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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0656/2012 imressqa minn Wolfgang Richter (ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża), dwar il-projbizzjoni tal-bejgħ tal-foie gras fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddikjara li l-produzzjoni tal-fwied ta’ wiżż imxaħħam (foie gras) tinvolvi 
trattament ħażin gravi ta’ annimali. Il-wiżż u l-papri huma furzati b’ammont daqstant enormi 
ta’ ikel li l-fwied jikber minn piż ta’ 80g għal 1kg. Il-petizzjonant jindika wkoll li dan il-
metodu ta’ produzzjoni jwassal biex is-sistemi immunitarji tal-annimali jiddgħajfu u jkollhom 
bżonn kwantitajiet kbar ta’ mediċini, li jakkumulaw fil-laħam tagħhom. Dan jista’ jwassal 
għal patoġeni reżistenti u b’hekk jinħoloq riskju għas-saħħa tal-konsumaturi. Minkejja li l-
produzzjoni tal-foie gras hu pprojbit f’bosta pajjiżi tal-UE għal raġunijiet ta’ protezzjoni tal-
annimali, il-bejgħ tal-foie gras hu permess fl-UE kollha. Il-petizzjonant iqis li l-bejgħ tal-foie 
gras għandhu jiġi pprojbit fl-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta' Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012.

Il-produzzjoni tal-foie gras hija koperta mid-Direttiva 98/58/KE dwar il-ħarsien ta’ annimali 
miżmuma għal skopijiet ta’ biedja1. Din id-Direttiva għandha l-għan li tagħti effett fi ħdan il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni lill-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Ħarsien ta’ Annimali miżmuma 
għal Skopijiet ta’ Biedja tal-1976 ("il-Konvenzjoni")2.  Ir-Rakkomandazzjonijiet dwar il-wiżż 
                                               
1 ĠU L 221, 8.8.1998.
2 Il-Komunità approvat din il-Konvenzjoni bid-Deċiżjoni 78/923/KEE, ĠU L 323, 17.11.1978.
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domestiċi u r-razez imħallta tagħhom u l-papri Muscovy, u l-ibridi tal-papri Muscovy u 
domestiċi ("ir-Rakkomandazzjonijiet")1 ikopru l-produzzjoni tal-foie gras minn dawn l-
annimali; dawn ġew adottati fl-1999 bl-appoġġ tal-Unjoni. Il-Konvenzjoni u r-
Rakkomandazzjonijiet sussegwenti tagħha huma parti mil-liġi tal-Unjoni.

Ir-Rakkomandazzjonijiet imsemmija hawn fuq ma jipprojbixxux il-produzzjoni tal-foie gras 
mill-wiżż u l-papri. Għall-kuntrarju, ir-Rakkomandazzjonijiet jirrikonoxxu b'mod espliċitu l-
legalità tal-produzzjoni tal-foie gras bħala tali u jpoġġu taħt ċerti obbligi biss lill-pajjiżi li 
jippermettu l-produzzjoni tal-foie gras, jiġifieri, inter alia, huma jobbligaw lill-pajjiżi li 
jippermettu l-produzzjoni tal-foie gras biex iħeġġu r-riċerka dwar l-aspetti tal-benessri tiegħu 
u dwar metodi alternattivi, li ma jinkludux it-tmigħ sfurzat.

Ir-Rakkomandazzjonijiet jipprevedu wkoll li, sakemm tkun disponibbli evidenza xjentifika 
ġdida dwar metodi alternattivi u l-aspetti ta' benessri tagħhom, il-produzzjoni tal-foie gras 
għandha titwettaq biss fejn hija prassi attwali u skont standards stabbiliti fil-liġi domestika. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom jimmonitorjaw dan it-tip ta' produzzjoni biex jiżguraw l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Rakkomandazzjonijiet.

Il-produtturi tal-foie gras jeħtieġu jissodisfaw l-istess l-obbligi legali bħall-produtturi oħra tat-
tjur fir-rigward tal-amministrazzjoni ta' mediċini veterinarji u l-monitoraġġ ta' residwi fil-
laħam u l-fwied tal-wiżż u l-papri mrobbija għall-foie gras. Għalhekk, il-produzzjoni tal-foie 
gras bħala tali ma tikkostitwixxix riskju miżjud għas-saħħa tal-konsumaturi.

Fl-aħħar, diversi Stati Membri pprojbixxu l-produzzjoni tal-foie gras; dawn il-projbizzjonijiet 
fuq il-produzzjoni huma konformi mal-Artikolu 10(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE li 
tippermetti lill-Istati Membri japplikaw fi ħdan it-territorji tagħhom dispożizzjonijiet aktar 
stretti għall-ħarsien tal-annimali, sakemm ikunu konformi mar-regoli ġenerali tat-Trattati tal-
UE.

Fir-rigward tal-projbizzjoni tal-bejgħ tal-foie gras fl-UE, il-Kummissjoni tqis li l-projbizzjoni 
tal-kummerċ tal-foie gras bejn l-Istati Membri, għal raġunijiet ta' benessri tal-annimali, tkun 
qed tikser l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea2 (TFUE). 
Restrizzjonijiet kwantitattivi bħal dawn huma pprojbiti bejn l-Istati Membri.  Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni tqis li fil-każ tal-foie gras, ir-raġunijiet invokati fl-Artikolu 36 tat-
TFUE għall-projbizzjoni jew ir-restrizzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni bejn l-Istati Membri ma 
jistgħux jiġu applikati, peress li l-produzzjoni tal-foie gras hija koperta mid-Direttiva 
98/58/KE. Il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fis-sentenza tagħha tal-każ Hedley Lomas (Każ C-
5/94) stabbilixxiet li r-rikors għall-Artikolu 36 m'għadux possibbli meta l-liġi tal-Unjoni tkun 
diġà pprovdiet għall-armonizzazzjoni.

Il-produzzjoni tal-foie gras hija legali fl-Unjoni Ewropea. L-Istati Membri jistgħu 
jipprojbixxu l-produzzjoni tal-foie gras għal raġunijiet tal-benessri tal-annimali fi ħdan it-

                                               
1 Rakkomandazzjoni dwar il-wiżż domestiċi (anser anser f.domesticus, anser cygnoides f.domesticus) u r-razez 
imħallta tagħhom (adottata mit-T-AP fit-22 ta' Ġunju 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 ĠU L 83, 30.3.2010, p. 47.



CM\920546MT.doc 3/3 PE500.708v01-00

MT

territorji tagħhom stess iżda l-projbizzjoni fuq il-bejgħ tal-foie gras bejn l-Istati Membri fl-UE 
ma tkunx konformi mat-Trattati tal-Unjoni Ewropea.


