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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja pažymi, kad Lenkijoje ir Vengrijoje pūkų ir plunksnų tiekimo tikslais žąsys 
pešamos gyvos (netgi ne šėrimosi laikotarpiu) – tai sukelia gyvūnams baisų skausmą, jie 
sužeidžiami ir tai nepriimtinas žiaurus elgesys su gyvūnais. Todėl peticijos pateikėja prašo 
nedelsiant pradėti taikyti priemones, kuriomis būtų nutraukta ši veikla ir uždrausta prekyba 
žąsų, kurios buvo pešamos gyvos, pūkų ir plunksnų produktais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Direktyvoje 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos perteikiami Europos 
konvencijoje dėl gyvūnų, laikomų ūkininkavimo tikslams, apsaugos nurodyti principai. Šios 
direktyvos 3 straipsnyje numatyta, kad „valstybės narės nustato nuostatas užtikrinant, kad 
savininkai arba laikytojai imtųsi visų atitinkamų priemonių, kad užtikrintų jų priežiūroje 
esančių gyvūnų gerovę ir kad tiems gyvūnams nebūtų be reikalo sukeliamas skausmas, 
kančios arba sužalojimai“.

Išsamios taikytinos šios Konvencijos nuostatos išdėstytos keliose rekomendacijose. 
Konvencija ir šios rekomendacijos yra Sąjungos teisės dalis. 1999 m. priimtos 
rekomendacijos dėl žąsų 23 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad „plunksnų, įskaitant pūkus, 
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negalima pešti gyviems paukščiams“.
Atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga ir valstybės narės privalo įgyvendinti šios rekomendacijos 
nuostatas taip kaip ir pačią Konvenciją, Europos Sąjungoje draudžiama gyvų paukščių 
plunksnų pešimo praktika, nors Direktyvoje 98/58/EB tai tiesiogiai ir nenurodyta.

Vis dėlto Konvencijos nuolatinio komiteto nariai atskiria plunksnų pešimą, kuris 
draudžiamas, ir plunksnų rinkimą, kuris leidžiamas. Plunksnų rinkimas – tai plunksnų, kurios 
iškrenta dėl natūralaus šėrimosi reiškinio, šalinimas.

Komisijos prašymu Europos maisto saugos agentūra (EFSA)1 parengė mokslinę nuomonę dėl
gyvų žąsų plunksnų rinkimo praktikos pūkų gaminimo tikslais. Šioje nuomonėje padaryta 
išvada, kad plunksnas, jeigu jos renkamos, gyvoms žąsims, galima šalinti paukščiams 
nesukeliant skausmo, kančios ir jų nežalojant. Gyvų žąsų plunksnų rinkimas apibrėžiamas 
kaip plunksnų, kurios iškrenta šeriantis, šalinimas, kuriuo niekada nepažeidžiami audiniai. 
Plunksnų pešimas – tai plunksnų šalinimas panaudojant jėgą, kuris sukelia folikulų 
kraujavimą ir gali kitaip pažeisti odą, pvz., oda draskoma arba sudaromos kraujosruvos. 
Negalima atmesti plunksnų pešimo tikimybės ir atrodo, kad bent jau nedidelė kančia ar 
sužalojimai neišvengiami esant dabartinėms prekybos sąlygoms. Be to, nuomonėje numatoma 
keletas gyvūnų gerove pagrįstų rodiklių, kuriuos gali naudoti valstybės inspektoriai ir 
gamintojai, siekdami stebėti ir kuo labiau sumažinti galimą neigiamą plunksnų rinkimo 
poveikį gyviems paukščiams.

Atrodo, kad tiek Vengrijoje, tiek Lenkijoje gyvų žąsų plunksnų rinkimo praktika taikoma jau 
seniai. Už ES gyvūnų gerovę reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą visų pirma 
atsakingos valstybės narės. Jeigu šių teisės aktų nesilaikoma, valstybės narės turi imtis 
priemonių ir prireikus taikyti sankcijas šių teisės aktų nesilaikančių subjektų atžvilgiu, 
siekdamos, kad jie ištaisytų padėtį, kaip to reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 882/20042 dėl 
oficialios kontrolės 54 ir 55 straipsniuose.

Šiuo etapu Komisija nori sutelkti savo pastangas gyvūnų gerovę reglamentuojančių ES teisės 
aktų vykdymui gerinti, kaip tai numatyta ES strategijoje dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–
2015 m. Šiuo požiūriu Komisijos kontrolės tarnybos (Maisto ir veterinarijos tarnyba) atlieka 
patikras vietoje, kaip įgyvendinamos Europos Vadovų Tarybos rekomendacijos dėl ūkiuose 
laikomų gyvūnų gerovės. 2011 m. rugsėjo mėn. atliekant patikrą Vengrijoje tikrinta ūkiuose, 
kuriuose laikomos žąsys, taikoma gyvūnų gerovės kontrolės sistema, įskaitant plunksnų 
rinkimo aspektus. Vengrijos kompetentingų valdžios institucijų parengtą ataskaitą ir veiksmų 
planą, kuriuose siekiama atsižvelgti į Komisijos pateiktas rekomendacijas, galima rasti šiuo 
adresu http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.

Kalbant apie prekybą, paprastai ES rinkoje pateikiami produktai, įskaitant pūkus, turi atitikti 
ES teisės aktus. Be to, svarbu pažymėti, kad Europos pūkų ir plunksnų asociacijos3

duomenimis, daugiau kaip 98 proc. rinkoje pateikiamų pūkų gaunama iš skerdyklose surinktų 

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

2 OL L 191, 2004 5 28, p. 1.
3 http://www.edfa.eu/gb/efaq.htm.
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negyvų paukščių plunksnų, o apdorojus plunksnas labai sunku atskirti gyvam paukščiui 
nupeštas plunksnas ir skerdyklose surinktas plunksnas. Pūkų ir maisto pramonėje pradėta 
taikyti privačias sistemas, pagal kurias žąsų augintojų prašoma pateikti garantijų, kad jie 
nepeša plunksnų gyviems paukščiams.

Išvada

Europos Sąjungoje draudžiama gyvoms žąsims pešti plunksnas pūkų gaminimo tikslais. Jeigu 
ši praktika tebevykdoma Lenkijoje ir Vengrijoje, šių valstybių narių nacionalinės valdžios 
institucijos atsakingos už tai, kad imtųsi veiksmų, siekdamos užkirsti kelią šiai teisės aktų 
neatitikčiai. Komisija neturi įrodymų, kad Lenkijoje ir Vengrijoje gyviems paukščiams 
sistemingai pešamos plunksnos, nors jai ir žinoma apie pavienius atvejus. Komisija ir toliau 
dirbs kartu su valstybėmis narėmis, siekdama užtikrinti, kad būtų įgyvendinti gerovę 
reglamentuojantys ES teisės aktai, susiję su ūkininkavimo tikslais laikomomis žąsimis ir 
plunksnų rinkimu.“


