
 

Европейска 
гражданска 
инициатива 

Вашият глас 
   води до
      промяна

Броят на европейските 
граждански инициативи, 
успели да съберат 
достатъчно изявления 
за подкрепа, за да 
предприеме действия 
Европейската комисия, 
продължава да расте. 
Част от тези инициативи 
доведоха до приемането 
на ново законодателство, 
а останалите — до други 
значими резултати. В 
резултат на всички тях 
са изградени мрежи от 
контакти по съответните 
въпроси и е повишена 
осведомеността сред 
гражданите и политиците.

 ЦЕЛ 
Предприемане на 
действия относно 
третирането на 
селскостопанските 
животни, като се забрани 

използването на: 

• клетки за кокошки носачки, 
зайци, ярки, бройлери за 
разплод, носачки за разплод, 
пъдпъдъци, патици и гъски; 

• родилни боксове за свине майки; 

• боксове за свине майки, ако 
вече не са забранени; 

• индивидуални боксове за телета, 
ако вече не са забранени. 

 

 ПОДКРЕПА
 1 397 113 валидирани 
подписа, като 
необходимите прагове 
са достигнати в 18 
държави от ЕС.

  ПОСЛЕДВАЩИ 
  ДЕЙСТВИЯ

•  В своя отговор 
Комисията се ангажира 
да представи до края на 
2023 г. законодателно

 предложение за постепенно 
премахване, завършващо с 
пълна забрана, на използването 
на системи от клетки за всички 
животни, споменати в рамките на 
инициативата.

• Предложението на Комисията ще 
се отнася по-специално до:

- животните, които 
вече са обхванати от 
законодателството: кокошки 
носачки, свине майки и телета;

- други животни, посочени в ЕГИ. 
В тази връзка Комисията вече 
поиска от ЕОБХ (Европейския 
орган за безопасност на 
храните) да допълни наличните 
научни данни, за да бъдат 
определени необходимите 
условия за забраната за 
използване на клетки.
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ЕВРОПЕЙСКИС  ЪЮЗ

End the Cage Age („Край на клетките“)
„Отглеждането на животни в клетки е кошмар, на който заедно слагаме край.“   
— организаторите на инициативата End the Cage Age 

 Никога толкова много 
хора не са се застъпвали 
за селскостопанските 
животни. От отглеждани 
в клетки кокошки, които 
копнеят да разперят 
крилата си, до свине 
майки, които искат да 
отглеждат своите прасенца 
на свобода, и зайци, които 
се нуждаят от място, за 
да подскачат —всички 
тези животни вече имат 
шанс за по-добър живот 
благодарение на вас. 
– от уебсайта на End the Cage Age
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обществено 
изслушване в 
Европейския 
парламент 

https://europa.eu/citizens-initiative/news_bg
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_bg
https://europa.eu/citizens-initiative

