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1. Naša zaveza 

»Pri našem vsakodnevnem poslovanju prevzemamo ekonomsko, družbeno in ekološko odgovornost.«

S tem temeljnim načelom povzemamo svojo odgovornost do človeka in narave. Z dokumentom o stališču 

do rib, lupinarjev in izdelkov iz njih podpiramo odgovorno ravnanje z izdelki iz rib in drugih morskih živali ter 

se zavzemamo za varovanje in ohranjanje morskih ekosistemov po vsem svetu. Pod sloganom Ustvarjamo 
boljši svet podpiramo načela trajnostnega ribolova.1 Smo vezni člen med dobavitelji in strankami ter 

skrbimo, da izdelki v naših trgovinah izpolnjujejo visoke standarde kakovosti  in trajnostnega ravnanja. 

2. Naš cilj

Prizadevamo si za pospeševanje trajnostnega ribolova in akvakulture. Naš transparentni javno dostopni 

dokument o stališču do nabave trajnostno pridobljenih rib, lupinarjev in izdelkov iz njih se nanaša na celotni 

stalni nabor lastnih znamk podjetja Lidl Slovenija: 

1. delikatesne ribje izdelke, 

2. ribje pločevinke, 

3. zamrznjene ribe in

4. sveže ribe. 

Lidlov dokument o stališču je javno dostopen in ga redno posodabljamo.

Stališča v dokumentu so zavezujoča za nas in tudi za vse naše pogodbene partnerje. V skladu s tem smo 

vse svoje dobavitelje povabili k podpisu obveze, da se bodo ravnali po kodeksu poslovanja, ki temelji na 

temeljnih delovnih standardih Mednarodne organizacije dela (ILO). Pri tem želimo v ospredje postaviti  

predvsem cilje, ki se nanašajo na prisilno delo in delo otrok ter varovanje ljudi in njihovih delovnopravnih 

pravic pri pridobivanju rib, lupinarjev in izdelkov iz njih. V skladu s tem se distanciramo od dobaviteljev, ki 

naših stališč na tem področju ne upoštevajo. 

Nabavno osebje v skladu s stališči pozivamo, da ribe in ribje izdelke nabavljajo izključno v skladu s tem 

dokumentom. S tem seznanjamo tudi nove sodelavce.

Želimo, da se dokument nenehno nadgrajuje v smeri zagotavljanja primerne trajnostne nabave tega nabora 

izdelkov. Pri tem bomo vseskozi sodelovali z našimi dobavitelji, dokumenti rali napredek in sprejemali nove 

ukrepe. 

1 Lidlova načela trajnostnega ribolova vključujejo zagotavljanje čim bolj zdravega ribjega staleža z ribolovnimi metodami, ki skrbno 
varujejo ribolovne vire. 

<#>

3



<#>

3. Naše stališče
Področja, na katerih si prizadevamo za nove rešitve:

3.1 Odgovorno oblikovanje nabora izdelkov

Strankam želimo ponuditi  izdelke, ki so bili pridobljeni odgovorno do naravnega in živalskega okolja. Zato 

spodbujamo nabavo:

1. bio izdelkov,

2. izdelkov s certi fi katom organizacije MSC, 

3. izdelkov s certi fi katom organizacije ASC.

Naša zaveza pri tem je, da bomo v prihodnjih leti h nabor izdelkov iz teh kategorij (občutno) razširili. 

Pri oblikovanju nabora izdelkov se osredotočamo na čim manj ogrožene ribe in morske sadeže.

Če je možno, ne ponujamo ribjih vrst, ki

• izvirajo iz ogroženih ali čezmerno izkoriščanih staležev,

• jim grozi izumrtje,

• so na seznamu Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES: www.ices.dk) uvrščene med manj 

odporne ali zelo ranljive vrste,

• so na nacionalnih in mednarodnih seznamih, npr. na Rdečem seznamu Mednarodne zveze za ohranjanje 

narave in naravnih virov (IUCN), uvrščene med ogrožene (endangered), skrajno ogrožene (criti cally 

endangered), zaščitene (protected) ali začasno zaščitene (moratorium species) vrste.

Prednost dajemo ribam in lupinarjem, ki jih lovijo z okolju prijaznimi ribolovnimi metodami,

pri katerih je stranski ulov čim manjši.

3.2 Poreklo, transparentnost, sledljivost

Na vsakem koraku želimo vedeti ,  od kod izvirajo ribe in lupinarji, zato na embalaži jasno označujemo 

ribolovno območje in proizvodni obrat. Izrecno se distanciramo od nezakonitega, neprijavljenega ali 

nereguliranega ribolova (IUU Fishing = Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) kot tudi od nezakoniti h 

ribolovnih metod. To zahtevamo tudi od svojih dobaviteljev – ti  ne smejo uporabljajo surovin, pridobljenih 

z nezakoniti m, neprijavljenim ali nereguliranim ribolovom. Ribolov se sme izvajati  samo z ladjami, ki niso 

registrirane v tako imenovanih državah zastav ugodnosti  niti  niso uvrščene na aktualni »črni seznam« EU.
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Ker želimo, da bi bili ribe in ribji izdelki Lidlove blagovne znamke čim bolj transparentni, je na embalaži 

rumeno polje z naslednjimi podatki:

• ribe iz prostega ulova
slovensko poimenovanje, lati nsko poimenovanje, ribolovno območje, ribolovno podobmočje (če je podatek 

na voljo), ribolovne metode;

• akvakultura
slovensko poimenovanje, lati nsko poimenovanje, država porekla.

Veliko pozornost namenjamo izčrpnemu obveščanju naših kupcev. Verjamemo, da morajo kupci imeti  

na voljo vse informacije, ki so potrebne za odločitev o nakupu. O podrobnosti h izdelkov zato poročamo 

transparentno in v skladu z zakonodajo. 

 

3.3 Vzreja in krmljenje

Sodelujemo predvsem z dobavitelji, ki se zavzemajo za trajnosten ribolov in trajnostno proizvodnjo. 

Spodbujanju te usmeritve je namenjena tudi pisna obveza dobaviteljev, da bodo upoštevali določila našega 

kodeksa poslovanja. 

Na področju akvakulture si prizadevamo za dobro počutje rib. Vzreje gensko spremenjenih živali ne 

podpiramo. 

 

3.4 Uporaba zdravil, posegi v okolje in na živalih

Od dobaviteljev pričakujemo odgovorno ravnanje pri uporabi zdravil in metod zdravljenja. Vzrejo morajo 

zasnovati  tako, da v akvakulturi ali pri prosto živečih živalih v bližini ne more priti  do okužb z zajedavci. Ob 

tem morajo naši dobavitelji izkazati , da ne uporabljajo nobenih prepovedanih kemikalij. Dobavitelji morajo 

preprečiti  sproščanje kemikalij, ki so strupene in težko razgradljive ali ki se lahko kopičijo v prehranski verigi. 

3.5 Nadaljnji razvoj in standardi

Naklonjeni smo vzpostavljanju in vzdrževanju zavarovanih morskih območij ter podpiramo ustanove, ki se 

zavzemajo za trajnosten ribolov in akvakulturo. Vedno smo odprti  za konstrukti ven dialog. Z dobavitelji smo 

v nenehnem sti ku, da lahko iščemo celostne rešitve – tako za trajnosten ribolov in akvakulturo kot tudi za 

označevanje in sledljivost ribjih izdelkov.
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