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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0860/2012, adresată de Gabriele Steinbach, de cetățenie germană, 
însoțită de 3 678 de semnături, privind smulgerea penelor de la gâștele vii

1. Rezumatul petiției

Petiționara subliniază că în Polonia și Ungaria gâștele sunt jumulite de pene în timp ce acestea 
sunt în viață – chiar și în afara perioadei de năpârlire – pentru furnizarea de puf și pene, ceea 
ce provoacă dureri teribile și rănirea animalelor și că acest lucru este o formă inacceptabilă de 
cruzime față de animale. Petiționara solicită, prin urmare, aplicarea unor măsuri imediate 
pentru încetarea acestei practici și interzicerea comercializării produselor pe bază de puf și 
pene provenite de la gâște care au fost jumulite în timp ce acestea sunt în viață.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Directiva 98/58/CE privind protecția animalelor de fermă reflectă principiile prevăzute de 
Convenția europeană pentru protecția animalelor de fermă. Articolul 3 din această directivă 
prevede că „Statele membre adoptă dispoziții pentru ca proprietarii sau deținătorii să ia toate 
măsurile necesare pentru a garanta bunăstarea animalelor acestora și pentru a se asigura că 
aceste animale nu suportă dureri, suferințe sau vătămări inutile.”

Prevederile aplicabile și amănunțite ale Convenției sunt specificate într-o serie de 
recomandări. Convenția și recomandările respective fac parte în egală măsură din dreptul 
Uniunii. Recomandarea privind gâștele de fermă adoptată în 1999 prevede la articolul 23 
alineatul (3) că „penele și puful nu pot fi jumulite de la păsări vii.”
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Având în vedere că Uniunea și statele membre sunt obligate să pună în aplicare prevederile 
acestei recomandări în același mod în care sunt obligate să procedeze în ceea ce privește 
prevederile convenției, practica jumulirii penelor de la păsări vii este interzisă în UE, cu toate 
că Directiva 98/58/CE nu face o referire explicită la acest lucru.

Cu toate acestea, Comitetul permanent al convenției face o distincție între jumulirea penelor, 
care este interzisă, și recoltarea penelor, care este permisă. Recoltarea pufului constă în 
îndepărtarea penelor care sunt mature ca urmare a fenomenului natural de năpârlire.

La cererea Comisiei, Autoritatea pentru Siguranța Alimentară (EFSA)1a publicat un aviz 
științific privind practica recoltării penelor de la gâște vii pentru producția de puf. Avizul 
conchide că îndepărtarea penelor de la gâștele vii poate fi îndeplinită fără a provoca dureri, 
suferință sau vătămări păsărilor, dacă penele sunt adunate. Adunarea penelor de la gâștele vii 
reprezintă îndepărtarea penelor care sunt mature ca urmare a fenomenului de năpârlire și nu 
cauzează leziuni ale țesutului. Jumulirea înseamnă îndepărtarea forțată a penelor care are 
drept consecință foliculi sângerânzi și eventual și alte vătămări ale pielii, cum ar fi leziuni și 
vânătăi. Nu se poate exclude posibilitatea ca penele să fie jumulite și se pare că cel puțin 
suferința minoră cauzată de dureri și vătămări nu poate fi evitată în condițiile actuale de 
comercializare. În plus, avizul furnizează o serie de indicatori referitori la animale care pot fi 
folosiți de inspectorii și producătorii acreditați cu scopul de a monitoriza și de a minimiza 
eventualul impact negativ al colectării penelor de la păsări vii.

Se pare că în Ungaria și Polonia deopotrivă există o lungă tradiție de recoltare a fulgilor de la 
gâște vii. Statele membre sunt responsabile în principal de punerea în aplicare a legislației UE 
privind bunăstarea animalelor. În eventualitatea unei încălcări a acesteia, statele membre 
trebuie să ia măsuri și, dacă este necesar, să aplice sancțiuni operatorilor care au săvârșit 
încălcări în vederea remedierii situației, astfel cum este prevăzut la articolele 54 și 55 din 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura 
verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și 
cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor2.

În prezent, Comisia dorește să își concentreze eforturile în ceea ce privește o mai bună 
respectare a legislației europene privind bunăstarea animalelor, astfel cum este prevăzut în 
strategia UE privind protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015. În acest context, serviciile 
de inspecție ale Comisiei (Oficiul Alimentar și Veterinar) efectuează audituri la fața locului în 
ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor Consiliului Europei privind bunăstarea 
animalelor de fermă. O inspecție efectuată în Ungaria în septembrie 2011 a analizat sistemul 
de controale privind bunăstarea animalelor la fermele de gâște, inclusiv aspectele legate de 
recoltarea penelor. Raportul și planul de acțiune ale autorităților maghiare competente care
abordează recomandările adresate de Comisie pot fi accesate la următoarea adresă: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2080.

În ceea ce privește comercializarea, produsele introduse pe piața UE, inclusiv puful, trebuie ca 
regulă generală să respecte legislația UE. De asemenea, este important de subliniat faptul că, 

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

2 JO L 191, 28.5.2004, p. 1.
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potrivit Asociației europene a producătorilor de puf și pene1, peste 98 % din puful 
comercializat provine din penele colectate de la păsări sacrificate în abatoare, dar și că este 
foarte greu ca, o dată ce penele au fost procesate, să se mai facă diferența între o pană 
jumulită de la o pasăre vie și una colectată de la o pasăre sacrificată într-un abator. Industria 
de exploatare a pufului și industria alimentară au început să introducă planuri de acțiune 
proprii care impun crescătorilor de gâște să ofere garanții că nu jumulesc pene de la animale 
vii.

Concluzie

Jumulirea penelor de la gâște vii pentru producția de puf este interzisă în Uniunea Europeană. 
În situația în care asemenea practici sunt încă folosite în Polonia și Ungaria, autoritățile 
naționale din aceste state membre sunt responsabile de luarea de măsuri pentru împiedicarea 
unor astfel de încălcări. Comisia nu deține dovezi care să arate că jumulirea penelor de la 
animale vii se practică sistematic în Polonia și Ungaria, cu toate că are cunoștință de incidente 
izolate. Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a se asigura că legislația 
UE privind bunăstarea gâștelor de fermă și recoltarea de pene este pusă în aplicare.

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


