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1. HELBURUA

Mundu Itunaren Garapen Jasangarrirako 
Helburuetako bat, 14.a, itsasoa eta itsas 
baliabideak kontserbatzeari eta modu 
jasangarrian erabiltzeari dagokio, eta 
itun horrekin bat egiten du Mercadonak 
2011tik.

Mercadonaren Arrantza Produktuak Erosteko Politikak konpainiak salgai 
jartzen dituen arrantza-produktuen jasangarritasuna bermatzearen alde 
egiten du. 

Arrantzako hornitzaile eta bitarteko hornitzaile guztiek konpromisoa hartu 
dute arrantza-produktuak erostean Mercadonaren politika (konpainiaren 
webgunean argitaratua) betetzeko. Politika horrek arrantzako jardunbide 
egokiak sustatzen ditu, tokiko arrantza bultzatzen du, eta kontsumo 
arduratsuaren aldeko apustua egiten du.



2. ISSFREKIKO LANKIDETZA

Mercadonak ere, ISSFk eskumeneko agintariei atun-arrantzaren 
jasangarritasuna hobetzeko egindako proposamenak babesten ditu, 
bai eta RFMOren urteroko batzarretan parte hartzen duten EBko 
ordezkariei egindako gomendioak ere. Batzar horietan, ozeanoak 
hobeto kudeatzeko eta ISSFk emandako gomendioak kontuan 
hartzeko eskatzen diete gobernuetako ordezkariei.

International Seafood Sustainability 
Foundation (ISSF) koalizioa zientzialariek, 
atunaren industriako eragileek eta Natura 
zaintzeko Munduko Funtsak (WWF) 
osatzen dute. Munduko atun-stocken 
jasangarritasuna hobetzea da helburua, 
horretarako egiaztagarriak diren eta oinarri 
zientifikoa duten jardunbide, konpromiso 
eta nazioarteko ordenamendu-neurriak 
garatuz eta aplikatuz.

(1) RFMO (Regional fisheries management organisations): arrantza-interesak dituzten 
zenbait herrialdek sortutako nazioarteko erakundeak dira. Haietako batzuek gune zehatz 
horretako arrain-populazio guztiak kudeatzen dituzte, eta beste batzuek, berriz, espezie oso 
migratzaileetan jartzen dute arreta, hala nola atunean.

ARRANTZA PRODUKTUAK EROSTEKO POLITIKARAKO ESTEKA

https://www.mercadona.es/es/actualidad/asi-es-la-politica-responsable-que-hay-detras-del-pescado-de-mercadona/news


3. HACENDADO ATUNA

Era arduratsuan kudeatzen diren 
kaletatik dator Hacendado atun 
ontziratuaren % 100, etengabe 
egin den lanari esker eta Escurís 
(Jealsa-Rianxeira) bitarteko 
hornitzaileak eta ISSF entitateak 
duten lankidetzari esker. 

Urtero-urtero ikuskatzen da Escurís (Jealsa-Rianxeira), ISSFk 
sustatzen dituen jardunbide guztiekin duen konpromisoa 
egiaztatzeko, besteak beste, produktuaren trazabilitate osoa 
eta ontzietako kapitainek jasangarritasuneko jardunbide 
egokietan prestakuntza jasotzea. JEALSA MRAG AUDITORETZARAKO ESTEKA

https://info.mercadona.es/document/es/jealsa-audit-final-report.pdf
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Hacendado 
atuna 
arrantzatu 
duten ontzi 
guztiek 
baldintza 
hauek 
betetzen 
dituzte:

Behatzaileak dituzte 
ontzietan: gizakiak 

izan daitezke, 
edo sistema 

elektronikoak.

PVRn(2) erregistratuta 
daude eta haien ontzi 

laguntzaileak ere 
bai (halakorik baldin 

badute). 
PVRn egoteak 

berekin dakar ISSFren 
webgunean ageri diren 

baldintzak betetzea 
(MRAG Americasek 

ikuskatzen ditu).

PVR

ISSF

Gure ontzietako 
patroiek ISSFren 

araberako arrantza-
jardunbide egokiei 

buruzko prestakuntza 
jasotzen dute.

Ontzi guztiek 
betetzen dute 

(CE) 1005/2008 
erregelamendua,   
IUU arrantzaren  
aurka egiteko.

RFMOs

RFMOko kide/
laguntzaile diren 
herrialdeetako 

banderak dituzte; 
horrek bermatzen 
du arrantza egiten      
duten ozeanoak 
kudeatzen direla. 

FADak (fish 
aggregating devices) 
erabiltzen badituzte, 
ez-mailaratzaileak 
izan behar dute; 
hau da, sarearen 
irekidurak beste 
espezie batzuk 

harrapatuta geratzea 
saihestu behar du.

Arrantza 
jasangarrirako 
Mercadonaren 

politika betetzen dute 
ontzi guztiek.

Trazabilitate 
osoa egiten da, 
ontzitik azken 

kontsumitzaileraino.

Debekatua dute 
shark finning egitea: 
Marrazoari hegala 
moztu eta animalia 
berriz ere itsasora 
botatzeari deritzo. 

 Ez dute erabiltzen 
jite-sarerik.

IMO zenbaki 
identifikatzaile 

bat dute, ontzien 
jarraipena egiteko 

aukera ematen 
duena.

100%

Arrantzatutako guztia 
atxikitzen dute, 

bazterkinik egin gabe.

Ez dute 
ontzi-aldaketarik 
egiten itsasoan

(2) PVR (Proactive Vessel Register): ISSFren ontzi proaktiboen erregistroak (PVR) aukera ematen die atunketarien jabeei jasangarritasunaren arloan ahalegin handia egiten ari diren parte-hartzaile aktibo gisa identifikatzeko.

https://iss-foundation.org/knowledge-tools/databases/proactive-vessel-register/
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