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http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/consumer/index.html 

Celosvětově dominantní certifikační schéma tuňákových produktů. Zaměřené pouze na 
ochranu delfínů, necílí na ochranu celého ekosystému. Nízká míra transparentnosti 
financování i samotného udělování certifikace. Nezohledňuje sociální dopady rybolovu. 

V rámci činnosti mezinárodní neziskové organizace Earth Island Institute (EII) sídlící ve Spojených státech 
amerických bylo v roce 1990 spuštěno tržně orientované certifikační schéma Dolphin Safe (DS) zaručující, že při 
výrobě takto označeného tuňákového produktu nebyl žádný delfín pronásledován, chytán do sítí, zraněn ani zabit. 
Vznik certifikačního schématu, prezentovaného DS logem, byl odpovědí na od poloviny 20. století se rozvíjející 
problém vysoké úmrtnosti delfínů při lovu tuňáků žlutoploutvých pomocí kruhových zátahových sítí v oblasti 
východního tropického Tichého oceánu (ETPO – Eastern Tropical Pacific Ocean). Hejna t. žlutoploutvých totiž 
jedině v této oblasti sledují skupiny delfínů pohybující se na hladině, čehož při jejich lovu úspěšně využívají rybáři. 

Certifikace se nezabývá obsahem delfíního masa v tuňákových produktech – k tomu v žádném případě nedochází. 
Řešena je pouze lovná metoda. Všechny zainteresované strany spotřebního řetězce musejí být držiteli EII DS 
označení, na což dohlíží EII ustanovený mezinárodní sledovací program (12 auditorů v 7 zemích). V současnosti se 
jedná v tuňákovém průmyslu o dominantní certifikační schéma; až 90% společností je EII DS. 

Z hlediska lovu tuňáků certifikace zaručuje: 

• Během lovu tuňáků nedochází k pro následování hejn delfínů a k jejich obkličování sítěmi. 
• Během celého lovu tuňáku nesmí být žádný delfín zraněn ani zabit. 
• Zákaz užívání vlečných tenatových sítí. 
• Důsledné oddělení produkce splňující a nesplňující tyto podmínky. 
• V oblasti východního tropického Pacifiku na každé palubě rybářské lodi s výtlakem nad 400t nezávislého 

pozorovatele zaručující výše zmíněné požadavky. 

Z hlediska celé produkce se jednotlivé subjekty zavazují: 

• K zpřístupnění veškerých zařízení spojených s produkcí, uskladněním, transportem a prodejem tuňáků, 
stejně tak jako s tímto spojené dokumentace nezávislému hodnotícímu orgánu. 

• K dodržování DS standardů v rámci celé své mezinárodní sítě, včetně svých dceřiných společností. 

Slabé stránky 

• Radikální přístup k ochraně delfínů na úkor celého ekosystému. 
• EII je současně aktivní nevládní organizací i provozovatelem tržně orientovaného placeného certifikačního 

schématu. 
• Celosvětově uplatňovaný standard poplatný místu vzniku - Kalifornie, USA, nezohledňující různé 

podmínky různých světových lovných lokalit. 
• V oblastech mimo ETPO nejsou hejna tuňáků doprovázena delfíny. Zainteresovaná rybářství proto nemusí 

pro zisk DS označení prakticky nic na svém managementu měnit. 
• Podpora sporných lovných metod (např. FAD – Fish Agreggating Devices) vedoucích k vysokému 

vedlejšímu úlovku necílových druhů - především žraloci, želvy, mořští ptáci, nedospělí tuňáci a jiné rybí 
druhy. 

• Nízká transparentnost financování i samotného procesu certifikace a její následné kontroly. 
• Díky dominantnímu postavení na americkém i evropském trhu a vysoké míře popularity u zákazníků je pro 

v tuňákovém průmyslu zainteresované společnosti výhodné setrvat v tomto certifikačním schématu a 
zachovat si své silné postavení, i přes jeho zřejmé nedostatky v komplexním pohledu na danou 
problematiku, což v důsledku znamená globální stagnaci v rozvoji metod udržitelného rybolovu. 

• Nezohledňuje sociální aspekt rybolovu. 


