
 

Friend of the Sea  

http://www.friendofthesea.org/ 

Komplexní certifikační schéma. Certifikace akvakultury i rybolovu divokých populací 
ryb a vodních živočichů. Oproti MSC levnější členství. Riziko střetu zájmů – placená 
certifikace je v důsledku výhodná pro všechny zúčastněné strany. 

Jedná se o mezinárodní neziskovou nevládní organizaci sídlící v Itálii, jejímž hlavním cílem je ochrana mořského 
prostředí. FS provozuje stejnojmenné tržně orientované certifikační schéma produktů z udržitelných rybářství a 
akvakultur. FS jedná ve shodě se Směrnicí pro ekologické označování ryb a rybích produktů pocházejících 
z mořských rybářství Organizace pro výživu a zemědělství OSN, která říká, že takto označeny mohou být pouze rybí 
produkty pocházející z nepřelovených rybích populací. Samotnou certifikaci provádí třetí strana, tedy akreditované 
auditorské společnosti/jednotlivci. Certifikace musí být každé tři roky obnovena. Maximálně jednou za rok musí 
rybářství projít nezávislou kontrolou. Certifikační schéma je díky své nižší cenové náročnosti dostupné i pro malé a 
střední rybářství, u kterých je vyšší předpoklad udržitelné produkce. Mezinárodní sledovací program FS má zaručit 
správné zacházení s certifikovanými produkty napříč spotřebním řetězcem. 

Organizace Friend of the Sea (FS) je navázaná na americký Earth Island Institute Dolphin Safe (EII DS) projekt; 
jejím zakladatelem je bývalý evropský ředitel tohoto projektu. Aby výrobci tuňákových produktů dosáhli na 
certifikaci FS, je pro ně nutností vlastnit i EII DS certifikát. Někteří ředitelé z EII jsou členy Poradní komise FS. 

FS certifikovaný rybí produkt (z divoké rybí populace) musí splňovat následující kritéria. 

• Populace loveného druhu nesmí být přelovená. 
• Maximálně 8% výmětu z úlovku (mrtvé nebo umírající nechtěné ryby, zbytky a ostatní druhy vrácené zpět 

do moře). 
• Žádný ohrožený druh nesmí být součástí vedlejšího úlovku. 
• Lovná metoda musí být bez negativního vlivu na mořské dno. 
• Rybářství musí plnit mezinárodních regulace. 
• Sociální zodpovědnost. 
• Každoroční snižování uhlíkové stopy. 

Slabé stránky 

• Udělení zpoplatněného, tržně orientovaného certifikátu je teoreticky výhodné pro všechny zúčastněné 
strany, což může mít negativní dopad na jeho objektivitu. 

• V určitém směru lze považovat za slabou stránku vazba na americký EII a jeho jednostrannou snahu o 
ochranu světové populace delfínů. 

Kde se s ním můžeme setkat? 

• Potraviny 
• Rybí krmivo 
• Rybí olej 

  


