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Przedmiot: Petycja 0656/2012, którą złożył Wolfgang Freudendorfer (Niemcy) 
w sprawie zakazu sprzedaży foie gras w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że produkcja foie gras (otłuszczonych wątróbek gęsich) wiąże 
się z poważnym znęcaniem się nad zwierzętami. Gęsi i kaczki są bowiem przymusowo 
karmione takimi ilościami pożywienia, że ich wątroby rozrastają się z 80 g do 1 kg. Ponadto 
składający petycję zauważa, że ta metoda produkcji prowadzi do osłabienia układu 
odpornościowego zwierząt, na skutek czego podaje im się duże ilości leków, które później 
kumulują się w ich mięsie. Może to prowadzić do powstania opornych patogenów, a tym 
samym stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Mimo że szereg państw UE zakazało 
produkcji foie gras ze względu na ochronę zwierząt, sprzedaż tego produktu jest dozwolona 
w całej Unii. Składający petycję uważa, że należy zakazać sprzedaży foie gras w UE. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Produkcja foie gras objęta jest dyrektywą 98/58/WE dotyczącą ochrony zwierząt 
hodowlanych1. Dyrektywa ta służy wprowadzeniu w życie postanowień Europejskiej 
konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich z 1976 r., zwanej dalej 
Konwencją2, w ramach unijnego prawodawstwa. Produkcja foie gras z gęsi domowych i ich 
                                               
1 Dz.U. L 221 z dnia 8.8.1998 r.
2 Wspólnota zatwierdziła Konwencję decyzją 78/923/EWG, Dz.U. L 323 z dnia 17.11.1978 r.
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krzyżówek, kaczek piżmowych oraz krzyżówek kaczek piżmowych i domowych objęta jest 
zaleceniami dotyczącymi wymienionych powyżej zwierząt, zwanymi dalej Zaleceniami1. 
Zostały one przyjęte w 1999 r. przy wsparciu Unii. Konwencja i związane z nią przyjęte 
później zalecenia stanowią część prawa Unii.

Wspomniane powyżej zalecenia same w sobie nie zabraniają produkcji foie gras z gęsi i 
kaczek. Wprost przeciwnie – same w sobie jednoznacznie uznają legalność produkcji foie 
gras, a na państwa na nią zezwalające jedynie nakładają określone obowiązki, np. wspieranie 
badań nad dobrostanem zwierząt i alternatywnymi metodami nieobejmującymi karmienia 
sondą.

Zalecenia przewidują również, że do momentu uzyskania nowych dowodów naukowych 
dotyczących alternatywnych metod i ich wpływu na dobrostan zwierząt produkcja foie gras 
powinna ograniczać się wyłącznie do państw, które już tym się zajmują, i bezwzględnie 
powinno jej towarzyszyć zachowanie standardów określonych w prawie krajowym. Właściwe 
organy powinny monitorować tego typu produkcję w celu zapewnienia wprowadzenia w 
życie przepisów zawartych w zaleceniach.

Producenci foie gras, tak jak pozostali producenci mięsa drobiowego, muszą wypełnić te 
same zobowiązania prawne w zakresie podawania leków weterynaryjnych i monitorowania 
ich pozostałości w mięsie i wątrobie gęsi i kaczek hodowanych z myślą o produkcji foie gras. 
W związku z tym produkcja tego typu wątróbek sama w sobie nie stanowi zwiększonego 
ryzyka dla zdrowia konsumentów.

Wreszcie, szereg państw członkowskich zakazało produkcji foie gras. Jest to zgodne z art. 10 
ust. 2 dyrektywy Rady 98/58/WE, która zezwala państwom członkowskim na stosowanie na 
ich terytorium bardziej restrykcyjnych przepisów w zakresie ochrony zwierząt pod 
warunkiem, że są one zgodne z ogólnymi zasadami traktatów UE.

Co do zakazu sprzedaży foie gras w UE – Komisja jest zdania, że zakaz handlu tym 
produktem między państwami członkowskimi ze względu na dobrostan zwierząt byłby 
niezgodny z art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej2 (TFUE). Tego typu 
ograniczenia ilościowe są zakazane między państwami członkowskimi. Ponadto zdaniem 
Komisji w przypadku foie gras wymienione w art. 36 TFUE podstawy do zakazania lub 
ograniczenia obrotu między państwami członkowskimi nie znajdują zastosowania, ponieważ 
produkcja foie gras jest objęta dyrektywą 98/58/WE. W sprawie Hedley Lomas (sprawa C-
5/94) Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok mówiący, że odwołania do art. 36 
nie są już możliwe w przypadkach, w których na mocy prawa Unii zagwarantowano 
ujednolicenie przepisów.

W Unii Europejskiej produkcja foie gras jest zgodna z prawem. Państwa członkowskie mogą 

                                               
1 Zalecenia dotyczące gęsi domowych (Anser anser f. domesticus, Anser cygnoides f. domesticus) i ich 
krzyżówek (przyjęte przez Stały Komitet Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt hodowlanych 
dnia 22 czerwca 1999 r,).
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 Dz.U. C 83 z dnia 30.3.2010 r., s. 47.
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zakazać na swoim terytorium produkcji foie gras ze względu na dobrostan zwierząt, ale zakaz 
sprzedaży tego typu wątróbek między państwami członkowskimi w UE nie byłby zgodny z 
traktatami Unii Europejskiej.


