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Certifikace jsou písemné záruky vydané nezávislou certifikační agenturou, které deklarují, že výrobní postup
nebo výrobek splňuje určitá kritéria nebo požadavky tzv. standardu. Obecně se setkáváme
s environmentálními a sociálními standardy, zaměřenými na výrobní a v případě fair trade i obchodní proces.
Environmentální standardy se zaměřují na otázky životního prostředí, jako je ochrana půdy, ochrana vod,
vyloučení kácení původních pralesů pro rozšiřování produkce, používání pesticidů či nakládání s odpady.
Sociální standardy se pak zabývají právy malých producentů a zaměstnanců,ochranou jejich zdraví.
Existuje více certifikačních programů zaměřených na exportní ovoce a zeleninu, tedy i na banány.
Mezi nejvýznamnější environmentální, sociální nebo kombinované certifikáty týkající se obchodu s banány
jsou certifikáty ekologického zemědělství, fair trade certifikáty, certifikace Rainforest Alliance a normy
SA8000, ISO 14001 a Global Gap..
Všechny zmíněné certifikace jsou dobrovolné, tj. výrobci a obchodníci se mohou rozhodnout, zda je přijmou
nebo ne. Liší se však co do vlastnictví, cílů, požadavků, rozšíření, či kontrolních ukazatelů a postupů.
Všechny, až ekologické certifikace, jsou ve vlastnictví nevládních organizací. Standardy ekologického
zemědělství se dělí mezi nevládní, vládní, mezivládní organizace.
Hlavní charakteristiky certifikačních schémat
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