
CM\925888HU.doc PE504.278v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.1.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Gabriele Steinbach német állampolgár által benyújtott 0860/2012. számú, 
3678 aláírással ellátott petíció az élő libák tollfosztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a pehely és a toll keresletének ellátására Lengyelországban 
és Magyarországon a tollfosztást élő libákon végzik – a tollhullatási időn kívül is – , ami 
szörnyű fájdalmat és sérülést okoz az állatoknak, ezért ez az állatokkal való kegyetlenség 
elfogadhatatlan formája. A petíció benyújtója ezért azonnali intézkedések végrehajtását kéri e 
gyakorlat beszüntetésére, valamint azt, hogy tiltsák be az élő libák tollfosztásából származó 
pehely- és tolltermékek forgalmazását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

„A tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló 98/58/EK irányelv a tenyésztés céljából 
tartott állatok védelméről szóló európai egyezményben szereplő elveket tükrözi. Ezen irányelv 
3. cikke előírja, hogy „a tagállamok intézkedéseket tesznek annak biztosítására, hogy a 
tulajdonosok vagy tartók minden ésszerű intézkedést megtesznek az általuk gondozott állatok 
kíméletének biztosítása, illetve annak érdekében, hogy ezen állatoknak ne okozzanak 
szükségtelen fájdalmat, szenvedést vagy sérülést.”

Az egyezmény részletes, alkalmazandó előírásai konkrétan szerepelnek több ajánlásban is. Az 
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egyezmény és az ajánlások egyaránt az uniós jog részét képezik. A libákról 1999-ben 
elfogadott ajánlás 23. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy „élő szárnyasokról nem szabad 
tollat – ideértve a pelyhet is – fosztani.”
Mivel az Unió és tagállamai ugyanúgy kötelesek betartani az ajánlás előírásait, akárcsak 
magát az egyezményt, az élő szárnyasok tollfosztásának gyakorlata az EU-ban tilos, még ha a 
98/58/EK irányelv nem is tartalmaz kifejezett utalást erre. 

Ugyanakkor az egyezmény szerinti állandó bizottság megkülönbözteti a – tiltott – tollfosztást 
és az – engedélyezett – tollgyűjtést. A tollgyűjtés a tollhullatás természetes jelenségének 
köszönhetően éretté vált tollak kiszedését jelenti. 

A Bizottság kérésére az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos 
véleményt1 készített a pehelykészítés céljából az élő libákon elvégzett tollfosztás 
gyakorlatáról. E vélemény azt a következtetést vonja le, hogy élő libákról megengedett 
fájdalom, szenvedés vagy sérülés okozása nélkül tollat szedni, amennyiben tollgyűjtésről van 
szó. Az élő libákról való tollgyűjtés a tollhullatás jelenségének köszönhetően éretté vált tollak 
kiszedését jelenti, és soha nem jár szövetkárosodással. A tépés a tollak erőszakkal történő 
kihúzása, amelynek következtében vérző tüszők keletkeznek, és más bőrsérülések is 
elképzelhetőek, mint például hasadások és horzsolások. A jelenlegi kereskedelmi 
körülmények között nem lehet kizárni a tollfosztás lehetőségét, és a jelek szerint 
elkerülhetetlen az, hogy a fájdalom és a sérülések miatt legalább minimális szenvedés ne 
lépjen föl.  Ráadásul a vélemény több, állatokra vonatkozó mutatóval is szolgál, amelyeket a 
hivatalos ellenőrök és termelők alkalmazhatnak az élő madarak tollának gyűjtésével járó 
esetleges negatív hatások figyelemmel követése és minimálisra csökkentése céljából.

Úgy tűnik, hogy mind Magyarországon, mind Lengyelországban hosszú ideje hagyomány az 
élő libákról való pehelytollgyűjtés. Az európai uniós állatjóléti jogszabályok végrehajtásáért 
elsősorban a tagállamok felelősek. A hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet2

54. és 55. cikkének értelmében meg nem felelés esetén a tagállamoknak intézkedéseket kell 
hozniuk, és adott esetben a helyzet orvoslása érdekében büntetést kell a szabálysértő termelők 
ellen foganatosítaniuk. 

Ahogyan az állatok védelmére és jólétére vonatkozó 2012–2015-ös európai uniós stratégiában 
ez szerepel, jelenleg a Bizottság az európai uniós állatjóléti jogszabályok érvényesítésének 
javítására szeretné erőfeszítéseit összpontosítani. E tekintetben a Bizottság ellenőrző 
szolgálatai (Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal) helyszíni ellenőrzéseket végeznek 
az Európa Tanácsnak a tenyésztés céljából tartott állatok jólétére vonatkozó ajánlásai 
végrehajtását illetően. Egy 2011 szeptemberében Magyarországon végrehajtott ellenőrzés 
megvizsgálta a libatenyésztő gazdaságok jóléti ellenőrzési rendszerét, többek között a 
tollgyűjtés viszonylatában is. Az illetékes magyar hatóságok jelentése és a Bizottság 
ajánlásaira vonatkozó cselekvési terve az alábbi linkre kattintva érhető el: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.

Ami a forgalmazást illeti, általános szabály, hogy az uniós piacokon forgalomba hozott 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1886.htm.

2 HL L 191., 2004.5.28., 1. o.
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termékeknek, így a pehelynek is, meg kell felelniük az európai uniós jogszabályoknak. Fontos 
megjegyezni, hogy az Európai Toll- és Pehelytermelők Szövetsége1 szerint a piacon 
forgalmazott áru 98%-a baromfi-vágóhidakról származik, és a tollak feldolgozása után már 
nagyon nehéz megkülönböztetni az élő állatokból kitépett, illetve a vágóhídról származó 
tollakat. A pehelytermék- és az élelmiszeripar saját rendszereket kezdett életbe léptetni, 
amelyek segítségével a libatenyésztőktől biztosítékokat kérhet arra nézve, hogy nem élő 
állatok tollát fosztják.

Következtetés

Az Európai Unióban tilos – pehelytermelés céljából – élő libák tollát fosztani. Amennyiben ez 
a gyakorlat még mindig fennáll Lengyelországban és Magyarországon, úgy e tagállamok 
nemzeti hatóságainak feladata fellépni az ilyen helytelen gyakorlatok megelőzése érdekében. 
Noha tudatában van szórványosan előforduló eseteknek, a Bizottság nem rendelkezik 
bizonyítékokkal arra nézve, hogy Lengyelországban és Magyarországon rendszeresen 
gyakorolnák élő szárnyasok tollfosztását. A Bizottság továbbra is együttműködik a 
tagállamokkal annak biztosítása érdekében, hogy a tenyésztés céljából tartott libákat illető 
uniós állatjóléti jogszabályokat és a tollgyűjtést illető jogszabályokat végrehajtsák.”

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


