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REACH 

Business Social Compliance Initiative (BSCI) Iniciatíva má za cieľ zlepšovanie 
spoločenských výkonov dodávateľov, zlepšujúcich pracovné podmienky v továrňach 
na celom svete.
https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

CERTIFIKÁTY
(Podrobnosti o certifikácii jednotlivých produktov nájdete online v marketingovom 
centre F&R.)

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) je nezávislá, nezisková 
organizácia venujúca sa certifikácii zákonnej, humánnej a etickej výroby po celom 
svete.
https://wrapcompliance.org/

REACH je nariadenie Európskej únie prijaté s cieľom zlepšiť ochranu ľudského 
zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať 
chemikálie a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť chemického priemyslu EÚ. 
Podporuje aj alternatívne metódy hodnotenia nebezpečnosti látok s cieľom 
znížiť počet testov na zvieratách.
https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach

Pre dnešné podnikanie je rovnako dôležité robiť dobre pre ľudí a planétu ako aj 
príjmy. Zákazníci, zainteresované strany a mimovládne organizácie požadujú, 
aby spoločnosti fungovali spôsobom, ktorý je etický, transparentný a udržateľný. 
Ponúknite holistické obchodné, sociálne a environmentálne služby na zlepšenie 
odolnosti a udržateľnosti vašej globálnej stratégie získavania zdrojov. Spojením 
síl a zdieľaním zdrojov naši členovia šetria čas a peniaze a majú väčší vplyv.
https://www.amfori.org/

Fair Wear Foundation (FWF) je medzinárodná overovacia iniciatíva zameraná 
na zlepšenie života pracovníkov po celom svete.
https://www.fairwear.org/

EN471 a novšia EN ISO 20471 sú Európske normy pre oblečenie s vysokou 
viditeľnosťou. Trieda 1 je najnižšia viditeľnosť. Trieda 2 je stredná úroveň. 
Trieda 3 je najvyššia úroveň viditeľnosti.

Obsah organických látok Standard 100 (OCS 100) overuje prítomnosť a množstvo 
organického materiálu v konečnom produkte a sleduje pohyb suroviny od zdroja až 
ku konečnému produktu.
https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/

Better Cotton je popredná svetová iniciatíva v oblasti udržateľnosti pre bavlnu. 
Naším poslaním je pomáhať komunitám bavlny prežiť a prosperovať a zároveň 
chrániť a obnovovať životné prostredie.
https://bettercotton.org/

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) je najväčšia organizácia za 
práva zvierat na svete. PETA sa stavia proti speciesizmu, ľudsky nadradenému 
svetonázoru a svoju pozornosť sústreďuje na štyri oblasti, v ktorých najväčšie 
množstvo zvierat trpí najintenzívnejšie počas najdlhšieho obdobia: v 
laboratóriách, v potravinárskom priemysle, v odevnom obchode a v zábavnom 
biznise
https://www.peta.org/

Green Button je nemecká vládna certifikačná značka pre trvalo udržateľné textílie. 
Udeľuje sa len vtedy, ak výrobok aj spoločnosť spĺňajú celkovo 46 sociálnych 
a environmentálnych noriem.
https://www.gruener-knopf.de/en

Standard SA 8000 je sociálny súlad, zhodný s hodnotami Int. Labour Organisa-
tion, UN a národnými zákonmi pre ochranu práv zamestnancov.
https://sa-intl.org/programs/sa8000/

Značka Fairtrade je registrované certifikačné označenie pre produkty pochádza-
júce od výrobcov z rozvojových krajín.
https://info.fairtrade.net/what

SEDEX znamená dodržiavanie etickej zodpovednosti, sociálnej spravodlivosti
a dodržiavania princípov v celom dodávateľskom reťazci.
https://www.sedex.com/

Sustainable Textile Production (STeP) od OEKO-TEX® je nezávislý certifikačný 
systém, ktorý umožňuje transparentnú analýzu, hodnotenie a dokumentáciu 
trvalo udržateľného výkonu z hľadiska spravodlivých pracovných podmienok a 
ekologických výrobných technológií.
https://www.oeko-tex.com/en/

Označenie MADE IN GREEN od OEKO-TEX® je sledovateľná značka spotrebiteľov 
pre trvalo udržateľné textilie vyrobené z materiálov testovaných znečisťujúcimi 
látkami v podnikoch šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa vyrábajú 
s bezpečnými a spoločensky prijateľnými činnosťami.
https://www.oeko-tex.com/en/

Oeko-Tex® Standard 100 je celosvetovo jednotný testovací a certifikačný systém 
pre textilné suroviny, medziprodukty a konečné produkty vo všetkých fázach výroby.
https://www.oeko-tex.com/en/

ORGANIC CONTENT BLENDED (OCS blended) overuje prítomnosť a množstvo 
organického materiálu v konečnom produkte (min. 5 % organickej tkaniny) a sleduje 
tok suroviny od jej zdroja ku konečnému produktu.
https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/

Recycled 100 Claim Standard (RCS) je medzinárodný, dobrovoľný štandard, ktorý 
stanovuje požiadavky na certifikáciu recyklovaných vstupov a spotrebiteľského 
reťazca treťou stranou. Cieľom normy je zvýšiť používanie recyklovaných materiálov 
(min. 95% podiel recyklovaného materiálu).
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/

Global Recycled Standard (GRS) je medzinárodná značka kvality pre recyklované 
tkaniny. GRS sleduje cieľ zvýšiť podiel recyklovaných materiálov v produkte. Zahŕňa 
dodatočné kritériá pre sociálne a environmentálne spracovanie požiadavky a chemické 
obmedzenia. Spoločnosti, ktoré pracujú s touto normou, musia zabezpečiť, aby aspoň 
20 percent produktov tvorili recyklované materiály. Na druhej strane, logo GRS sa môže 
použiť na konečnom produkte iba vtedy, ak produkt pozostáva z najmenej 50 percent 
recyklovaných materiálov.
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/

Recycled Blended Claim Standard (RCS) je medzinárodná, dobrovoľná norma, 
ktorá stanovuje požiadavky na certifikáciu recyklovaného vstupu a spotrebiteľského 
reťazca treťou stranou. Cieľom normy je zvýšiť používanie recyklovaných materiálov 
(min. 5 % obsah recyklovaného materiálu).
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/


