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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de productie van vette ganzenlever (foie gras) gepaard gaat met aanzienlijke 
dierenmishandeling. Ganzen en eenden worden onder dwang zodanig volgepropt met voedsel 
dat hun lever van 80 gram uitgroeit tot een gewicht van 1 kilo. Indiener wijst er voorts op dat 
deze productiemethode ertoe leidt dat het immuunsysteem van de dieren verzwakt waardoor 
zij aanzienlijke hoeveelheden medicijnen nodig hebben, die zich in het vlees van de dieren 
ophopen. Dit kan leiden tot resistentie van ziektekiemen en een gevaar vormen voor de 
gezondheid van consumenten. Hoewel de productie van foie gras in een aantal landen in de 
EU om redenen van dierenbescherming is verboden, is de verkoop van foie gras in de gehele 
EU toegelaten. Indiener is van opvatting dat de verkoop van foie gras in de EU verboden zou 
moeten worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

De vervaardiging van foie gras valt onder Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 
inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren1. Deze richtlijn heeft 
tot doel de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van landbouwhuisdieren van 1976 

                                               
1 PB L 221 van 8.8.1998.
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("de overeenkomst")1 in het Unierecht op te nemen. De aanbevelingen inzake tamme ganzen 
en kruisingen daarvan, Barbarijse eenden en hybriden van Barbarijse en tamme eenden ("de 
aanbevelingen")2 hebben ook betrekking op de productie van foie gras van deze dieren. Zij 
werden in 1999 goedgekeurd met steun van de Unie. De overeenkomst en de daaruit 
voortgekomen aanbevelingen maken deel uit van het recht van de Unie.

Die aanbevelingen verbieden de productie van foie gras van ganzen en eenden niet. 
Integendeel, zij erkennen expliciet die de productie van foie gras als zodanig wettelijk 
toegestaan is en leggen slechts bepaalde verplichtingen op aan landen waar de productie van 
foie gras is toegestaan, zoals het stimuleren van onderzoek naar de dierenwelzijnsaspecten en 
naar alternatieve methoden waarbij geen gebruik wordt gemaakt van sondevoeding.

In de aanbevelingen wordt ook bepaald de productie van foie gras, totdat er nieuw 
wetenschappelijk bewijs beschikbaar is over alternatieve methoden en de welzijnsaspecten 
ervan, alleen plaats mag vinden als dat een gebruikelijke activiteit is en als de nationale 
wetsvoorschriften worden nageleefd. De bevoegde autoriteiten moeten erop toezien dat de 
aanbevelingen worden opgevolgd.

Producenten van foie -gras moeten aan dezelfde wettelijke verplichtingen voldoen als andere 
pluimveefokkers voor wat betreft de toediening van veterinaire geneesmiddelen en het 
controleren op residuen in het vlees en de lever van voor de productie van foie gras gefokte 
ganzen en eenden. De productie van foie gras houdt dan ook als zodanig niet meer risico's in 
voor de gezondheid van de consument.

Diverse lidstaten hebben de productie van foie gras verboden. Dit verbod is in 
overeenstemming met artikel 10, lid 2, van Richtlijn 98/58/EG, dat de lidstaten toestaat om op 
hun grondgebied strengere dierenbeschermingsregels toe te passen, mits die stroken met de 
algemene voorschriften van de EU-Verdragen.

Wat een verbod op de verkoop van foie gras in de EU betreft, is de Commissie van mening 
dat het in strijd zou zijn met artikel 34 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU)3 als de handel in foie gras tussen de lidstaten om redenen van 
dierenwelzijn niet werd toegestaan. Dergelijke kwantitatieve beperkingen tussen de lidstaten 
zijn verboden.  Bovendien is de Commissie van oordeel dat de in artikel 36 VWEU genoemde 
redenen om de handel tussen de lidstaten te verbieden of te beperken in het geval van foie 
gras niet opgaan, omdat de productie van foie gras onder Richtlijn 98/58/EG valt. In zijn 
arrest in de zaak Hedley Lomas (Zaak C-5/94) heeft het Europese Hof van Justitie 
uitgesproken dat een beroep op artikel 36 niet meer mogelijk is als het Unierecht al voor 
harmonisatie heeft gezorgd.

De productie van foie gras is wettelijk toegestaan in de Europese Unie. De lidstaten kunnen 

                                               
1 De Gemeenschap heeft deze overeenkomst goedgekeurd middels Besluit 78/923/EEG, PB L 323 van 
17.11.1978.
2 Recommendation concerning domestic geese (anser anser f.domesticus, anser cygnoides f.domesticus) and 
their crossbreds (goedgekeurd door de T-AP op 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
3 PB C 83 van 30.3.2010, blz. 47.
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de productie van foie gras op hun eigen grondgebied verbieden om redenen van 
dierenwelzijn, maar een verbod op de verkoop van foie gras tussen de lidstaten van de EU zou 
in strijd zijn met de Verdragen.


