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σχετικά με απαγόρευση πώλησης συκωτιού χήνας στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η παραγωγή λιπαρού συκωτιού χήνας (φουά γκρα) συνοδεύεται 
σε σημαντικό βαθμό από κακομεταχείριση των ζώων. Οι χήνες και οι πάπιες υποχρεώνονται 
να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες τροφής κατά τέτοιο τρόπο ώστε το συκώτι τους να 
διογκώνεται, με το βάρος του να φτάνει από 80 γραμμάρια σε ένα κιλό. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ακόμα ότι αυτή η μέθοδος παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση 
του ανοσοποιητικού συστήματος των ζώων, που δημιουργεί την ανάγκη χρήσης μεγάλης 
ποσότητας φαρμάκων, τα οποία συσσωρεύονται στο κρέας τους. Αυτό μπορεί να αυξήσει τη 
μικροβιακή αντοχή και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Αν και η παραγωγή 
φουά γκρα απαγορεύεται σε ορισμένες χώρες στην ΕΕ για λόγους που άπτονται της 
προστασίας των ζώων, η πώλησή του επιτρέπεται σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο αναφέρων είναι 
της άποψης ότι η πώληση φουά γκρα στην ΕΕ πρέπει να απαγορευτεί. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Η παραγωγή φουά γκρα καλύπτεται από την οδηγία 98/58/ΕΚ σχετικά με την προστασία των 
ζώων στα εκτροφεία1. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στο να τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο 
της νομοθεσίας της Ένωσης η Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ζώων στα 

                                               
1 ΕΕ L 221 της 8.8.1998.
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εκτροφεία του 1976 (εφεξής «Σύμβαση»)1. Οι συστάσεις όσον αφορά τις οικόσιτες χήνες και 
τις διασταυρώσεις αυτών, και τις πάπιες Βαρβαρίας και τα υβρίδια ανάμεσα σε πάπιες 
Βαρβαρίας και οικόσιτες πάπιες (εφεξής «Συστάσεις»)2 καλύπτουν την παραγωγή φουά γκρα 
από τα εν λόγω ζώα· εγκρίθηκαν το 1999 με τη στήριξη της Ένωσης. Η σύμβαση και οι 
επακόλουθες συστάσεις αποτελούν μέρος του δικαίου της Ένωσης.

Οι παραπάνω συστάσεις δεν απαγορεύουν καθαυτή την παραγωγή φουά γκρα από χήνες και 
πάπιες. Αντιθέτως, οι συστάσεις αναγνωρίζουν ρητά τη νομιμότητα της παραγωγής φουά 
γκρα καθαυτής και προβλέπουν μόνο ορισμένες υποχρεώσεις για τις χώρες που επιτρέπουν 
την παραγωγή φουά γκρα, όπως μεταξύ άλλων, την υποχρέωση των χωρών αυτών να 
ενθαρρύνουν την έρευνα σε σχέση με ζητήματα ορθής μεταχείρισης των ζώων και με 
εναλλακτικές μεθόδους οι οποίες δεν περιλαμβάνουν σωλήνα σίτισης.

Οι συστάσεις προβλέπουν επίσης ότι, μέχρι να προκύψουν νέες επιστημονικές αποδείξεις σε 
σχέση με εναλλακτικές μεθόδους και τα σχετικά ζητήματα ορθής μεταχείρισης των ζώων, η 
παραγωγή φουά γκρα θα πραγματοποιείται μόνο στα μέρη όπου αποτελεί τρέχουσα πρακτική 
και μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο πλαίσιο του εσωτερικού δικαίου. Οι 
αρμόδιες αρχές παρακολουθούν αυτόν τον τύπο παραγωγής, προκειμένου να εξασφαλίζουν 
την εφαρμογή των διατάξεων των συστάσεων.

Οι παραγωγοί φουά γκρα πρέπει να πληρούν τις ίδιες νομικές υποχρεώσεις με τους λοιπούς 
παραγωγούς πουλερικών όσον αφορά τη χορήγηση κτηνιατρικών φαρμάκων και την 
παρακολούθηση των καταλοίπων στο κρέας και το συκώτι της χήνας και της πάπιας που 
εκτρέφεται για φουά γκρα. Ως εκ τούτου, η παραγωγή φουά γκρα δεν συνεπάγεται καθαυτή 
αυξημένο κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών.

Τέλος, ορισμένα κράτη μέλη έχουν απαγορεύσει την παραγωγή φουά γκρα· οι εν λόγω 
απαγορεύσεις παραγωγής συνάδουν με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/58/ΕΚ του 
Συμβουλίου, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν στην επικράτειά τους 
αυστηρότερες διατάξεις για την προστασία των ζώων, με την προϋπόθεση ότι αυτές 
συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες των Συνθηκών της ΕΕ.

Όσον αφορά την απαγόρευση της πώλησης φουά γκρα στην ΕΕ, η Επιτροπή θεωρεί ότι τυχόν 
απαγόρευση του εμπορίου φουά γκρα μεταξύ κρατών μελών, για λόγους ορθής μεταχείρισης 
των ζώων, θα αποτελούσε παράβαση του άρθρου 34 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης3 (ΣΛΕΕ). Η επιβολή τέτοιων ποσοτικών περιορισμών απαγορεύεται 
μεταξύ των κρατών μελών.  Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι στην περίπτωση του φουά γκρα 
δεν ισχύουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 36 της ΣΛΕΕ για την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό της εμπορίας μεταξύ κρατών μελών, καθώς η παραγωγή φουά γκρα καλύπτεται 
από την οδηγία 98/58/ΕΚ. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε με την απόφασή 
του στην υπόθεση Hedley Lomas (υπόθεση C-5/94) ότι δεν είναι πλέον δυνατή η προσφυγή 
στο άρθρο 36 όταν προβλέπεται ήδη εναρμόνιση στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης.
                                               
1 Η Κοινότητα ενέκρινε τη Σύμβαση αυτή με την απόφαση 78/923/ΕΟΚ, ΕΕ L 323, 17.11.1978.
2 Συστάσεις όσον αφορά τις οικόσιτες χήνες (anser anser f.domesticus, anser cygnoides f.domesticus) και τις 
διασταυρώσεις αυτών (όπως εγκρίθηκαν από τη μόνιμη επιτροπή T-AP στις 22 Ιουνίου 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
3 ΕΕ C 83 της 30.3.2010, σ. 47.
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Η παραγωγή φουά γκρα είναι νόμιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαγορεύσουν την παραγωγή φουά γκρα για λόγους ορθής μεταχείρισης των ζώων εντός της 
επικράτειάς τους, αλλά η απαγόρευση της πώλησης φουά γκρα μεταξύ κρατών μελών στην 
ΕΕ δεν θα ήταν σύμφωνη με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


