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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad foie gras gamybos tikslais itin netinkamai elgiamasi su 
gyvūnais. Žąsims ir antims per prievartą sušeriamas toks didelis maisto kiekis, kad jų kepenys 
padidėja nuo 80 g iki 1 kg. Peticijos pateikėjas toliau pažymi, kad toks gamybos būdas 
silpnina gyvūnų imuninę sistemą, todėl jiems prireikia didelio kiekio vaistų, kurie vėliau 
susikaupia jų mėsoje. Tai gali sudaryti sąlygas atspariems patogenams atsirasti ir kelti pavojų 
vartotojų sveikatai. Nors foie gras gamyba keliose ES šalyse uždrausta norint apsaugoti 
gyvūnus, prekiauti foie gras leidžiama visoje ES. Peticijos pateikėjas mano, kad prekyba foie 
gras ES turėtų būti uždrausta.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 27d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Foie gras gamyba reglamentuojama Direktyva 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų 
apsaugos1. Šios direktyvos tikslas – atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktus įgyvendinti 1976 m. 
Europos konvenciją dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos (toliau – Konvencija)2

.

Rekomendacijomis dėl naminių žąsų ir jų mišrūnų, muskusinių ančių ir muskusinių bei 

                                               
1 OL L 221, 1998 8 8.
2 Bendrija patvirtino šią Konvenciją Sprendimu Nr. 78/923/EEC, OL L 323, 1978 11 17.
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naminių ančių hibridų (toliau – Rekomendacijos)1 reglamentuojama šių gyvūnų foie gras
gamyba; jos buvo priimtos 1999 m. pritariant Sąjungai. Konvencija ir vėlesnės 
Rekomendacijos yra Sąjungos teisės dalis.

Pirmiau minėtomis Rekomendacijomis žąsų ir ančių foie gras gamyba nedraudžiama. 
Priešingai – Rekomendacijomis aiškiai pripažįstamas foie gras gamybos teisėtumas ir tik 
pavedami tam tikri įpareigojimai šalims, kuriose leidžiama gaminti foie gras, t. y., inter alia, 
jomis šalys, kuriose leidžiama gaminti foie gras, įpareigojamos skatinti mokslinius savo 
gerovės aspektų ir alternatyvių būdų, kurie neapima paukščių šėrimo per zondą, tyrimus.

Be to, Rekomendacijomis numatoma, kad, kol nebus naujų mokslinių įrodymų dėl 
alternatyvių būdų ir jų gerovės aspektų, gaminti foie gras bus galima tik tuo atveju, kai tai 
taps einamąja praktika, o tada – tik laikantis nacionalinės teisės standartų. Kompetentingos 
valdžios institucijos stebi tokio tipo gamybą, kad galėtų užtikrinti Rekomendacijų nuostatų 
vykdymą.

Foie gras gamintojai, kaip ir kiti paukštienos gaminių gamintojai, turi laikytis tokių pat 
teisinių įsipareigojimų, susijusių su veterinarinių vaistų skyrimu ir su žąsų bei ančių, 
auginamų foie gras gamybos tikslais, mėsoje ir kepenyse esančių vaistų likučių stebėsena. 
Todėl pati foie gras gamyba nekelia padidintos grėsmės vartotojų sveikatai.

Galiausiai, kelios valstybės narės uždraudė foie gras gamybą; šie gamybos draudimai 
suderinami su Tarybos direktyvos 98/58/EB 10 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią valstybės 
narės gali, jei laikosi ES sutarčių bendrųjų taisyklių, savo teritorijose taikyti griežtesnes 
gyvūnų apsaugai nustatytas nuostatas.

Kai tai susiję su foie gras pardavimo draudimu ES, Komisija mano, kad prekybos foie gras
draudimas valstybėse narėse gyvūnų gerovės sumetimais pažeistų Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo2 (SESV) 34 straipsnį. Tokie kiekybiniai apribojimai tarp valstybių narių 
draudžiami. Be to, Komisijos nuomone, foie gras atveju pagrindas, kuriuo remiamasi pagal 
SESV 36 straipsnį norint uždrausti ar apriboti prekybą tarp valstybių narių, negali būti 
taikomas, nes foie gras gamyba reglamentuojama Direktyva 98/58/EB. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas byloje Hedley Lomas (byla C-5/94) nusprendė, kad remtis 36 straipsniu 
nebegalima, kai suderinimas jau numatytas pagal Sąjungos teisę.

Foie gras gamyba Europos Sąjungoje yra teisėta. Valstybės narės gali uždrausti foie gras
gamybą atsižvelgdamos į gyvūnų gerovę savo pačių teritorijoje, tačiau draudimas parduoti 
foie gras ES valstybėse narėse nebūtų suderinamas su Europos Sąjungos sutartimis.“

                                               
1 Rekomendacija dėl naminių žąsų (anser anser f.domesticus, anser cygnoides f.domesticus) ir jų mišrūnų 
(patvirtinta 1999 m. birželio 22 d. T-AP).
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 OL C 83, 2010 3 30, p. 47.


