KRITÉRIA VYLOUČENÍ Z VALIDAČNÍHO ŘÍZENÍ GREEN BRANDS
Kritéria vyloučení zajišťují, že pouze ty „zelené značky“, které neporušují zásady udržitelného
ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje a které respektují právo na svobodu
a štěstí, se mohou účastnit validačního řízení GREEN BRANDS.
Kritéria vyloučení se rozlišují mezi ta, jež nesmí naplňovat jen produkt, který je předmětem
validace, a na ta, která nesmí hrát klíčovou roli v obchodních aktivitách celého podniku.
Posouzení rozsahu kritérií vyloučení je v působnosti GREEN BRANDS a odborné poroty.
Kupříkladu – zatímco margarín obsahující palmový olej, který je získán neudržitelným
způsobem, je z validace vyloučen, protože odpovídá jednomu z vylučovacích kritérií
na produktové úrovni, ostatní produkty z portfolia společnosti se však již validačního řízení
účastnit mohou.
Na druhou stranu, pokud podnik odpovídá některým z níže uvedených vylučovacích kritérií
na podnikové úrovni, je z validace vyloučen nejen samotný podnik, ale také jakýkoliv jeho
produkt. Důvodem je zabránění v propagaci značkám, které porušují zásady udržitelného
rozvoje.
Kritéria vyloučení:
Produktová úroveň:




Toxické látky: produkty obsahující složky, které mají prokazatelně zásadní toxicitu
pro lidský organismus nebo pro životní prostředí.
Zelené genetické inženýrství: produkty s geneticky modifikovaným reprodukčním
materiálem.
Palmový olej: produkty obsahující přísadu palmového oleje získávaného
neudržitelným způsobem (z neorganického/-udržitelného pěstování, fair trade).

Podniková úroveň:











Jaderná energie: podpora jaderné energie, klíčových složek jaderných elektráren
a uranu.
Hazardní hry: poskytovatelé kontroverzních forem hazardních her (např. kasina nebo
sázkové kanceláře a výroba hracích automatů). Poskytovatelé jiných forem
hazardních her (např. loterie, televizní nebo rozhlasové tomboly a hádanky) a další
formy hazardních her, kde je podnik významně zainteresován.
Kontroverzní environmentální chování: podniky (ať už sami nebo skrze své
dodavatele a subdodavatele), které ve velkém porušují zákony na ochranu přírody
nebo takové, které porušují obecně uznávané minimální normy a kodexy na ochranu
přírody. Jedná se například o rozsáhle projekty mající zvláště negativní dopady na
životní prostředí v dané lokalitě (např. potrubí, doly, přehrady aj.).
Porušování lidských práv: podniky (ať už sami nebo skrze své dodavatele
a subdodavatele), které porušují mezinárodně uznávaná základní lidská práva.
Patří sem zejména obchodní činnosti podniků, při nichž hrozí či dochází k vážnému
ohrožení zdraví či životů lidí, obchodu s lidmi, dětské práci, užívání násilí,
a porušování práva národů na sebeurčení.
Pornografie: propagace pornografického materiálu. Poskytovatelé pornografických
služeb. Obchodníci s pornografickým materiálem.
Výzbroj: Výroba či obchod se zbraněmi a vojenskou technikou.
Tabákový průmysl: producenti / výrobci všech typů tabákových výrobků (cigarety,
doutníky, tabák, žvýkací tabák aj.).

