
 ■ Współpraca z kolejnymi interesariuszami 
wzdłuż łańcucha dostaw poprzez platformę 
amfori BEPI

 ■ Specjalistyczne szkolenia internetowe 
dostosowane do poziomu wiedzy dostawców

 ■ Specjalistyczne szkolenie internetowe dla 
pracowników ALDI nt. zastąpienia niepożądanych 
substancji chemicznych w procesie produkcyjnym

 ■ Uczestnictwo w inicjatywie Sojuszu na rzecz 
Zrównoważonego Przemysłu Tekstylnego, 
w celu ćwiczenia zarządzania substancjami 
chemicznymi wspólnie z innymi uczestnikami 
sojuszu

 ■ Analiza dostępnych treningów i instrumentów 
branżowych, m.in. poprzez Sojusz na rzecz 
Zrównoważonego Przemysłu Tekstylnego

 ■ Rozpoczęcie konceptu szkoleń dla dostawców

 ■ Zaostrzenie naszych wytycznych RSL

 ■ Rozszerzenie strategii eliminacji dla 
substancji chemicznych do 2020 r.

 ■ Wprowadzenie podstawowych zasad 
zarządzania ściekami i osadami (bazując  
na ZDHC Wastewater Guidelines)

 ■ Uwzględnienie wyników przeprowadzonych 
studiów przypadku podczas opracowywania 
odpowiednich działań (np. substytucja PFCs 
i APEOs)

 ■ Zdefiniowanie konkretnych wytycznych  
w celu eliminacji PFC i APEO dla zakładów 
produkcyjnych mających krytyczne wyniki
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 ■ Publikowanie na naszej stronie internetowej 
głównych zakładów produkcyjnych odzieży  
i tekstyliów domowych 

 ■ Przedstawienie łańcucha dostaw na platformie 
amfori BEPI

 ■ Wprowadzenie transparentnego systemu 
monitorowania pochodzenia tekstyliów  
w Niemczech

 ■ Szczegółowa analiza ekspertyz dot. PFC i APEO
 ■ Szczegółowa podstawa informacyjna dot. 
zakładów produkcyjnych wynikająca z tzw.  
Self -Assessments

 ■ Opracowanie wskaźników w celu dokonania 
rozszerzonej oceny ryzyka 

 ■ Zintensyfikowana ewaluacja składu produktu  
i zużycia włókna 

 ■ Regularne wewnętrzne raportowanie na temat 
istotnych wskaźników i postępów 

 ■ Wzrost ilości zastosowanych materiałów 
pochodzących ze zrównoważonych źródeł, 
np. wzrost ilości zastosowania bawełny 
pochodzącej ze zrównoważonych źródeł  
w Niemczech

 ■ Publikacja niemieckiej strategii dot. bawełny
 ■ Weryfikacja wyników projektu badawczego 
dot. trwałości oraz designu

 ■ Założenie grupy roboczej w celu opracowania 
kryteriów Closed-Loop-Fit

 ■ Zbieranie danych dot. śladów ekologicznych 
włókien zastosowanych w odzieży  
i tekstyliach domowych w Niemczech

 ■ Międzynarodowa ankieta dot. zastosowanych 
włókien

 ■ Zdefiniowanie strategicznych celów  
w zakresie zmiany systemowej

 ■ Komunikacja z klientami poprzez ulotki, 
np. informowanie o możliwości ponownego 
wykorzystywania ubrań („Upcycling”)

 ■ Weryfikacja projektów Closed-Loop
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 ■ Zintensyfikowanie współpracy ze 
strategicznymi dostawcami, np. poprzez 
regularne spotkania strategiczne

 ■ Coraz ściślejsza współpraca z dostawcami 
posiadającymi dobrą ocenę wydaną przez Dział 
CR (wynikającą z oceny Działu CR i decyzji 
Działu Zakupów) w Niemczech

 ■ Obowiązkowe uczestnictwo wszystkich 
dostawców w amfori BEPI

 ■ Systematyczne opracowywanie metody dot. 
przeprowadzania audytów CMA (Chemical 
Management Audits)

 ■ Kierowanie systemem w celu kontynuacji 
monitoringu ilości zastosowanych 
substancji chemicznych wewnątrz zakładów 
produkcyjnych (projekt pilotażowy - BVE)

 ■ Udział w amfori BEPI i aktywna współpraca 
w grupie roboczej „Zarządzanie substancjami 
chemicznymi“

 ALDI Detox Commitment 
Odpowiedzialna i ekologiczna produkcja

 ■ Publikacja na naszych stronach 
internetowych ALDI przykładowych dobrych 
praktyk naszych dostawców

 ■ Wykorzystanie istniejących sieci kontaktowych 
ekspertów i interesariuszy łańcuchów dostaw 
rozbudowanych dzięki szczytowi – Detox

 ■ Zaangażowanie na rzecz Sojuszu 
Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu 
Tekstylnego, a także udział w projekcie    
European Clothing Action Plan (ECAP)

 ■ Przegląd i aktualizacja planu działań ALDI, 
tzw. ALDI – Detox-Roadmap

 ■ Publikacja sprawozdania z postępu 
detoksykacji za rok 2017

Ewaluacja punktów odniesienia Detox Commitment

ALDI Detox Commitment Sprawozdanie z postępu detoksykacji za rok 2017  


