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Ref.: Petiția nr. 0656/2012, adresată de Wolfgang Freudendorfer, de cetățenie germană, 
cu privire la interzicerea comercializării „foie gras” pe teritoriul UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că fabricarea pateului din ficat gras de gâscă (foie gras) presupune un 
adevărat tratament neadecvat al animalelor. Gâștelor și rațelor li se administrează, în mod 
forțat, o cantitate considerabilă de mâncare, astfel încât greutatea ficatului acestora crește de 
la 80 g la 1 kg. De asemenea, petiționarul menționează că această metodă de producție 
determină slăbirea sistemului imunitar al animalelor și, prin urmare, acestea au nevoie de 
cantități semnificative de medicamente, care apoi se acumulează în carnea acestora. Acest 
fapt poate cauza agenți patogeni rezistenți și, prin urmare, reprezintă un risc pentru sănătatea 
consumatorilor. Deși fabricarea pateului din ficat este interzisă în mai multe țări ale UE din 
motive legate de protecția animalelor, comercializarea acestuia este permisă pe întregul 
teritoriu al UE. Petiționarul consideră că ar trebui interzisă pe teritoriul UE comercializarea 
pateului din ficat. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Fabricarea pateului din ficat este acoperită de Directiva 98/58/CE privind protecția animalelor 
de fermă1. Directiva are ca scop punerea în aplicare în cadrul legislației Uniunii a Convenției 

                                               
1 JO L 221, 8.8.1998.
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europene pentru protecția animalelor domestice din 1976 („convenția”)1. Recomandările 
privind gâștele domestice și încrucișările lor, rațele leșești și hibrizii lor și rațele domestice 
(„recomandările”)2 acoperă fabricarea pateului din ficat provenit de la aceste animale. Ele au 
fost adoptate în 1999 cu sprijinul Uniunii. Convenția și recomandările ulterioare fac parte din 
dreptul Uniunii.

Recomandările menționate anterior nu interzic în sine fabricarea pateului din ficat provenit de 
la gâște și rațe. Dimpotrivă, recomandările iau act în mod explicit de legalitatea fabricării 
pateului din ficat în sine și doar aplică statelor care permit fabricarea pateului din ficat 
anumite obligații, adică, printre altele, ele prevăd obligația statelor care permit fabricarea 
pateului din ficat de a încuraja cercetarea privind aspectele legate de bunăstare și metode 
alternative, care nu includ gavajul.

De asemenea, recomandările prevăd că, până la momentul la care vor fi disponibile noi dovezi 
științifice privind metodele alternative și aspectele lor legate de bunăstare, fabricarea pateului 
din ficat este realizată doar acolo unde este o practică obișnuită și doar în conformitate cu 
standardele prevăzute în dreptul național. Autoritățile competente monitorizează acest tip de 
fabricație pentru a asigura punerea în aplicare a prevederilor din recomandări.

Producătorii de pateu din ficat trebuie să respecte aceleași obligații juridice ca și alți 
producători de păsări domestice privind administrarea de medicamente veterinare și 
monitorizarea reziduurilor în carnea și ficatul gâștelor și rațelor crescute pentru fabricarea de 
„foie gras”. Prin urmare, fabricarea pateului din ficat în sine nu prezintă un risc sporit pentru 
sănătatea consumatorilor.

În cele din urmă, mai multe state membre au interzis fabricarea de „foie gras”. Aceste 
interdicții privind fabricarea de „foie gras” sunt în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) 
din Directiva 98/58/CE a Consiliului, care permite statelor membre să aplice pe teritoriile lor 
dispoziții mai stricte privind protecția animalelor, cu condiția ca acestea să fie în conformitate 
cu normele generale din tratele UE.

În ceea ce privește interdicția comercializării de „foie gras” în UE, Comisia consideră că prin 
interzicerea comerțului cu „foie gras” între statele membre, pe motive privind bunăstarea 
animalelor, ar încălca articolul 34 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene3

(TFUE). Astfel de restricții cantitative sunt interzise între statele membre.  În plus, Comisia 
consideră că, în cazul „foie gras”, motivele invocate la articolul 36 din TFUE de interzicere 
sau restricționare a comercializării între statele membre nu pot fi aplicate, deoarece fabricarea 
pateului din ficat este acoperită de Directiva 98/58/CE. Curtea de Justiție Europeană a 
pronunțat hotărârea sa în cauza Hedley Lomas (cauza C-5/94) potrivit căreia nu mai este 
posibilă recurgerea la articolul 36 în cazul în care dreptul Uniunii a prevăzut deja 
armonizarea.

                                               
1 Comunitatea a aprobat convenția prin Decizia 78/923/CEE, JO L 323, 17.11.1978.
2 Recomandarea privind gâștele domestice (anser anser f.domesticus, anser cygnoides f.domesticus) și 
încrucișările lor (adoptată de T-AP la 22 iunie 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 JO C 83, 30.3.2010, p. 47.
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Fabricarea pateului din ficat este legală în Uniunea European. Statele membre pot interzice 
fabricarea de „foie gras” pe motive privind bunăstarea animalelor pe propriile lor teritorii, dar 
interzicerea comercializării de „foie gras” între statele membre nu ar respecta tratatele Uniunii 
Europene.


