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TRANSPARENTNÍ TEXTILNÍ DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

Made in Green by OEKO-TEX® je nová značka pro textilie, které jsou
přezkoušeny na škodlivé látky a jsou vyrobeny podle principů
udržitelného rozvoje. ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und
Innovation GmbH je zakládajícím členem asociace OEKO-TEX®
a spolu s dalšími 16 zkušebními ústavy v rámci OEKO-TEXu®
zavádí tuto značku na cílových trzích po celém světě.
„Chceme dát našim zákazníkům na cílových trzích v Rakousku,
Moldávii, České republice a Egyptě možnost, aby nabídli konečným
spotřebitelům zboží, které je sociálně přijatelné, přezkoušené na škodlivé
látky a vyrobené podle principů udržitelného rozvoje,“ vysvětluje Helene
Melnitzky, vedoucí oddělení pro ekologii institutu ÖTI.
Výrobky označené logem Made in Green mají jednoznačnou identifikaci
původu QR kódem. Jeho pomocí mohou koneční zákazníci v obchodě
transparentně vysledovat cestu v celém dodavatelském řetězci.
Melnitzky k tomu dodává: „Kritéria pro splnění požadavků Made in Green
jsou v každém okamžiku otevřeně přístupná.“
Požadavky Made in Green
Každý podnik v textilním dodavatelském řetězci, výrobce nebo
obchodník, může svůj výrobek označit logem Made in Green.
Podmínkou pro to je, aby
výrobek byl certifikován podle normy OEKO-TEX® Standard 100,
každá součást konečného výrobku, která váží více než pět procent
celkové váhy konečného výrobku, byla vyrobena podnikem, který
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je certifikován podle SteP by OEKO-TEX®. Minimálně 85 % celkové
hmotnosti konečného výrobku musí pocházet z výroby, která je
certifikována podle SteP by OEKO-TEX®. Zbylých 15 % činí
většinou příslušenství, jako např. knoflíky, zipy, na něž se nebere
ohled.
Jako všeobecné pravidlo pro výše uvedená kritéria platí, že
konfekční výrobci a všechna výrobní místa s mokrými provozy
musí být certifikovány podle SteP by OEKO-TEX®.
SteP (Sustainable Textile Production – udržitelná textilní výroba) by
OEKO-TEX® je certifikační systém pro textilní výrobce a pokrývá oblasti
jako je management jakosti, ekologie, sociální zodpovědnost
a bezpečnost práce. Podle normy OEKO-TEX® Standard 100 se zkouší
textilie na škodlivé látky.
V současné době značí své výrobky logem OEKO-TEX® Standard 100
více než deset tisíc podniků po celém světě a přes sto dvacet podniků je
certifikováno podle SteP by OEKO-TEX®. Desítky dalších podniků se
nacházejí v procesu certifikace.
Poptávka a šance
Poptávku po značce Made in Green vidí Melnitzky ve všech zemích, kde
existuje tlak konečného spotřebitele na výrobky, aby pocházely
z podniků, které se řídí principy udržitelného rozvoje. „Naše šance je
v tom, abychom lépe a účinněji podporovali ten průmysl, který vyrábí
transparentně a principy udržitelného rozvoje,“ říká závěrem Helene
Melnitzky.
Pro další informace se obraťte na:
Michal Šimek, czechia@oeti.biz, +420 606 871 025
ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL
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