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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0860/2012, внесена от Gabriele Steinbach, с немско гражданство, 
подкрепена от 3678 подписа, относно скубането на пера от живи гъски

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва, че в Полша и Унгария гъските биват оскубвани още живи - дори 
извън времето на линеене – за производството на пух и пера, което причинява ужасна 
болка и травма на животното и е неприемлива форма на жестоко отношение към 
животните. Поради това вносителят моли за прилагането на незабавни мерки за 
спиране на тази практика и за забрана на продажбата на пух и на продукти от гъши 
пера, отскубнати от живи гъски.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Директива 98/58/ЕО относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански 
цели, отразява принципите, определени в Европейска конвенция за защита на 
животните, отглеждани за селскостопански цели. Съгласно член 3 от директивата 
„Държавите членки приемат разпоредби, за да гарантират, че собствениците или 
гледачите ще предприемат всякакви обосновани мерки, за да осигурят хуманно 
отношение към животните под тяхна грижа и да гарантират, че на тези животни няма 
да бъде причина излишна болка, страдание или нараняване“.

Подробните разпоредби за прилагане на Конвенцията са конкретизирани в няколко 
препоръки. Както Конвенцията, така и последващите препоръки са част от 
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законодателството на Съюза. Препоръката за гъските, приета през 1999 г., предвижда в 
член 23, параграф 3, че “не се скубят пера, включително пух, от живи птици“.
Като се има предвид, че Съюзът и държавите членки са задължени да прилагат 
разпоредбите на препоръките по същия начин, както и самата конвенция, практиката на 
скубане на пера от живи птици е забранена в ЕС, макар Директива 98/58/ЕО да не 
посочва това изрично.

Въпреки това Постоянният комитет на Конвенцията прави разлика между скубането на 
пера, което е забранено, и събирането на пух, което е разрешено. Събирането на пера се 
състои от премахването на пера, които са готови за падане поради естествения феномен 
на линеенето.

По искане на Комисията Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ)1 издаде 
научно становище относно практиката на събиране на пера от живи гъски за 
производството на пух. В становището се прави заключението, че отстраняването на 
пера от живи гъски може да бъде извършвано, без да се причинява болка, страдание 
или нараняване, ако това става чрез събиране на пера. Събирането на пера от живи 
гъски се определя като отстраняване на пера, които са готови за падане поради 
явлението линеене, и не би довело в никакъв случай до нараняване на тъканта. 
Скубането е насилствено отстраняване на перата, което води до кървене на фоликулите 
и евентуално нараняване на тъканта, като разкъсвания и натъртвания. Възможността 
перата да са отскубнати не може да бъде изключена и изглежда, че най-малкото слаба 
болка и наранявания са неизбежни при определени комерсиални условия. В допълнение 
към това становището предоставя няколко показателя, свързани със самите животни, 
които могат да се използват от официалните инспектори и производителите, за 
наблюдение и свеждане до минимум на потенциалното отрицателно въздействие от 
събирането на пера от живи птици.

Изглежда че Унгария и Полша имат дълги традиции в събирането на пера от живи 
птици. Отговорността за прилагането на законодателството на ЕС в областта на 
хуманното отношение към животните е преди всичко на държавите членки. В случай на 
неспазване те трябва да предприемат мерки и при необходимост да наложат санкции 
срещу стопанските субекти, които не спазват законодателството, така че те да 
коригират ситуацията, както се изисква от членове 54 и 55 от Регламент (ЕО) 
№ 882/2004 относно официалния контрол2.

На настоящия етап Комисията иска да концентрира своите усилия върху подобряването 
на изпълнението на законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към 
животните, както се заявява в Стратегията на ЕС за закрила и хуманно отношение към 
животните за периода 2012–2015 г. В този контекст службите на Комисията за 
инспекция (Хранителна и ветеринарна служба) извършват проверки на място относно 
изпълнението на препоръките на Съвета на Европа относно хуманното отношение към 
животните, отглеждани за селскостопански цели. Проверка, извършена в Унгария през 
септември 2011 г., проучи системата за контрол на хуманното отношение към 
животните, отглеждани за селскостопански цели във фермите за отглеждане на гъски, 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1886.htm.
2 ОВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1.
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включително аспектите на събирането на пера. Докладът и планът за действие на 
компетентните унгарски органи за изпълнение на препоръките, направени от 
Комисията, могат да бъдат намерени на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.

Що се отнася до пускането на пазара, като общо правило продуктите, включително 
пухът, които се пускат на пазара на ЕС, трябва да съответстват на законодателството на 
ЕС. Важно е също така да се отбележи, че според Европейската асоциация за 
производство на пух и пера1 над 98 % от пуха, който се пуска на пазара, е получен от 
пера, събрани от мъртви птици в птицекланиците, и е много трудно, след като перата са 
преработени, да се направи разлика между пера, оскубани от жива птица, и пера, 
събрани в птицекланицата. Промишлеността, свързана с пуха, и хранителната 
промишленост започнаха прилагането на частни системи, които изискват от 
производителите на гъски да предоставят гаранции, че не скубят пера от живи животни.

Заключение

Скубането на пера от живи гъски за производство на пух е забранено в ЕС. Ако такива 
практики все още се използват в Полша и Унгария, националните органи на тези 
държави членки носят отговорност за предприемането на действия за предотвратяване 
на такова неспазване на законодателството. Комисията няма доказателства за това, че 
съществува системна практика на скубане на пера от живи животни както в Полша, 
така и в Унгария, макар да е наясно, че съществуват подобни изолирани случаи. 
Комисията ще продължи да работи съвместно с държавите членки, за да гарантира 
прилагането на законодателството на ЕС, свързано с хуманното отношение към 
гъските, отглеждани за селскостопански цели и събиране на пера.

                                               
1 http://www.edfa.eu/gb/efaq.htm.


