηχανίας των σταθεροποιητών PVC προς την
αντικατάσταση του μολύβδου
Ανάδειξη του έργου της βιομηχανίας σταθεροποιητών PVC σε σχέση με την επιτυχημένη αντικατάσταση σταθεροποιητών
με βάση τον μόλυβδο, και ανάπτυξη πιο αειφόρων εναλλακτικών στις 28 χώρες της ΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος της
VinylPlus.
Υπεύθυνος σχεδίου η ESPA
Γεωγραφικό πλαίσιο: ΕΕ

Ο λογαριασμός της
VinylPlus στο Twitter –
@VinylPlus_EU – έγινε πιο
ουσιαστικός και αύξησε
τον αριθμό των followers.
Αποτέλεσε ένα πολύτιμο
εργαλείο διαλόγου
σχετικά με την Εθελοντική
Δέσμευση και την αειφόρο
ανάπτυξη γενικότερα.
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PVC4Pipes: η ένωση με αποστολή την ανάπτυξη και προώθηση αειφόρων συστημάτων σωλήνων από PVC στην παγκόσμια αγορά (www.pvc4pipes.com)

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ ΤΗΣ VINYLPLUS 2016

Οικονομική Έκθεση
Το 2015 έγινε περαιτέρω εξοικονόμηση μέσω αναδιοργανώσεων,
και σημειώθηκε αύξηση της απόδοσης, ιδιαίτερα στο σχέδιο της
Recovinyl αλλά και σε κλαδικές πρωτοβουλίες.
Οι δαπάνες της VinylPlus για το 2015, συμπεριλαμβανομένης της
EuPC και των μελών της, ανήλθαν σε €5.02 εκατομμύρια.

15%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ
VINYLPLUS ΤΟ 2015:
€5.02 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

13%

Δ
 ιαχείριση Απορριμμάτων
& Τεχνικά Σχέδια
Επικοινωνία
Γ
 ενικά Έξοδα & Ανάπτυξη της
Εθελοντικής Δέσμευσης

72%

Διαχείριση αποβλήτων και τεχνικά σχέδια
Ποσά σε €1.000

Συνολικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένης της EuPC και των μελών της

2014

2015

EPCoat

198

167

EPFLOOR & σχέδια δαπέδων

570

577

EPPA

413

339

ERPA – Pack upgrade

-42*

0

11

0

PlasticsEurope France Blister
ESWA/Roofcollect

®

139

101

2.100

1.761

75

43

807

578

EATS

14

6

Ebene (ανακύκλωση επίπλων)

15

19

Ανακύκλωση ιατρικών εφαρμογών

20

46

0

10

4.319

3.645

Recovinyl
Μελέτες, ξεκίνημα & ‘pull’
TEPPFA

Κοινοπραξία Resysta

®

Σύνολο σχεδίων
* Αντιλογισμός που έγινε για το 2013
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Δηλώσεις Επαλήθευσης
Πιστοποίηση Δαπανών της KPMG

Έκθεση Ανεξάρτητων Λογιστών σχετικά με την Εφαρμογή Συμφωνούμενων Διαδικασιών

Προς τη Διοίκηση της VinylPlus

μαθηματικής ακρίβειάς τους.

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 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015, που
καταρτίστηκε από την διοίκηση της VinylPlus.

Το ποσό της συνολικής δαπάνης ανήλθε σε KEUR 5,021.

Αντικείμενο Εργασίας
Η εργασία μας διεξήχθη σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 Το πρότυπο “International Standard on Related Services
(‘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’);

 τον 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.

β. Επαλήθευση της καταχώρησης των εξόδων αυτών
στις οικονομικές εκθέσεις 2015 της VinylPlus ΜΚΟ.
Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή
της διαδικασίας αυτής.
γ. Αναφορικά με τα έργα EPFLOOR και ESWA, για κάθε
επιμέρους δαπάνη άνω των EUR 100, συμφωνία των
δαπανών αυτών με τα αντίστοιχα παραστατικά και
επαλήθευση ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 1ης
Ιανουαρίου 2015 και 31ης Δεκεμβρίου 2015.
Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή
της διαδικασίας αυτής.
δ. Αναφορικά με τα έργα EPFLOOR και ESWA, για κάθε
επιμέρους δαπάνη άνω των EUR 100, επαλήθευση
ότι οι δαπάνες αυτές καταχωρήθηκαν στα βιβλία του
εργολάβου το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2015.
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
16.21% της συνολικής δαπάνης.

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.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις των
VinylPlus ΜΚΟ, TEPPFA ΜΚΟ, Recovinyl ΜΚΟ and EuPC
ΜΚΟ, των οποίων η EPFLOOR αποτελεί κλαδική ομάδα,
είναι πιστοποιημένες από την KPMG.

Πηγές Στοιχείων

Χρήση της Παρούσας Έκθεσης

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

Διαδικασίες και Τεκμηριωμένα Ευρήματα
α. Ανάλυση των εξόδων που δηλώθηκαν στον πίνακα
που παραθέτει τις τεκμηριωμένες δαπάνες για τα
διάφορα έργα της VinylPlus, όπως περιλαμβάνονται
στην έκθεση Προόδου της VinylPlus σχετικά με τις
δραστηριότητες του έτους 2015 και επαλήθευση της
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Δεν διαπιστώσαμε εξαιρέσεις κατά την εφαρμογή
της διαδικασίας αυτής.

Η παρούσα Έκθεση προορίζεται αποκλειστικά προς
ενημέρωση και χρήση από την διοίκηση της VinylPlus,
και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε
άλλο πέραν των ανωτέρω αναφερομένων μερών.

KPMG Réviseurs d’Entreprises SCRL civile
Εκπροσωπούμενη από τον

DOMINIC ROUSSELLE,
Réviseur d’Entreprises
Mont-Saint-Guibert, 18 Μαρτίου 2016
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΝΑΖ ΤΗΣ KPMG

KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises, Βελγική αστική εταιρεία CVBA/SCRL

Έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχετικά
με την εργασία που πραγματοποιήθηκε αναφορικά
με το τονάζ του ανακυκλωμένου PVC μέσω
πρωτοβουλιών των κλαδικών ομάδων EPFLOOR και
EPPA της EuPC, των κλαδικών ενώσεων ESWA και
TEPPFA της EuPC, της IVK/EPCoat και του Recovinyl
Inpa την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η
Δεκεμβρίου 2015.

Σε συνέχεια του έργου που μας ανατέθηκε από
την VinylPlus, παραθέτουμε τα αποτελέσματα του
ελέγχου που διενεργήσαμε στα ακόλουθα τονάζ
των διαφόρων έργων της VinylPlus που αναφέρονται
στην Έκθεση Προόδου της VinylPlus σχετικά με τις
δραστηριότητες του έτους 2015.

Τα συμπεράσματα του ελέγχου παρατίθενται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
Έργο

Είδος PVC

Τονάζ που ανακυκλώθηκε Τονάζ που ανακυκλώθηκε
το 2014
το 2015

IVK/EPCoat (συμπ. Recovinyl) Υφάσματα με επίστρωση

8.941*

10.853*

EPFLOOR

Δάπεδα

3.314*

3.938*

EPPA (συμπ. Recovinyl)

Προφίλ παραθύρων και
σχετικά προϊόντα

ESWA – ROOFCOLLECT
και Recovinyl

Εύκαμπτο PVC

ESWA – ROOFCOLLECT

Εύκαμπτο PVC

Recovinyl

Εφαρμογές εύκαμπτου PVC

203.962**
96.536 τόνοι

που αποτελούνται από:

232.757**

87.537 τόνοι

που αποτελούνται από:

4.045*

3.249*

92.491**

84.289**

TEPPFA (συμπ. Recovinyl)

Σωλήνες & εξαρτήματα

55.225

49.412**

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

Σκληρές μεμβράνες PVC

20.214**

24.371**

Recovinyl
(συμπ. Vinyloop Ferrara)

Καλώδια

92.826

106.044

481.018

514.913

TOTAL
* Το τονάζ περιλαμβάνει την Νορβηγία και την Ελβετία
** Το τονάζ περιλαμβάνει την Ελβετία

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

του PVC που ελήφθη υπόψη ήταν ανακυκλωμένο
PVC σύμφωνα με την Κλαδική Ορολογία
Ανακύκλωσης της VinylPlus και ότι δεν εντοπίσαμε
στοιχεία τα οποία εκ φύσεως ενδέχεται να
επηρεάσουν σημαντικά τις εκτεθείσες πληροφορίες.
KPMG Réviseurs d’Entreprises SCRL civile
Εκπροσωπούμενη από τον

DOMINIC ROUSSELLE,
Réviseur d’Entreprises
Mont-Saint-Guibert, 18 Μαρτίου 2016
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Δηλώσεις Επαλήθευσης

Ανεξαρτητη εκθεση επαληθευσης της sgs για την παρουσα εκθεση
προοδου 2016 της Vinylplus
Ιδρυθείσα το 1878, η SGS είναι σήμερα η κορυφαία
εταιρεία έρευνας, επαλήθευσης, ελέγχου και
πιστοποίησης. Αναγνωρισμένοι ως διεθνές σημείο
αναφοράς ποιότητας και συνοχής, απασχολούμε
περισσότερους από 80.000 ανθρώπους και
διατηρούμε δίκτυο με πάνω από 1.650 γραφεία και
εργαστήρια σε όλο τον κόσμο.

Η επαλήθευση δεν περιέλαβε τα
κάτωθι:

Η VinylPlus ανέθεσε στην SGS να προβεί σε
ανεξάρτητη επαλήθευση της “ Έκθεσης Προόδου
2015”. Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει τα επιτεύγματα
του έργου της VinylPlus κατά το 2015.

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

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.

Το κεφάλαιο με τίτλο Έλεγχος Τονάζ της KPMG.

Διαδικασία Επαλήθευσης

Κατά τη γνώμη μας, η παρούσα “Έκθεση Προόδου
2016” παρουσιάζει με αξιοπιστία τα επιτεύγματα της
VinylPlus κατά το έτος 2015. Η έκθεση απεικονίζει της
προσπάθεια της VinylPlus να συμμορφωθεί με την
Εθελοντική Δέσμευση την οποία ανέλαβε τον Ιούνιο
του 2011.

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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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 Πιστοποίηση Δαπανών 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.

SIR PIETER WETERINGS
SGS Belgium NV
Διευθυντής Πιστοποιήσεων
Πιστοποίηση και Ενίσχυση Επιχειρήσεων
18 Μαρτίου 2016
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Σχολιασμός της TNS
για την Έκθεση Προόδου της VinylPlus για το έτος 2015
Η Natural Step ενεργεί ως εξωτερικός σύμβουλος, μεσολαβητής
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και υποστηρικτής
διεύρυνσης δυνατοτήτων για το VinylPlus, προωθώντας την
αειφορία. Παραθέτουμε τον σχολιασμό μας σχετικά με την
ευρύτερη εικόνα, την πρόοδο και την πρόβλεψη για το μέλλον,
ευρισκόμενοι στο μέσον της 10ετούς δέσμευσης.
Ένα έτος-ορόσημο σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο
Το έτος 2015 θα μείνει στη μνήμη ως έτος ρηξικέλευθης αλλαγής για την αειφόρο ανάπτυξη. Χαρακτηρίστηκε
από σαφείς αλλαγές στην επίγνωση του κοινού, από εκκλήσεις για δράση από θρησκευτικούς, πολιτικούς και
επιχειρηματικούς ηγέτες, καθώς και από δύο παγκόσμιες συμφωνίες – την Κλιματική Συμφωνία COP21 στο Παρίσι, και
την κυκλοφορία των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Οι ενδείξεις αυτές δείχνουν προς μελλοντικές αγορές οι οποίες θα διαφέρουν πολύ από τις σημερινές. Ο κόσμος αρχίζει
πλέον να ζητά περισσότερη φιλοδοξία, και οι ευκαιρίες για αειφόρο καινοτομία αυξάνονται. Ταυτόχρονα, τα επιστημονικά
στοιχεία δείχνουν ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα αν θέλουμε να αποφύγουμε κρίσιμες καμπές που συνδέονται
με τα “πλανητικά όρια”. Διατρέχουμε τον κίνδυνο να φέρουμε τον κόσμο σε μία κατάσταση επικίνδυνα ανασφαλή για τον
πολιτισμό. Δεινά όπως οι συγκρούσεις, η τρομοκρατία, η ανισότητα, η διαφθορά, η μαζική μετανάστευση και η κοινωνική
δυσαρέσκεια είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, με την οικολογική αστάθεια και με τις αγορές.
Τι σημαίνει αυτό για τη VinylPlus; Η ελπίδα μας είναι ότι η πρόοδος θα μπει σε ένα πλαίσιο, ότι θα υπάρξει
ενθάρρυνση στην πορεία και θα προαχθεί μία ανανεωμένη αίσθηση επείγοντος.

Βαθμιαία πρόοδος προς ένα εξασφαλισμένο μέλλον για τη βιομηχανία
Όλες οι βιομηχανίες πρέπει να εργαστούν προς έναν κοινό στόχο, εναρμονισμένο με τις επιστημονικές
απαιτήσεις για την αειφορία, και να παρακολουθούν την απόδοση προκειμένου να κλείσει το κενό. Η VinylPlus
αποτελεί πρότυπο στον τομέα αυτό, καθώς επιδιώκει να εναρμονίσει τη βιομηχανία του PVC με τις απαραίτητες
προϋποθέσεις του συστήματος για μία αειφόρο κοινωνία . Πρόκειται για εξασφάλιση του επιχειρηματικού
μέλλοντος, κάτι το οποίο εύκολα μπορεί να χαθεί στη βραχυπρόθεσμη οπτική. Επίσης παρέχει ένα ολιστικό
πρότυπο για το πως να ενταχθεί κανείς στην κυκλική οικονομία.
Έως το 2020, η VinylPlus επιδιώκει να έχει πετύχει στόχους που συνδέονται με τις πέντε προκλήσεις-κλειδιά για την αειφορία
του PVC. Το όραμα ωστόσο πρέπει να διατηρηθεί, και το ταξίδι να συνεχιστεί. Οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν την
πρόοδο, μπορούμε όμως να περιμένουμε ότι όσοι κινούνται πιο γρήγορα θα έχουν καλύτερη θέση στις αγορές του αύριο.
Το μήνυμά μας είναι ότι η VinylPlus θέτει το πλαίσιο για τη βιομηχανία του μέλλοντος. Προτρέπουμε όλους τους
δραστηριοποιούμενους να το χρησιμοποιήσουν για να προοδεύσουν βαθμιαία από κοινού, να ανεβάσουν το ρυθμό,
να ζητήσουν προληπτική νομοθεσία, κανονισμούς και επενδύσεις που υποστηρίζουν το ταξίδι.

Σκέψεις για την πρόοδο της επόμενη 5ετίας
Κατά τη διάρκεια του 2015 παρείχαμε στοιχεία σχετικά με την ενδιάμεση επισκόπηση των στόχων της VinylPlus.
Αναλογιστήκαμε τις αρχές που διέπουν το έργο, το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι, τις προσδοκίες των
ενδιαφερομένων μερών και τις τρέχουσες προτεραιότητες. Στην έκθεσή μας προς το Συμβούλιο της VinylPlus
αναφέραμε ότι, παρά τα πισωγυρίσματα και τις καθυστερήσεις, θεωρούμε ότι η VinylPlus παραμένει στην
πορεία της. Σε γενικές γραμμές βρίσκεται εναρμονισμένη με τις αρχικές υποσχέσεις, και παραμένει ένα πολύ
αποτελεσματικό όχημα καθοδήγησης για μία βιομηχανία που αντιμετωπίζει περίπλοκα ζητήματα αειφορίας και
στερείται εμπιστοσύνης σε μόνιμη βάση. Ορισμένα πολύ δύσκολα ζητήματα πλέον αντιμετωπίζονται (τουλάχιστον
στην Ευρώπη) με πολύ πιο ανοικτό, ειλικρινή και συνετό τρόπο, όπως για παράδειγμα οι διοξίνες. Όντας ανοικτό
για όσα είναι γνωστά, και εμπλέκοντας και άλλους, η VinylPlus κατάφερε να πάει πέρα από τη ρητορική αυτού του
αντικρουόμενου ζητήματος και να επικοινωνήσει ξεκάθαρα την περιορισμένη έκταση της συμβολής του PVC σε
αυτό το είδος ρύπανσης και τι μπορεί να γίνει σχετικά.
Η διαδικασία επισκόπησης οδήγησε επίσης σε ορισμένα βαθύτερα ερωτήματα σχετικά με την αξία της VinylPlus.
Αξίζει πραγματικά τον κόπο όλη αυτή η εθελοντική προσπάθεια με τα έξοδά της και την επιπλέον εργασία
της; Υπάρχει αρκετός ενθουσιασμός για την αειφορία όταν η βιομηχανία αντιμετωπίζει σκληρές οικονομικές
http://www.thenaturalstep.org/sustainability/the-system-conditions/
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Σχολιασμός της TNS
προκλήσεις; Μήπως οι εταιρείες χρησιμοποιούν τη VinylPlus για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αειφορίας, μόνο
και μόνο για να αποφύγουν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη; Πού έγκειται η επιχειρηματική αξία για τα μέλη; Τα
συμπεράσματα παραμένουν πολύ θετικά. Παρ’ ότι ορισμένα μέρη της βιομηχανίας και οι διάφορες ενώσεις της
προβληματίζονται μήπως κάτι τέτοιο προσελκύει την προσοχή στο PVC χωρίς λόγο, η VinylPlus υποστηρίζεται και
είναι ορατή στους ηγέτες της βιομηχανίας ως μία σοβαρή συμβολή στην επιχειρηματική στρατηγική, στις αξίες και
στη διαρκή επιτυχία τους.

Τα κυριότερα σημεία του 2015
Η έκθεση προόδου αυτού του έτους αποκαλύπτει το εύρος των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια
της VinylPlus, μεγάλο μέρος των οποίων σε τεχνικό επίπεδο. Επιπλέον της ενδιάμεσης επισκόπησης, θα θέλαμε
επίσης να σχολιάσουμε τα κάτωθι:

 νέο έδαφος καλύφθηκε κατά τη διάρκεια ενός συμβουλευτικού δρώμενου με τη συμμετοχή νομοθετών, ΜΚΟ και
ακαδημαϊκών ενδιαφερόμενων μερών στην Κοπεγχάγη, σχετικά με τη Διαχείριση Ελεγχόμενου Βρόχου του PVC και τις
δυνατότητές του στην κυκλική οικονομία. Χρειάζονται περισσότερα τέτοια δρώμενα.

 Η πλήρης εξάλειψη του μολύβδου από την παραγωγή καθαρού PVC στην Ευρώπη αποτελεί ένα ιστορικής σημασίας
επίτευγμα που αξίζει να αναγνωριστεί. Τώρα πρέπει να επεκταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

 Η διεύρυνση του σχεδίου ανακύκλωσης του PVC και η αύξηση των όγκων φαίνεται πολλά υποσχόμενη. Οι
μελέτες που εκπονήθηκαν για την κατανόηση των προβλέψεων για τα απόρρίμματα και την πλαισιοποίηση
των στόχων προσέθεσαν αξία. Τα ερωτήματα σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο του κανονισμού για τα
κληροδοτημένα πρόσθετα στην ανακύκλωση του PVC παραμένουν.

Κοιτώντας στο μέλλον
Βλέπουμε ορισμένες σαφείς προτεραιότητες που μπορούν να βοηθήσουν να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος για τη
βιομηχανία μέσω του προγράμματος της VinylPlus:
Προώθηση της καινοτομίας – Μεγαλύτερη έμφαση στην εξερεύνηση των προτύπων κυκλικής
επιχειρηματικότητας, επιβράβευση των καινοτομιών στα υλικά και ενθάρρυνση του σχεδιασμού λύσεων για
την ελαχιστοποίηση ή αποφυγή των απορριμμάτων. Πολλή προσπάθεια έχει αφιερωθεί στις υφιστάμενες ροές
απορριμμάτων προς ανακύκλωση, όμως τα ενδιαφερόμενα μέρη θέλουν επίσης να δουν ένα σαφές σχέδιο για την
πλήρη διαχείριση ελεγχόμενου βρόχου του PVC στα πλαίσια μίας κυκλικής οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της
καθοδήγησης στις κατάλληλες εφαρμογές).
EPDplus & μέτρηση απόδοσης – Δεδομένης της αυξανόμενης επίγνωσης σε σχέση με τον αντίκτυπο της
χρήσης χημικών στην κοινωνία μας, επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για “μία κοινή διαδικασία αξιολόγησης
των πρόσθετων σε επίπεδο βιομηχανίας (Ευρωπαϊκή αλλά εφαρμόσιμη παγκοσμίως) η οποία να χαίρει την
εμπιστοσύνης των εξωτερικών μερών”. Η ιδέα του EPDplus είναι πολλά υποσχόμενη, ωστόσο η πρόοδος υπήρξε
πολύ αργή και χρειάζεται μία αξιόπιστη και συμπεριληπτική διαδικασία ώστε να την πάει παρακάτω.
Η πρόοδος της σήμανσης VinylPlus & της επιβράβευσης – Η πρόοδος της σήμανσης VinylPlus για τα υλικά
κατασκευών είναι σημαντική. Χωρίς συστήματα επιβράβευσης της επένδυσης στη βελτιωμένη πρόοδο δεν θα είναι
εφικτό για τη βιομηχανία να προωθήσει αξιόπιστα την καινοτομία στην αειφορία.
Επικοινωνία και διάδοση της αειφορίας της βιομηχανίας – Θα θέλαμε να δούμε περισσότερες μεμονωμένες εταιρείες να
επιδεικνύουν πρόοδο και να προωθούν ενεργά τους στόχους της VinylPlus. Επιπλέον, επισημαίνουμε εκ νέου την ανάγκη για
ευρύτερο άνοιγμα προς τα έξω, συνεργασίες και διεθνοποίηση.

LENA JOHANSSON,
Υπεύθυνος έργου
RICHARD BLUME,
Ανώτερος Σύμβουλο

DAVID COOK,
Εκτελεστικός Πρεσβευτής
The Natural Step, Στοκχόλμη
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Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία του PVC
Το πολυβινυλοχλωρίδιο, ή αλλιώς PVC, είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα
πολυμερή παγκοσμίως. Λόγω της ιδιαίτερα ευμετάβολης φύσης του, το PVC χρησιμοποιείται
εκτενώς σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών, τεχνικών και καθημερινής χρήσης εφαρμογών.
Αποτελούμενο από αλάτι (57%) και πετρέλαιο (43%), το PVC έχει χαμηλή περιεκτικότητα
σε άνθρακα. Καταναλώνει λιγότερη πρωτογενή ενέργεια στο στάδιο παραγωγής από
οποιοδήποτε άλλο ευρέως χρησιμοποιούμενο πλαστικό υλικό. Το PVC είναι ανακυκλώσιμο
και ανακυκλώνεται βαθμιαία περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC έχει δουλέψει
σκληρά για να ενισχύσει την συλλογή 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 έχουν
να επιδείξουν πλεονεκτήματα από πλευράς συνολικής κατανάλωσης ενέργειας όσο και από
πλευράς χαμηλών εκπομπών CO2.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η αξιακή αλυσίδα του PVC εκπροσωπείται από τέσσερις ενώσεις:
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Παραγωγών
που αντιπροσωπεύει τις πέντε κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής
ρητίνης PVC που καλύπτουν περίπου το 70% της τρέχουσας παραγωγής
ρητίνης στις 28 χώρες της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν περίπου
40 διαφορετικά εργοστάσια σε περισσότερα από 21 σημεία και απασχολούν
περίπου 7.000 ανθρώπους.
www.pvc.org

Η Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών Υλών

EUROPEAN PLASTIC CONVERTERS

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

Η Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Σταθεροποιητών
που αντιπροσωπεύει 11 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

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πλαστικοποιητών και Ενδιάμεσων
Προϊόντων
που αντιπροσωπεύει τους πέντε μεγάλους Ευρωπαίους παραγωγούς
πλαστικοποιητών και ενδιάμεσων προϊόντων, οι οποίοι απασχολούν περίπου
1.200 ανθρώπους στην παραγωγή πλαστικοποιητών.
www.plasticisers.org
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λεξικο ορων
ATBC

Acetyl tri-butyl citrate

BBP

Butyl benzyl phthalate

B&C

Οικοδομές και κατασκευές

BPF

Βρετανική Ομοσπονδία Πλαστικών Υλών (www.bpf.
co.uk)

CA
CLP

DBP

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

DCHP

Di-cyclohexyl phthalate

DEHP

Di(2-ethylhexyl) phthalate

DIBP

Di-isobutyl phthalate

DIDP

Di-isodecyl phthalate

DiOP

Di-isooctyl phthalate

DINCH

Di-isononyl cyclohexane dicarboxylate

DINP

Di-isononyl phthalate

DNEL

Παράγωγη στάθμη χωρίς επιπτώσεις

DnHP

Di-n-hexyl phthalate

DOTP

Di-octyl terephthalate

DPHP

Di(2-propyl heptyl) phthalate

EEπ
ECHA
ECPI

ECVM
ECVM 2010

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών
(http://echa.europa.eu)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πλαστικοποιητών και
Ενδιάμεσων Προϊόντων (www.plasticisers.org;
www.ecpi.org)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Παραγωγών Βινυλίου
(www.pvc.org)
το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM (του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Παραγωγών Βινυλίου,
με έδρα στο Βέλγιο

EDC

Ethylene dichloride or 1,2-dichlorethane

ΥΠΠ

Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος

EPCOAT
ΠΔΠ
EPFLOOR
EPPA

E-PVC
ERPA
ERFMI

Σχέδιο του Κλάδου Υφασμάτων με Επίστρωση
PVC από την IVK Europe
Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Δαπέδων από
PVC, κλαδική ομάδα της EuPC (www.epfloor.eu)
Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από
PVC και σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων,
κλαδική ομάδα της EuPC (www.eppa-profiles.eu)
Emulsion polyvinyl chloride
Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών Σκληρού PVC,
κλαδική ένωση της EuPC (www.pvc-films.org)
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατασκευαστών Ελαστικών
Δαπέδων (www.erfmi.com)
Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Σταθεροποιητών
(www.stabilisers.eu)

ESWA

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

EE

GIP
ΦΘΑΛΙΚΈΣ
ΕΝΏΣΕΙΣ ΥΜΒ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΊ
ΧΆΡΤΕΣ
IVK EUROPE

KPMG

ΑΚΖ
ΦΘΑΛΙΚΈΣ
ΕΝΏΣΕΙΣ ΧΜΒ
Pb
ΠΑΠ
PLASTICISERSPLUS
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Πλατφόρμα για την Πράσινη Βιομηχανία
(www.greenindustryplatform.org)
Φθαλικές Ενώσεις υψηλού μοριακού
βάρους
Οι βιομηχανικοί χάρτες του ECVM για την
Παραγωγή VCM και S-PVC (1995) και για την
Παραγωγή Ε-PVC (1998)
Industrieverband Kunstoffbahnen e.V. ( Ένωση
Υφασμάτων με Επίστρωση και Μεμβρανών –
www.ivk-europe.com)
η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών
που παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες (www.kpmg.com)
Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής
Φθαλικές Ενώσεις χαμηλού μοριακού
βάρους
Μόλυβδος
Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος
Το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECPI στις
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Ανακυκλωτές Πλαστικού Ευρώπης
(www.plasticsrecyclers.eu)

PVC

Πολυβινυλοχλωρίδιο

P-PVC
RAC (ΕΑΚ)
REACH
RoHS

RoHS 2
R-PVC
SDS (ΔΔΑ)
SDS-R
SGS

S-PVC
SVHC
TEPPFA

TNS
HE
UNEP
UNIDO
VCM
VINYL 2010

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

Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης
και Επισήμανσης Χημικών

PRE

Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος

ESPA

EUPC

GHS

WUPPI

Πλαστικοποιημένο PVC
Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων
Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και
Περιορισμός Χημικών Προϊόντων
Ευρωπαϊκή νομοθεσία που περιορίζει τη χρήση
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Οδηγία RoHS 2002/95/
EC)
Η αναθεωρημένη Οδηγία RoHS 2011/65/EU
(RoHS 2) που τέθηκε σε ισχύ από 21 Ιουλίου 2011
Ανακυκλωμένο PVC
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για Προϊόντα
Ανακύκλωσης
Société Générale de Surveillance, ο κορυφαίος
οργανισμός ελέγχου και επαλήθευσης
παγκοσμίως (www.sgs.com)
Suspension polyvinyl chloride
Ουσίες Πολύ Υψηλού Κινδύνου
Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και
Εξαρτημάτων, κλαδική ένωση της EuPC
(www.teppfa.eu)
The Natural Step (www.naturalstep.org)
Ηνωμένα Έθνη
Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων
Εθνών
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών
Vinyl chloride monomer
η πρώτη δεκαετής Εθελοντική Δέσμευση της
Ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC που υπεγράφη το
2000
Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή
και ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: © SERGIO PIRRONE
ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ DEBOLON DESSAUER BODENBELÄGE

Εξώφυλλο: Σχολή Διοίκησης Ξενοδοχείων Georges-Frêche School, Μονπελιέ Γαλλίας
Η νέα Σχολή Georges-Frêche School of Hotel Management, στο Μονπελιέ Γαλλίας,
χρησιμοποιεί ιδιαίτερα χρωματιστά παραδείγματα δαπέδων βινυλίου, τα οποία
ετοιμάζονται κατά παραγγελία από τον Εταίρο της VinylPlus κ. Dessauer Bodenbeläge.
Για τη φουτουριστική αρχιτεκτονική σύλληψή τους, οι αρχιτέκτονες του Studio Fuksas
θέλησαν τα 11.000 m2 δαπέδων από βινύλιο να είναι σε χτυπητό πράσινο, λαμπερό
πορτοκαλί και πορφυρό. Για τη ρευστή εμφάνιση της αρχιτεκτονικής χρειάστηκε
απαιτητική εργασία στην πρόσοψη, στον σκελετό στήριξης και στα δάπεδα.
Πέρα από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ασφάλειας και υγιεινής, εδώ έγκειται το
αποφασιστικό πλεονέκτημα των δαπέδων βινυλίου: μπορούν να προσαρμοστούν
εύκολα και ευέλικτα ως προς τις απαιτήσεις του χώρου και των αρχιτεκτόνων, σε μία
ευρεία ποικιλία χρωματικών συνδυασμών.
Από την αρχή του 2012, η Debolon κάνει αειφόρο χρήση των πρόσθετων στα υψηλής
ποιότητας δάπεδά της από βινύλιο.

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

Έδρα:
Avenue de Cortenbergh 71
B-1000 Brussels, Belgium

www.vinylplus.eu
@VinylPlus_EU

