	
  

	
  

	
  

GOTS - Global Organic Textile Standard	
  
Økologisk produkt
Global Organic Textile Standard (GOTS) er en verdensomspændende standard for økologiske fibre.
Standarden dækker hele produktionskæden, fra fiber til færdigt produkt.

Du kan se en lille film om hvad GOTS er: www.youtube.com/watch?v=TMmLCPuerQg
Global Organic Textile Standard (GOTS) er en verdensomspændende standard for økologiske
fibre. Standarden dækker hele produktionskæden, fra fiber til færdigt produkt.
Standarden er lavet for at sikre den økologiske status af tekstilvarer fra høst af
råvarer gennem miljømæssigt og socialt ansvarlig produktion og helt til det færdige produkt.
Med henblik på at give forbrugeren sikkerhed for at varen er økologisk.
Standarden omfatter således både sociale - og miljømæssige kriterier, bl.a. ved at sikre
regulerede arbejdsforhold (ift. ILO) for alle arbejdere i processen, og ved krav om rensning af
spildevand, strengt reguleret brug af kemikalier, kvalitets krav til produkt mm.
Standarden dækker endvidere sociale kriterier defineret af ILO (International Labour
Organization). Derudover indeholder certificeringen procedurer for løbende kontrol samt
minimering af affald og udledninger

Der er to certificeringsgrader under GOTS:
GOTS made with X % Organic
GOTS Organic – hvorunder det bestemmes hvilken procentdel af produktet der skal bestå af
økologiske fibre.
GOTS Organic: ≥ 95 % certificerede økologiske fibres, ≤ 5 % ikke-økologiske naturfibre eller
syntetiske fibre
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GOTS Made with X % Organic: ≥ 70 % certificerede økologiske fibres, ≤ 30 % ikke-økologiske
fibre, men max. 10 % syntetiske fibre (max. 25 % for strømper, leggings og sportswear), hvis
råmaterialerne ikke er enten certificeret økologisk, fra ansvarligt skovbrug eller genbrugs fibre.

Desuden stilles der følgende krav til varer mærket med GOTS:
•
•

•
•
•
•

•

Alle kemiske input såsom farvestoffer og hjælpestoffer, der anvendes, skal opfylde skrappe
miljømæssige og toksikologiske kriterier
Alle kemiske stoffer, såsom farvestoffer og hjælpestoffer, anvendt af GOTS certificerede
producenter skal være godkendt i overensstemmelse med skrappe miljømæssige
og toksikologiske kriterier fastlagt af GOTS.
Valget af trim er tillige underlagt krav hvilke stoffer de må indeholde
Indpakning må ikke indeholde blødgjort plastik, herunder PVC.
Papir og pap brugt til pakning og labels inkl. hang tags skal være lavet af genbrugspapir og
pap, eller certificeret ansvarlig skovbrug (FSC or PEFC)
For at det færdige produkt skal kunne mærkes med GOTS certificering, skal alle krav i alle led
være overholdt og dokumenteret efter reglerne, udmundende i en TC – Transaction
Certificate der verificerer at standarden er overholdt.
Enheder til vådbehandlingsanlæg af tekstilerne skal føre fuldstændige fortegnelser
over brugen af kemikalier, energi, vandforbrug og spildevandsbehandling,
herunder bortskaffelse af slam. Spildevand fra alle vådbehandlingsanlæg skal
behandles på en intern eller ekstern funktionel rensningsanlæg før udledes til overfladevand.
Alle produktionsenheder skal have en skriftlig miljøpolitik. Afhængigt af de behandlinger, der
udføres, bør politikken omfatte procedurer for overvågning og minimering af affald
og udledninger

Fordele ved GOTS certificeringen:
•
•
•
•
•

Mærkningen er internationalt kendt og anerkendt som en troværdig økologi tekstil mærkning.
Nye markedsmuligheder gennem nuanceret dialog med kunder, hvor hensyn til miljø og
sundhed er i højsædet.
Sikkerhed for at de mærkede varer er fremstillet af mindst 70% økologiske fibre.
Sikkerhed for at de certificerede varer ikke indeholder stoffer der er skadelige for miljø og
sundhed.
Sikkerhed for at alle produktionsenheder overholder sociale minimumskrav kriterier baseret
på de centrale normer i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).
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Hvem skal være certificeret?
På produktionssiden er det hver enkelt led i kæden der skal certificeres før produktet må
kaldes GOTS certificeret. Det sidste led i kæden skal altid kunne fremvise det påkrævede
dokument; et Transaction Certificate = TC, for at varen fortsat er GOTS certificeret.
På kundesiden er kravet om certificering afhængig af, om der er tale om videresalg (B2B), eller
om kunden handler direkte med forbrugerne (B2C).

B2B forhandlere (importører, eksportører, grosister/mellemled) skal være GOTS certificeret, for
at slutproduktet kan blive solgt mærket med GOTS certificeringen.
Forhandlere, som har en årlig omsætning under 5000 EUR af GOTS varer, og som ikke ompakker eller om-emballere dem, er undtaget fra dette certificeringskrav. Dog skal man
registreres hos en godkendt instans (Approved Certification Body), som skal informeres så
snart omsætningen af GOTS certificeret varer overstiger 5000 EUR årligt, hvorefter kravet om
certificering vil falde.
B2C forhandlere, der importerer GOTS certificerede varer, der ikke om-pakkes og kun
videresælges til private kunder, kan undlade at lade sig registrere men stadig bruge GOTS
varemærket.
Alle B2B forhandlere der sælger varer mærket med GOTS certificeringen skal sikre sig, at de
overholder de krav der stilles fra GOTS side om dokumentation, herunder:
•
•
•
•

Altid en final TC til hver GOTS ordre
Kasser skal være tydeligt mærket med at varerne er GOTS
PO skal være mærket med at varerne er GOTS
Invoices skal være mærket med at varerne er GOTS

Hvad koster det?
Prisen afhænger af beliggenhed, antal enheder der skal certificeres, størrelse, type og antal
produkter. Beløbet for en audit vil variere men starter ved ca. 1.200 EUR, da ansøger betaler
for alle omkostninger vedrørende inspicering og godkendelse, såsom transport, ophold, mm.
For kontrolløren.
Derudover er der en årlig licens pris pr. enhed, der inspiceres.
Dertil kommer et engangsbeløb for at bruge GOTS logoet.
Mere information om:
www.global-standard.org/the-standard.html
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