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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0656/2012 af Wolfgang Freudendorfer, tysk statsborger, om 
forbud mod salg af foie gras i EU

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at produktionen af gåseleverfedt (foie gras) indebærer alvorlig 
mishandling af dyr. Gæs og ænder stopfodres med magt med så meget mad, at deres lever 
vokser fra en vægt på 80 g til 1 kg. Andrageren bemærker endvidere, at denne 
produktionsmetode fører til en svækkelse af dyrenes immunforsvar, så de har brug for store 
mængder af medicin, som derefter akkumuleres i deres kød. Dette kan føre til resistente 
patogener og dermed udgøre en risiko for forbrugernes sundhed. Selv om produktionen af foie 
gras er forbudt i flere EU-lande af dyrebeskyttelsesårsager, er salget af foie gras tilladt i hele 
EU. Andrageren mener, at salget af foie gras bør forbydes i EU. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

Produktionen af foie gras er omfattet af direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til 
landbrugsformål1. Dette direktiv tager sigte på at gennemføre den europæiske konvention fra 
1976 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål ("konventionen")2 i EU-
lovgivningen. Henstillingerne vedrørende tamgæs og deres krydsninger samt berberiænder og 

                                               
1 EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23.
2 Fællesskabet godkendte denne konvention ved afgørelse 78/923/EØF (EFT L 323 af 17.11.1978, s. 12).
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hybrider af berberiænder og tamænder ("henstillingerne")1 omfatter produktion af foie gras fra 
disse dyr; de blev vedtaget i 1999 med støtte fra EU. Konventionen og de efterfølgende 
henstillinger udgør en del af EU-retten.

De ovennævnte henstillinger forbyder ikke som sådan produktionen af foie gras fra gæs og 
ænder. Tværtimod anerkender anbefalingerne udtrykkeligt lovligheden af produktion af foie 
gras som sådan og underlægger blot lande, der tillader produktion af foie gras, visse 
forpligtelser, bl.a. er de lande, der tillader produktion af foie gras, forpligtet til at fremme 
forskning om dens dyrevelfærdsaspekter og om alternative metoder, der ikke omfatter 
tvangsfodring.

Henstillingerne indeholder også bestemmelser om, at indtil der foreligger ny videnskabelig 
dokumentation om alternative metoder og disses dyrevelfærdsaspekter, må produktionen af 
foie gras kun finde sted, hvor det er almindelig praksis, og da kun i overensstemmelse med de 
standarder, der er fastsat i national ret. De kompetente myndigheder skal overvåge denne 
produktionsform for at sikre gennemførelsen af bestemmelserne i henstillingerne.

Producenter af foie gras er nødt til at opfylde de samme lovmæssige forpligtelser som andre 
fjerkræproducenter vedrørende indgift af veterinærlægemidler og overvågning af 
restkoncentrationer i kød og lever fra gæs og ænder, der opdrættes til foie gras. Således udgør 
produktion af foie gras som sådan ikke en øget risiko for forbrugernes sundhed.

Endelig har flere medlemsstater forbudt produktion af foie gras; disse forbud mod produktion 
er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i Rådets direktiv 98/58/EF, som giver 
medlemsstaterne mulighed for på deres område at anvende strengere bestemmelser om 
beskyttelse af dyr, forudsat at de er i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i EU-
traktaterne.

For så vidt angår forbud mod salg af foie gras i EU, mener Kommissionen, at det ville være i 
strid med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde2 (TEUF) ikke at 
tillade handel med foie gras mellem medlemsstaterne af hensyn til dyrevelfærden. Sådanne 
kvantitative restriktioner mellem medlemsstaterne er forbudt. Desuden mener Kommissionen 
i forbindelse med foie gras, at begrundelserne i artikel 36 i TEUF for at forbyde eller 
begrænse markedsføring mellem medlemsstaterne ikke kan finde anvendelse, da produktion 
af foie gras er omfattet af direktiv 98/58/EF. Domstolen har i sin dom i sagen Hedley Lomas 
(sag C-5/94) fastslået, at det ikke længere er muligt at anvende artikel 36 på områder, hvor 
EU-retten allerede har indført en harmonisering.

Produktion af foie gras er lovlig i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne kan af hensyn til 
dyrevelfærden forbyde produktion af foie gras inden for deres eget område, men et forbud 
mod salg af foie gras mellem EU-medlemsstaterne ville ikke være i overensstemmelse med 

                                               
1 "Recommendation concerning domestic geese (anser anser f.domesticus, anser cygnoides f.domesticus) and 
their crossbreds" (Henstiling om tamgæs (anser anser f.domesticus, consider cygnoides f.domesticus) og 
krydsninger heraf (vedtaget af T-AP den 22. juni 1999)).
http://wayback.archive-it.org/1365/20090215072750/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/biological_safety%2C_use_of_animals/farming/Rec%20Muscovy%20ducks%20E%201999.asp
2 EUT C 83 af 30.3.2010, s. 47.
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EU-traktaterne.


