Comunicat de presă C & A privind testările Greenpeace
Düsseldorf, 14 Ianuarie, 2014. Astăzi, C&A Europa a aflat rezultatele unor testări recente
efectuate de către Greenpeace în cadrul căreia un număr total de șapte produse C&A au
fost examinate. Potrivit acestuia , unul dintre aceste produse a fost detectat cu un nivel
ridicat de etoxilat de nonifenol (NPE). Aceste substanțe sunt utilizate în anumiți
detergenți şi agenți de curățare, precum şi la producția de textile şi articole din piele.
Pe baza raportului Greenpeace și a cunoștințelor noastre deținute la ora actuală în ceea
ce privește produsul testat este vorba despre un pantof fabricat și vândut exclusiv pe
piața din Mexic. Ca şi măsura de precauție , C & A Mexic retrage produsul în cauza de
pe piața pentru investigații suplimentare "
Conform informațiilor noastre actuale, restul produselor distribuite în Europa, și
testate de către Greenpeace respectă cerințele legale.
În calitate de membru al ZDHC (Zero Discharge Hazardous Chemicals), C&A sprijina
totodată inițiativa împotriva deversării substanțelor nocive și susține angajamentul
luat în eliminarea NPE, contribuind astfel la protecția mediului înconjurător. O astfel
de schimbare semnificativă, de durată și cu impact asupra întregii industrii, poate fi
realizată numai prin colaborarea activă a părților din întreg segmentul lanțului de
aprovizionare al produselor textile.
ZDHC servește prin coaliție și inițiativă ghidarea membrilor spre obiectivul nostru de a
atinge zero deversări până în 2020. Acest lucru ne oferă posibilitatea de a împărtăși
cunoștințe, capacități și resurse necesare pentru a solutiona complexitatea
obiectivului și de a obține rezultate concrete. Având in vedere că încă mai există multe
progrese de făcut, credem că aceasta este calea cea mai potrivită și sustenabilă. În acest
sens, căutam sprijin din partea tuturor reprezentanților din industrie, în avizarea
realizărilor, a eforturilor si planurile de viitor ale ZDHC. Având ca și membri, grupuri
de companii sau persoane cărora le pasă cu adevărat de mediul înconjurător,
brandurile ZDHC s-au angajat în obținerea obiectivului de a avea zero deversări de
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substanțe chimice periculoase. Numai în anul 2013 am atins următoarele progrese
semnificative :
-

Ne-am angajat în eliminarea substanței chimice C8 însă nu mai târziu de 2015.

-

Testat, analizat, și comunicat rezultatele utilizării de substanțelor chimice în 20
dintre fabricile din Bangladesh, China, India, Taiwan si Vietnam.

-

Elaborat și publicat prima baza de date cuprinzând o listă completă a
componenților chimici, fiind un pas important în identificarea și eliminarea
substanțelor nocive

Aceste realizări reflectă angajamentul luat și elaborat cu ajutorul contribuției
furnizorilor, oamenilor de știință, academicienilor, ONG-urilor, și altor părți
interesate.
În conformitate cu obiectivul stabilit pentru 2020, produsele chimice nocive urmează
să fie înlocuite ori de câte ori este posibil și viabil dintr-o perspectivă holistică și
durabilă cu substituți care nu sunt nocivi.
Luăm rezultatele testelor actuale ca pe o oportunitate de a lua în considerare măsuri
suplimentare pentru asigurarea unei reduceri mai eficiente a substanțelor nocive.
Totodată le reamintim în mod expres furnizorilor noștri că nu suntem de acord cu
utilizarea unor astfel de substanțe, lucru pe care l-am și interzis acestora.
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