Bryssel, 18.03.2021

PolyREC ska rapportera om plastens cirkularitet i Europa
De fyra organisationerna Petcore Europe®, PlasticsEurope®, Plastics Recyclers Europe® och
VinylPlus® har bestämt att tillsammans bilda organisationen PolyREC. PolyREC ska övervaka,
verifiera och rapportera branschernas siffror för plaståtervinning och användning av återvunnen
plast i Europa. Man ska använda ett gemensamt datainsamlingssystem - RecoTrace. PolyREC ska
säkerställa spårbarhet, transparens och förtroendet för det återvunna materialet längs hela plastens
värdekedja.
PolyREC ska använda den erfarenhet och expertis som VinylPlus har byggt upp under 20 års
hållbarhetsarbete. Idag är man en branschstandard när det gäller insamling av trovärdiga och
tillförlitliga återvinningsuppgifter via sin organisation Recovinyl®.
- Att få till en cirkulär användning av plast är viktigt för att förbättra hållbarheten. Den europeiska
PVC-industrin har genom sitt frivilliga åtagande VinylPlus lärt sig vikten av att övervaka och
rapportera framstegen. Det är därför roligt att kunna dela med oss av vår långa erfarenhet och
samarbeta med de andra branscherna för att öka spårbarheten och transparensen för återvunnen
plast längs hela värdekedjan, säger Brigitte Dero VD för VinylPlus.
PolyREC bildas nu eftersom kontroll av plastens cirkularitet är av största vikt, särskilt i samband med
initiativet Circular Plastics Alliance (CPA). PolyREC kommer att kunna uppfylla målen för CPA, kraven
på spårbarhet i lagstiftningen och branschens övergripande åtaganden för plaståtervinning.
- Att sätta upp system som kan verifiera framstegen med att öka plastens cirkularitet på ett
transparent sätt är ett måste om vi ska kunna uppfylla EU: s mål, motiverade PRE: s ordförande Ton
Emans initiativet.
- Dagens tillkännagivande från oss återvinnare, råvaruproducenter och produkttillverkare är ett
viktigt steg mot en trovärdig och systematisk strategi för att verkligen förbättra plasternas
tillverkning, insamling och återvinning. Att på detta gemensamma sätt samla in data är oumbärligt
för att kunna mäta branschens framsteg med samma måttstock, fortsatte Ton Emans.
- Petcore Europe har varit banbrytande när det gäller kontroll av PET-återvinningen i Europa sedan
1990-talet. Att vi nu deltar i ett gemensamt system för övervakning av återvunnen plast i EU är både
aktuellt och logiskt, kommenterade Christian Crépet VD Petcore Europe.

- Vi är mycket nöjda med detta samarbete med viktiga (key) partners i plastens värdekedja för att
skapa detta unika övervakningssystem för alla plaster samtidigt som vi drar nytta av det långvariga
(longstanding) och beprövade systemet Recovinyl. Med utgångspunkt (Capitalising) i vår gedigna
erfarenhet av att tillhandahålla nyckeltal för den europeiska plastindustrin ser vi detta som en
nyckelpunkt (key milestone) i vår resa mot cirkulär plast , fortsatte Virginia Janssens, VD
PlasticsEurope.
Intresserade organisationer är välkomna att delta i detta initiativ.
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Om:
Petcore Europe®
Petcore Europe är organisationen för PET-värdekedjan som främjar cirkulariteten för PET. Med mer
än 100 medlemmar är Petcore Europe verksamt inom områdena flaskor, termoformat,
monomeråtervinning, pantsystem, återanvändning etc. där man har arbetsgrupper med mycket
aktiva medlemmarna. Petcore Europe har också en utvärderingsplattform för trågåtervinning och är
en av grundarna av European Pet Bottle Platform som både fastställer återvinningsriktlinjer och
utvärderar återvinningsbarheten för termoformade produkter och flaskor. www.petcoreeurope.org
PlasticsEurope®
PlasticsEurope är den europeiska organisationen för plastråvarutillverkare med kontor i hela Europa.
I över 100 år har vetenskap och innovation varit det DNA som genomsyrar hela vår bransch. Med
nästan 100 medlemmar som producerar över 90% av alla polymerer i hela Europa är vi katalysatorn
för industrin med ett ansvar att öppet samarbeta med intressenter och leverera lösningar som är
säkra, cirkulära och hållbara. Vi är fast beslutna att genomföra långvariga positiva förändringar.
www.plasticseurope.org
Plastics Recyclers Europe®
Plastics Recyclers Europe (PRE) är en organisation som representerar de europeiska
plaståtervinningsföretagen som omarbetar plastavfall till högkvalitativt material avsett för
produktionen av nya produkter. Återvinnarna är viktiga aktörer för att skapa en cirkularitet för
plasten och en övergång till cirkulär ekonomi. Plaståtervinningen i Europa är en snabbt växande

sektor med över 3 miljarder euro i omsättning, 8,5 miljoner ton installerad återvinningskapacitet, 600
företag och över 20 000 anställda. www.plasticsrecyclers.eu
VinylPlus®
VinylPlus är det frivilliga åtagandet för en hållbar utveckling av den europeiska PVC-industrin.
VinylPlus-programmet utvecklades genom öppen dialog med intressenter, inklusive industri,
miljöorganisationer, tillsynsmyndigheter, företrädare för civilsamhället och PVC-användare. Dess
regionala räckvidd är EU-27 plus Norge, Schweiz och Storbritannien. VinylPlus är registrerat som ett
SMART-partnerskap på plattformen för FN: s partnerskap för hållbar utveckling. www.vinylplus.eu

