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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι στην Πολωνία και στην Ουγγαρία οι χήνες αποπτερώνονται 
ζωντανές – ακόμη και εκτός της περιόδου αλλαγής φτερώματος – για τη λήψη πούπουλων 
και φτερών, γεγονός που επιφέρει στα ζώα φρικτούς πόνους και τραυματισμούς, και αποτελεί 
απαράδεκτη μορφή κακομεταχείρισης των ζώων. Η αναφέρουσα ζητεί, ως εκ τούτου, να 
ληφθούν άμεσα μέτρα για τον τερματισμό αυτής της πρακτικής, καθώς και να απαγορευθεί η
διάθεση στην αγορά προϊόντων με πούπουλα και προϊόντων με φτερά που προέρχονται από 
χήνες που αποπτερώθηκαν ζωντανές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Οδηγία 98/58/ΕΚ σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων εκτροφής αντανακλά τις αρχές 
που διατυπώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία. 
Το άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις ώστε οι 
κύριοι ή κάτοχοι να λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουν την καλή 
διαβίωση των ζώων υπό τη φροντίδα τους, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω ζώα δεν 
υφίστανται κανένα περιττό πόνο, ταλαιπωρία ή τραυματισμό ".

Οι λεπτομερείς διατάξεις της σύμβασης διευκρινίζονται σε αρκετές συστάσεις. Τόσο η 
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σύμβαση όσο και οι συστάσεις αποτελούν μέρος του δικαίου της Ένωσης. Η σύσταση για τις 
χήνες που εγκρίθηκε το 1999 προβλέπει στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 ότι «τα φτερά, 
συμπεριλαμβανομένων των πούπουλων, δεν πρέπει να είναι βγαλμένα από ζωντανά πουλιά."
Δεδομένου ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν να θέσουν σε ισχύ τις διατάξεις της εν 
λόγω σύστασης με τον ίδιο τρόπο όπως και για την ίδια τη σύμβαση, η πρακτική της 
αποπτέρωσης από ζωντανών πτηνών απαγορεύεται στην ΕΕ, ακόμη και αν η οδηγία 98/58 / 
ΕΚ δεν κάνει ρητή αναφορά σε αυτό.
Ωστόσο, η Μόνιμη Επιτροπή της Σύμβασης κάνει διάκριση μεταξύ της αποπτέρωσης, η 
οποία απαγορεύεται, και της λήψης φτερών που επιτρέπεται. Η λήψη των πούπουλων
συνίσταται στην λήψη των φτερών που είναι ώριμα, λόγω του φυσικού φαινομένου της
πτερόρροιας.
Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(ΕΑΑΤ)1 εξέδωσε επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την πρακτική της συγκομιδής 
φτερών από ζωντανές χήνες για την παραγωγή πούπουλων. Η γνωμοδότηση καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η λήψη φτερών από ζωντανές χήνες μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να 
προκαλούν πόνο, ταλαιπωρία ή τραυματισμό στα πουλιά, αν τα φτερά συλλέγονται. 
Συγκέντρωση φτερών από ζωντανές χήνες ορίζεται η απομάκρυνση των φτερών που είναι 
ώριμα, λόγω του φαινομένου της αλλαγής φτερώματος και ποτέ δεν οδηγεί σε βλάβη των 
ιστών. Το μάδημα είναι η βίαιη απομάκρυνση των φτερών που οδηγεί σε αιμορραγία  και, 
ενδεχομένως, άλλες βλάβες του δέρματος, όπως δάκρυα και μώλωπες. Η πιθανότητα ότι τα 
φτερά είναι βγαλμένα δεν μπορεί να αποκλεισθεί και φαίνεται ότι τουλάχιστον μια ελάχιστη 
πρόκληση πόνου και τραυματισμών είναι αναπόφευκτο υπό τις παρούσες εμπορικές 
συνθήκες. Επιπλέον, η γνωμοδότηση προβλέπει αρκετούς δείκτες για τα ζώα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τους επίσημους επιθεωρητές και τους παραγωγούς για την 
παρακολούθηση και την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων της 
συλλογής φτερών από ζωντανά πτηνά.

Φαίνεται ότι τόσο η Ουγγαρία όσο και η Πολωνία έχουν μια μακρά παράδοση συγκομιδής 
πούπουλων από ζωντανές χήνες. Είναι τα κράτη μέλη που είναι κυρίως υπεύθυνα για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, θα πρέπει να λάβουν μέτρα, και όπου είναι απαραίτητο, κυρώσεις κατά των 
μη συμμορφούμενων φορέων, ώστε να διορθώσουν την κατάσταση, όπως απαιτείται από τα 
άρθρα 54 και 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 σχετικά με τους επίσημους ελέγχους2.

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή επιθυμεί να επικεντρώσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση 
της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων της ΕΕ, όπως αναφέρεται στη 
στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2012-2015. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες επιθεώρησης της Επιτροπής (Γραφείο Τροφίμων και 
Κτηνιατρικών Θεμάτων) διενεργούν επιτόπιους ελέγχους για την εφαρμογή των συστάσεων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καλή μεταχείριση των εκτρεφόμενων 
ζώων.Ελεγχος, που πραγματοποιήθηκε στην Ουγγαρία το Σεπτέμβριο του 2011, εξέτασε το 
σύστημα των ελέγχων πρόνοιας σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονται χήνες, 
συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της συγκομιδής φτερών. Η έκθεση και το σχέδιο δράσης 
των ουγγρικών αρμόδιων αρχών για τις συστάσεις της Επιτροπής είναι διαθέσιμα στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1886.htm.
2 ΕΕ L 191, 28.5.2004, σ.1
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Όσον αφορά την εμπορία, κατά γενικό κανόνα, τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 
πούπουλων, που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με την κοινοτική 
νομοθεσία. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ένωση 
παραγωγών φτρεών και πούπουλων1, περισσότερο από το 98% των πούπουλων που
διατίθενται στην αγορά προέρχεται από φτερά που συλλέγονται από νεκρά πτηνά σε σφαγεία 
και είναι πολύ δύσκολο όταν τα φτερά έχουν υποστεί επεξεργασία, να διακριθεί η διαφορά 
ανάμεσα σε ένα φτερό βγαλμένα από ένα ζωντανό πουλί και ένα φτερό που συλλέγεται σε 
σφαγεία. Η βιομηχανία για τα πούπουλα και τα τρόφιμα έχειν αρχίσει να θέτει σε εφαρμογή 
ιδιωτικά συστήματα ζητώντας από τους παραγωγούς χήνες να παρέχουν εγγυήσεις ότι δεν 
μαδούν ζώντα ζώα.

Συμπέρασμα:
Η αποπτέρωση φτερών από ζωντανές χήνες για παραγωγή πούπουλου απαγορεύεται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αυτές οι πρακτικές εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στην 
Πολωνία και την Ουγγαρία, οι εθνικές αρχές των εν λόγω κρατών μελών είναι υπεύθυνες για 
τη λήψη μέτρων για την πρόληψη τέτοιων μη συμμορφώσεων. Η Επιτροπή δεν διαθέτει 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια συστηματική παρόμοια πρακτική συλλογής
φτερών από ζωντανών πτηνών τόσο στην Πολωνία όσο και η Ουγγαρία, ακόμη κι αν είναι 
ενήμερη για μεμονωμένα περιστατικά. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα 
κράτη μέλη για να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την καλή διαβίωση 
χήνες που εκτρέφονται για γεωργικούς σκοπούς και η συγκομιδή φτερών υλοποιείται σωστά.

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


