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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-009581/2016 

adresată Comisiei 
Articolul 130 din Regulamentul de procedură 

Norbert Erdős (PPE), Csaba Sógor (PPE), Anne Sander (PPE), Virginie Rozière (S&D), Michel 

Dantin (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Michèle Alliot-Marie (PPE), Cristian-Silviu Buşoi 

(PPE), Andor Deli (PPE), Angélique Delahaye (PPE), Pál Csáky (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Enrique 

Calvet Chambon (ALDE), Franck Proust (PPE), Viorica Dăncilă (S&D), Brice Hortefeux (PPE), 

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Jean-Paul Denanot (S&D), Constance Le Grip (PPE), Norica 

Nicolai (ALDE) şi György Schöpflin (PPE) 

Subiect: Acțiuni împotriva comercializării de foie gras 

Uniunea Europeană este cel mai mare producător și consumator de foie gras din lume. Acest preparat 
face parte din patrimoniul gastronomic european. După cum a reamintit în mod repetat dl 
Vytenis Andriukaitis, comisar european pentru sănătate și siguranță alimentară, producția de foie gras 
este o activitate legală. Deși reglementările în vigoare nu impun acest lucru, producătorii europeni de 
foie gras au semnat o Cartă europeană privind creșterea păsărilor acvatice în scopul producției de foie 
gras și și-au luat angajamentul de a aplica o procedură de certificare independentă. 

Cu toate acestea, producția de foie gras continuă să facă obiectul unor atacuri recurente, nejustificate 
din punct de vedere științific, care îngrădesc libertatea de a comercializa și de a achiziționa acest 
produs pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel, în Marea Britanie, proprietarul unui restaurant din 
Fleggburgh a fost nevoit să înceteze comercializarea de foie gras în restaurantul său după ce a primit 
mai multe amenințări cu moartea. În Italia se desfășoară în prezent o campanie în cadrul căreia li se 
solicită consumatorilor să denunțe supermarketurile care pun în vânzare produse de tip foie gras. Mai 
mulți actori economici au fost nevoiți să cedeze acestor presiuni, expunându-se uneori riscului ca 
afacerea lor să devină neviabilă.  

Care este opinia Comisiei Europene cu privire la aceste acțiuni? 

Intenționează Comisia să reglementeze acest tip de acțiuni? 


