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Δελτίο τύπου P137/21el  
4 Μαρτίου 2021 

Η BASF εκπλήρωσε τη δέσμευση της, επιτυγχάνοντας τους 
στόχους της σχετικά με το φοινικέλαιο έως το 2020 (Palm 
Commitment) 

 Οι 227.213 μετρικοί τόνοι πιστοποιημένου φοινικέλαιου και πυρηνέλαιου 
φοίνικα αντιπροσωπεύουν το 100% του προμηθευόμενου υλικού.  

 Σχεδόν το 95% του παγκόσμιου αποτυπώματος φοίνικα ανιχνεύεται έως 
το επίπεδο του ελαιοτριβείου.  

 Αποφεύχθηκε η έκλυση πάνω από 430.000 μετρικών τόνων CO2 το 2020, 
χάρη στην παραγωγή πιστοποιημένου αειφόρου πυρηνέλαιου φοίνικα.  

 

Ludwigshafen, Γερμανία, 4 Μαρτίου 2021 – Η BASF έφτασε σε ένα σημαντικό 

ορόσημο στην πορεία της προς τον αειφόρο φοίνικα. Η εταιρεία πέτυχε το στόχο  να 

προμηθεύεται φοινικέλαια (πυρηνέλαιων) αποκλειστικά από πηγές πιστοποιημένες 

από την RSPO (Στρογγυλή Τράπεζα για Αειφόρο Φοινικέλαιο) έως το 2020. Πέρσι, 

η BASF αγόρασε 227.213 μετρικούς τόνους πιστοποιημένου αειφόρου φοινικέλαιου 

(πυρηνέλαιου), που αντιπροσωπεύει το 100% του συνολικού όγκου της BASF που 

έχει πιστοποιηθεί από την RSPO. Επίσης, η BASF παρουσίασε περαιτέρω πρόοδο 

στην ανάπτυξη αλυσίδων διαφανών προμηθειών: Η εταιρεία κατάφερε να εντοπίσει 
σχεδόν το 95% του παγκόσμιου αποτυπώματός φοίνικα – συνολικά 441.107 

μετρικούς τόνους -  έως το επίπεδο ελαιοτριβείου.  

Εξάλλου, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, η BASF δημοσίευσε το αποτύπωμα 

άνθρακα των προϊόντων της (PCF) για την εξαγωγή πιστοποιημένου αειφόρου 
φοινικέλαιου (πυρηνέλαιου). Σε σύγκριση με τη συμβατική εξαγωγή, η BASF 
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απέφυγε την έκλυση πάνω από 300.000 μετρικών τόνων εκπομπών CO2 το 2020. 

Η πιστοποιημένη από την RSPO παραγωγή πυρηνέλαιου φοίνικα έχει 36% 
λιγότερες επιπτώσεις στο φαινόμενο του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τη μη 

πιστοποιημένη παραγωγή. Το αποτύπωμα άνθρακα (PCF) υπολογίζεται σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ποσοτικοποιήση του 

αποτυπώματος άνθρακα, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO “14067:2018-08 – Αέρια 

θερμοκηπίου – Αποτύπωμα άνθρακα στα προϊόντα”.  

Επιπλέον δεσμεύσεις  

Επιτυχγάνοντας αυτό το σημαντικό ορόσημο, η BASF στρέφει πλέον όλη την 

προσοχή της στο άλλο μέρος της δέσμευσης που ανέλαβε το 2015: την εκπλήρωση, 
μέχρι το 2025, της δέσμευσης πιστοποιημένης προέλευσης των σημαντικών 

ενδιάμεσων προϊόντων που βασίζονται στο φοινικέλαιο και στο πυρηνέλαιο φοίνικα, 

π.χ. λιπαρές αλκοόλες και λιπαρά οξέα.  

Το πυρηνέλαιο φοίνικα και τα βασικά παράγωγά του είναι ανάμεσα στις βασικές 
ανανεώσιμες πρώτες ύλες της BASF. Χρησιμοποιούνται κυρίως στην παραγωγή 

συστατικών για τις βιομηχανίες καλλυντικών, απορρυπαντικών και καθαριστικών 

καθώς επίσης και στη διατροφή του ανθρώπου. Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο 

Palm Dialog. 

 

Σχετικά με το τμήμα Personal Care της BASF 

Το τμήμα Personal Care της BASF προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συστατικών για την ατομική φροντίδα, 
την οικιακή φροντίδα, τον βιομηχανικό & επαγγελματικό καθαρισμό, καθώς και τεχνικές εφαρμογές. 
Είμαστε ένας κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής της βιομηχανίας καλλυντικών καθώς επίσης και 
της βιομηχανίας απορρυπαντικών και καθαριστικών, και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με 
καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα, λύσεις και ιδέες. Το ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων του τμήματος 
περιλαμβάνει επιφανειοδραστικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές, πολυμερή, μαλακτικά, δραστικές 
ουσίες για καλλυντικά και φίλτρα υπεριωδών ακτινών. Διαθέτουμε εγκαταστάσεις παραγωγής και 
ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο και επεκτείνουμε την παρουσία μας στις αναδυόμενες αγορές. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.care-
chemicals.basf.com. 

 
Σχετικά με τη BASF 

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με 
την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 110.000 εργαζόμενοι 

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-source-responsibly/palm-dialog.html
http://www.care-chemicals.basf.com/
http://www.care-chemicals.basf.com/
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του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους 
της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται 
σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και 
Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους €59 δισεκατομμυρίων το 2020. Η BASF 
είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts 
(BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com.  

 

http://www.basf.com/
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