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Przedmiot: Petycja 0860/2012, którą złożyła Gabriele Steinbach (Niemcy) z 3678 
podpisami, w sprawie oskubywania żywych gęsi z piór

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wskazuje, że w Polsce i na Węgrzech, nawet poza okresem pierzenia, 
oskubuje się żywe gęsi, aby uzyskać puch i pióra. Sprawia to zwierzętom ogromny ból 
i powoduje zranienia i jest niemożliwą do przyjęcia formą okrucieństwa wobec zwierząt. 
Dlatego składająca petycję domaga się podjęcia natychmiastowych działań w celu położenia 
kresu tej praktyce, domaga się ona również zakazu wprowadzania do obrotu produktów 
z puchu i piór gęsi, które oskubano za życia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Dyrektywa 98/58/WE w sprawie ochrony zwierząt hodowlanych odzwierciedla zasady 
zawarte w Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich. Artykuł 
3 tej dyrektywy stanowi, że „Państwa Członkowskie opracują przepisy gwarantujące, że 
właściciele i opiekunowie podejmują uzasadnione kroki w celu zapewnienia warunków 
utrzymania zwierząt, będących pod ich opieką, tak aby zwierzęta nie były narażane na 
niepotrzebne cierpienie, ból lub zranienie”.

Szczegółowe postanowienia konwencji określono w szeregu zaleceń. Zarówno konwencja, 
jak i związane z nią zalecenia stanowią część prawa Unii. Artykuł 23 ust. 3 zalecenia w 
sprawie gęsi przyjętego w 1999 r. stanowi, że „nie wolno oskubywać żywego ptactwa z piór i 
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puchu”.
Biorąc pod uwagę, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie zobowiązane są stosować 
się do przepisów zalecenia w równym stopniu, co do postanowień samej konwencji, praktyka 
oskubywania żywych ptaków z piór jest zakazana w UE, choć w dyrektywie 98/59/WE nie 
mówi się o tym wyraźnie.

Jednakże stały komitet konwencji wprowadza rozróżnienie pomiędzy oskubywaniem z piór, 
które jest praktyką zabronioną, a podskubywaniem, co jest dozwolone. Podskubywanie 
polega na usuwaniu piór dojrzałych w związku z naturalnym zjawiskiem pierzenia się.

Na wniosek Komisji Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)1 wydał opinię 
naukową na temat praktyki podskubywania żywych gęsi w celu uzyskiwania puchu. W opinii 
stwierdzono, że pobieranie piór od żywych gęsi może odbywać się bez zadawania im bólu i 
cierpienia oraz kaleczenia ich, jeżeli odbywa się w drodze zbierania wypadających piór. 
Podskubywanie żywych gęsi definiuje się jako usuwanie piór, które są dojrzałe w związku ze 
zjawiskiem pierzenia się i nigdy nie wiąże się z niszczeniem tkanki. Skubanie to usuwanie 
piór siłą, co powoduje krwawienie mieszków piór, a być może również prowadzi do 
uszkodzeń skóry, takich jak jej rozrywanie i siniaczenie. W aktualnych warunkach 
handlowych nie można wykluczyć ewentualności wyskubywania piór i wydaje się, że nie da 
się uniknąć przynajmniej pewnego stopnia cierpienia z powodu bólu i pomniejszych 
uszkodzeń. Ponadto w opinii podano szereg wskaźników dotyczących zwierząt, które mogą 
wykorzystywać oficjalni inspektorzy i producenci w celu kontrolowania oraz 
minimalizowania potencjalnego negatywnego wpływu pozyskiwania piór od żywych ptaków.

Wydaje się, że zarówno Węgry jak i Polska posiadają bogatą tradycję podskubywania żywych 
gęsi. Odpowiedzialność za wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego dobrostanu 
zwierząt należy przede wszystkim do państw członkowskich. W przypadku nieprzestrzegania 
tego prawodawstwa, muszą one podjąć odpowiednie kroki, by naprawić sytuację, a jeżeli to 
konieczne, nałożyć na podmioty gospodarcze nieprzestrzegające przepisów sankcje zgodnie z 
art. 54 i 55 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych2.

Na obecnym etapie Komisja pragnie skupić wysiłki na poprawie egzekwowania unijnego 
prawodawstwa z zakresu dobrostanu zwierząt, co określono w strategii UE w sprawie 
ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015. W związku z tym służby Komisji 
prowadzące inspekcje (Biuro ds. Żywności i Weterynarii) prowadzą kontrole na miejscu 
wdrażania zaleceń Rady Europy dotyczących dobrostanu zwierząt gospodarskich. W ramach 
kontroli przeprowadzonej na Węgrzech we wrześniu 2011 r. zbadano system kontroli 
dobrostanu zwierząt na fermach, gdzie hoduje się gęsi, skontrolowano również praktykę 
podskubywania. Ze sprawozdaniem i planem działania przygotowanymi przez właściwe 
władze Węgier w ramach odniesienia się do zaleceń Komisji można zapoznać się pod 
następującym adresem: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.

Jeżeli chodzi o kwestię wprowadzania na rynek, ogólnie rzecz biorąc produkty wprowadzane 
na rynek UE (również puch) muszą być zgodne z prawodawstwem UE. Należy również 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1886.htm.

2 Dz.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1.
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zauważyć, że według Europejskiego Towarzystwa Producentów Puchu i Piór Gęsich1 ponad 
98% puchu wprowadzanego na rynek pochodzi z piór martwych ptaków uzyskiwanych w 
rzeźniach, a po przetworzeniu piór trudno jest dostrzec różnicę pomiędzy piórami uzyskanymi 
od żywego ptaka a piórami zebranymi w rzeźniach. Producenci puchu i piór gęsich zaczęli 
wprowadzać prywatne inicjatywy polegające na zwracaniu się do producentów gęsi o 
dostarczanie gwarancji, że nie oskubują żywych ptaków.

Podsumowanie

Oskubywanie żywych gęsi w celu produkcji puchu jest zakazane w UE. Jeżeli takie praktyki 
nadal stosuje się w Polsce i na Węgrzech, to władze krajowe tych państw członkowskich są 
odpowiedzialne za podjęcie działań w celu zapobieżenia łamaniu przepisów. Komisja nie 
posiada dowodów na to, że w Polsce i na Węgrzech systematycznie praktykuje się 
oskubywanie żywych ptaków, choć posiada ona informacje na temat odosobnionych 
przypadków. Komisja będzie nadal współpracować z państwami członkowskimi, aby 
zagwarantować wdrażanie unijnego prawodawstwa z zakresu dobrostanu zwierząt 
dotyczącego gęsi hodowlanych, a w szczególności w zakresie ich podskubywania.

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


