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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0656/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Wolfgang 
Freudendorfer, par to, lai Eiropas Savienībā aizliegtu pārdot foie gras

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka treknu zosu aknu (foie gras) ražotāji ļoti slikti izturas 
pret dzīvniekiem. Zosīm un pīlēm ar spēku iebaro tik daudz barības, ka to aknas izaug no 80 g 
līdz 1 kg. Vēl lūgumraksta iesniedzējs atzīmē, ka šāda ražošanas metode izraisa šo dzīvnieku 
imūnsistēmas novājināšanos, tādēļ tiem nepieciešams liels daudzums medikamentu, kas pēc 
tam uzkrājas viņu gaļā. Tas var radīt rezistentus patogēnus un tādējādi rada risku patērētāju 
veselībai. Lai gan foie gras ražošana vairākās ES valstīs ir aizliegta dzīvnieku aizsardzības 
apsvērumu dēļ, to ir atļauts pārdot visā ES. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka vajadzētu 
aizliegt pārdot foie gras visā ES.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 27. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Uz foie gras ražošanu attiecas Direktīva 98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamo 
dzīvnieku aizsardzību1. Šīs direktīvas mērķis ir īstenot atbilstīgi Savienības tiesību aktiem 
1976. gada Eiropas Konvenciju lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzībai 
(„Konvencija”)2. Ieteikumi par mājas zosīm un to krustojumiem un muskusa pīlēm un 

                                               
1 OV L 221, 8.8.1998.
2 Kopiena šo konvenciju apstiprināja ar Lēmumu 78/923/EEK, OV L 323, 17.11.1978.
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muskusa pīļu un mājas pīļu hibrīdiem („Ieteikumi”)1 attiecas uz foie gras ražošanu no šiem 
dzīvniekiem, un tos pieņēma 1999. gadā ar Savienības atbalstu. Konvencija un tās turpmākie 
Ieteikumi ir daļa no Savienības tiesību aktiem.

Iepriekš minētie Ieteikumi neaizliedz foie gras ražošanu no zosīm un pīlēm. Tieši pretēji —
Ieteikumos skaidri apliecināta foie gras ražošanas likumība kā tāda, un valstīm, kas ražo foie 
gras, paredzēti daži pienākumi, piemēram, Ieteikumos, cita starpā, paredzēts, ka valstīm, 
kurās atļauta foie gras ražošana, jāveicina pētniecība par tās labturības aspektiem un par 
alternatīvām metodēm, kas neietver mākslīgo barošanu.

Ieteikumos arī paredzēts, ka līdz brīdim, kad būs pieejami jauni zinātniski pierādījumi par 
alternatīvām metodēm un to labturības aspektiem, foie gras ražošana jāveic tikai tur, kur tā ir 
pieņemta prakse, un tādā gadījumā arī tikai saskaņā ar valsts tiesību aktos noteiktajiem 
standartiem. Kompetentajām iestādēm jāuzrauga šāda veida ražošana, lai nodrošinātu 
Ieteikumos ietverto noteikumu īstenošanu.

Foie gras ražotājiem ir jāievēro tādas pašas tiesiskās saistības kā citiem putnu gaļas 
ražotājiem attiecībā uz veterināro zāļu lietošanu un to atlieku uzraudzību to zosu un pīļu gaļā 
un aknās, kuras audzētas nolūkā ražot foie gras. Tāpēc foie gras ražošana kā tāda nerada 
paaugstinātu risku patērētāju veselībai.

Visbeidzot jāpiebilst, ka vairākas dalībvalstis ir aizliegušas foie gras ražošanu, un šie 
ražošanas aizliegumi ir saskaņā ar Padomes Direktīvas 98/58/EK 10. panta 2. punktu, kas ļauj 
dalībvalstīm piemērot savā teritorijā stingrākus dzīvnieku aizsardzības noteikumus, ja tie 
atbilst vispārējiem ES līgumu noteikumiem.

Attiecībā uz foie gras pārdošanas aizliegumu Eiropas Savienībā Komisija uzskata, ka, 
neatļaujot foie gras tirdzniecību dalībvalstu starpā uz dzīvnieku labturības apsvērumu pamata, 
tiktu pārkāpts Līguma par Eiropas Savienību (LESD)2 34. pants. Šādi kvantitatīvie 
ierobežojumi starp dalībvalstīm ir aizliegti.  Turklāt Komisija uzskata, ka uz foie gras nevar 
attiecināt LESD 36. pantā minēto iemeslu aizliegt vai ierobežot tirdzniecību dalībvalstu 
starpā, jo uz foie gras ražošanu attiecas Direktīva 98/58/EK. Eiropas Kopienu Tiesa savā 
spriedumā lietā Hedley Lomas (lieta C-5/94) atzina, ka nav vairs iespējams atsaukties uz 
36. pantu gadījumā, ja ar Savienības tiesību aktiem jau ir nodrošināta atbilstība.

Foie gras ražošana Eiropas Savienībā ir likumīga. Dalībvalstis var aizliegt foie gras ražošanu 
uz dzīvnieku labturības apsvērumu pamata savā teritorijā, taču foie gras tirdzniecība 
dalībvalstu starpā ES nebūtu saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem.

                                               
1 Ieteikumi par mājas zosīm (anser anser f.domesticus, anser cygnoides f.domesticus) un to krustojumiem 
(pieņēma T-AP 1999. gada 22. jūnijā).
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 OV L 83, 30.3.2010., 47. lpp.


