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zosīm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Polijā un Ungārijā, lai iegūtu dūnas un spalvas, dzīvas 
zosis tiek plūktas pat ārpus spalvu mešanas perioda, tas dzīvniekiem izraisa lielas sāpes un 
ievainojumus, un tā ir nepieņemama vardarbība pret dzīvniekiem. Tādēļ lūgumraksta 
iesniedzēja lūdz ieviest tūlītējus pasākumus, lai apturētu šādas darbības un aizliegtu pārdot 
izstrādājumus no dūnām un spalvām, kas plūktas dzīvām zosīm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Direktīvā 98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību ietverti principi, 
kas noteikti Eiropas Konvencijā par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. Šīs 
direktīvas 3. pantā ir noteikts, ka „dalībvalstis nodrošina, ka dzīvnieku īpašnieki vai audzētāji 
veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu viņu aprūpē esošo dzīvnieku labturību un lai 
nodrošinātu, ka šiem dzīvniekiem netiek nodarītas nevajadzīgas sāpes, ciešanas vai 
savainojumi”.
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Konvencijas detalizētie piemērojamie noteikumi ir noteikti vairākos ieteikumos. Gan 
konvencija, gan ieteikumi ir Eiropas Savienības tiesību aktu sastāvdaļa. Ieteikuma par zosīm, 
kas pieņemts 1999. gadā, 23. panta 3. punktā ir noteikts, ka „dzīvām zosīm nedrīkst plūkt 
spalvas, tostarp dūnas”.
Ņemot vērā, ka Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir pienākums ievērot ieteikuma 
noteikumus tādā pašā mērā kā konvenciju, spalvu plūkšanu dzīvām zosīm ir aizliegta ES, kaut 
arī Direktīvā 98/58/EK nav norādīta skaidra atsauce uz to.

Tomēr konvencijas pastāvīgā komiteja nošķir spalvu plūkšanu, kas ir aizliegta, no spalvu 
iegūšanas, kas ir atļauta. Spalvu iegūšana ietver tādu spalvu noņemšanu, kas ir nobriedušas un 
tiek mestas dabiskā veidā.

Pēc Komisijas pieprasījuma Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)1 sagatavoja 
zinātnisku atzinumu par spalvu iegūšanu no dzīvām zosīm dūnu ražošanai. Atzinumā ir 
secināts, ka spalvu noņemšanu dzīvām zosīm var veikt, neradot putniem sāpes, ciešanas vai 
savainojumus. Spalvu iegūšanas no dzīvām zosīm definīcija ir tādu spalvu noņemšana, kas ir 
nobriedušas un tiek mestas dabiskā veidā un nekad nerada audu bojājumus. Plūkšana ir 
vardarbīga spalvu noņemšana, kuras dēļ rodas asiņojoši folikuli un, iespējams, citi ādas 
bojājumi, piemēram, plīsumi vai zilumi. Pašreizējos komercapstākļos nevar izslēgt iespēju, ka 
spalvas tiek plūktas, un, šķiet, ka nav iespējams izvairīties no nelielām sāpēm un 
ievainojumiem. Turklāt atzinumā ir paredzēti vairāki dzīvnieku rādītāji, kurus var izmantot 
oficiāli inspektori un ražotāji, lai uzraudzītu un samazinātu spalvu iegūšanas no dzīviem 
putniem iespējamo negatīvo ietekmi.

Izrādās, ka Ungārijai un Polijai ir senas tradīcijas saistībā ar spalvu iegūšanu no dzīvām 
zosīm. Par ES dzīvnieku labturības tiesību aktu īstenošanu galvenokārt ir atbildīgas 
dalībvalstis. Neatbilstības gadījumā tām jāveic pasākumi un vajadzības gadījumā sankcijas 
pret neatbilstošiem uzņēmējiem, lai tie labotu situāciju, kā noteikts Regulas (EK) 
Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli 54. un 55. pantā2.

Šajā posmā Komisija vēlas veltīt visus savus centienus ES dzīvnieku labturības tiesību aktu 
izpildes uzlabošanā, kā norādīts ES dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijā 2012.–
2015. gadam. Tādēļ Komisijas pārbaudes dienests (Pārtikas un veterinārais birojs) veic 
revīzijas uz vietas saistībā ar Eiropas Padomes ieteikumu īstenošanu lauksaimniecības 
dzīvnieku labturības jomā. Revīzijā, kas 2011. gada septembrī tika veikta Ungārijā, lauku 
saimniecībās, kurās tiek turētas zosis, tika pārbaudīta labturības kontroles sistēma, ieskaitot 
spalvu iegūšanas aspektus. Ungārijas kompetento iestāžu ziņojums un rīcības plāns Komisijas 
ieteikumu ieviešanai ir pieejams šādā interneta adresē:
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.

Uz tirdzniecību attiecās vispārējs noteikums — ES tirgū laistajiem izstrādājumi, ieskaitot 
dūnas, jāatbilst ES tiesību aktiem. Ir svarīgi arī atzīmēt, ka saskaņā ar Eiropas Dūnu un spalvu 
asociāciju3 vairāk nekā 98 % no tirgū laistajām dūnām tiek iegūtas no spalvām, kas savāktas 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1886.htm.

2 OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.
3 http://www.edfa.eu/gb/efaq.htm.
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no mirušiem putniem lopkautuvēs, un pēc spalvu apstrādes ir ļoti grūti nodalīt spalvas, kas 
plūktas dzīviem putniem, no spalvām, kas iegūtas lopkautuvēs. Dūnu un pārtikas rūpniecībā ir 
uzsākta tādu privāto shēmu ieviešana, kurās zosu audzētajiem pieprasa garantēt, ka viņi 
neplūc spalvas dzīviem dzīvniekiem.

Secinājums

Spalvu plūkšana dzīvām zosīm dūnu ražošanai ES ir aizliegta. Ja šāda prakse vēl joprojām 
tiek izmantota Polijā un Ungārijā, šo dalībvalstu iestādes ir atbildīgas par pasākumu veikšanu 
šādu neatbilstību novēršanai. Komisijai nav pierādījumu, kas apstiprinātu, ka Polijā un 
Ungārijā spalvu plūkšana dzīviem putniem ir sistemātiska prakse, lai gan tā ir informēta par 
atsevišķiem gadījumiem. Komisija turpinās strādāt ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka ar 
lauksaimniecībā izmantojamo zosu turēšanu un spalvu iegūšanu saistītie ES labturības tiesību 
akti tiktu īstenoti.


