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1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at i Polen og Ungarn plukkes gæs levende - også uden for 
fældningsperioden - for at levere dun og fjer, hvilket påfører dyrene forfærdelige smerter og 
skade og er en forkastelig form for dyremishandling. Andrageren anmoder derfor om, at der 
træffes omgående foranstaltninger til at stoppe denne praksis og forbyde markedsføring af 
dun- og fjerprodukter fra gæs, der er blevet plukket levende.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

Direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om dyrevelfærd i landbruget afspejler de principper, der er 
nedfældet i den europæiske konvention om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål. 
Det fremgår således af direktivets artikel 3, at "medlemsstaterne [skal sørge] for, at ejere eller 
tilsynsførende træffer alle passende foranstaltninger med henblik på at sikre deres dyrs 
velfærd samt sikre, at dyrene ikke påføres unødig smerte, lidelse eller skade".

De nærmere gældende bestemmelser i konventionen er specificeret i flere henstillinger. Såvel 
konventionen som de nævnte henstillinger udgør en del af EU-retten. Ifølge artikel 3, stk. 3, i 
henstillingen om gæs fra 1999 må "fjer, herunder dun, ikke plukkes fra levende fugle".
Da EU og medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre bestemmelserne i denne henstilling 
på samme måde, som de er for selve konventionen, er praksissen med plukning af fjer fra 
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levende fugle forbudt i EU, selv om direktiv 98/58/EF ikke indeholder nogen udtrykkelig 
omtale heraf.

Dog sondrer det stående udvalg under konventionen mellem plukning af fjer, som er forbudt, 
og "høst" af fjer, som er tilladt. "Høst" af fjer består i at fjerne de fjer, som alligevel vil falde 
af som følge af naturlig fældning.

Efter anmodning fra Kommissionen har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA)1 afgivet en videnskabelig udtalelse om praksissen med høst af fjer fra levende gæs til 
produktion af dun. Det konkluderes i udtalelsen, at fjer kan fjernes fra levende gæs uden at 
forårsage smerte, lidelse eller skade for fuglene, såfremt der er tale om indsamling af fjer. 
Indsamling af fjer fra levende gæs defineres som fjernelse af fjer, der er modne som følge af 
fældningsprocessen, hvorfor det aldrig vil resultere i vævsskader. Plukning defineres som en 
fjernelse af fjer med magtanvendelse, der resulterer i blødende follikler og eventuelt andre 
hudskader såsom flænger og blå mærker. Muligheden for, at fjer plukkes, kan aldrig helt 
udelukkes, og det ser ud til, at i hvert fald en vis lidelse som følge af smerter og skader er 
uundgåelig under de nuværende kommercielle vilkår. Herudover indeholder udtalelsen en 
række dyrebaserede indikatorer, som officielle inspektører og producenter kan bruge til at 
overvåge og minimere de potentielle negative konsekvenser af indsamling af fjer fra levende 
fugle.

Øjensynlig har både Ungarn og Polen en lang tradition for at høste fjer fra levende gæs.  Det 
er medlemsstaterne, der har det primære ansvar for gennemførelsen af EU's lovgivning om 
dyrevelfærd. I tilfælde af overtrædelse skal de træffe foranstaltninger, og om nødvendigt 
indføre sanktioner mod de pågældende erhvervsdrivende, så de bringer forholdene i orden 
som krævet i artikel 54 og 55 i forordning (EF) Nr. 882/2004 om offentlig kontrol med bl.a. 
dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelser2.

På nuværende tidspunkt ønsker Kommissionen at koncentrere sin indsats om at forbedre 
håndhævelsen af EU-lovgivningen om dyrevelfærd som anført i EU-strategien om 
dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015. I denne sammenhæng udfører Kommissionens 
kontroltjenester (Fødevare- og Veterinærkontoret) inspektioner på stedet af overholdelsen af 
Europarådets henstillinger om opdrættede dyrs velfærd. Ved en inspektion i Ungarn i 
september 2011 undersøgte man velfærdssystemerne på bedrifter, der opdrætter gæs, herunder 
spørgsmålet om "høst" af fjer. Inspektionsrapporten og de ungarske myndigheders 
handlingsplan med henblik på at efterkomme Kommissionens henstillinger findes på følgende 
link: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.

Med hensyn til markedsføring skal produkter, herunder dun, der bringes i omsætning på EU-
markedet, som hovedregel overholde EU-lovgivningen. Det er også vigtigt at bemærke, at i 
henhold til den europæiske brancheorganisation EDFA (European Down and Feather 
Association)3 stammer mere end 98 % af dunene på markedet fra fjer, der er indsamlet fra 
døde fugle på slagterier, og at det, når først fjerene er blevet behandlet, er vanskeligt at skelne 
mellem en fjer plukket fra en levende fugl og en fjer indsamlet på slagterier. Dun- og 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1886.htm.
2 EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.
3 http://www.edfa.eu/gb/efaq.htm.
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fødevarebranchen er begyndt at indføre private ordninger med henblik på at få producenterne 
af gæs til at give garantier for, at de ikke plukker fjer fra levende dyr.

Konklusion

Plukning fjer fra levende gæs til dunproduktion er forbudt i EU.  Hvis en sådan praksis stadig 
forekommer i Polen og Ungarn, er de nationale myndigheder i disse medlemsstater forpligtet 
til at træffe foranstaltninger, der kan forhindre sådanne overtrædelser. Kommissionen har ikke 
dokumentation for, at der systematisk foregår plukning fjer fra levende fugle i hverken Polen 
og Ungarn, selv om den har kendskab til isolerede tilfælde. Kommissionen vil fortsat 
samarbejde med medlemsstaterne om at sikre, at EU's velfærdsregler for gæs, der holdes til 
landbrugsformål og indsamling af fjer overholdes.


