
 

Det europæiske 
borgerinitiativ    Din stemme  

        gør en 
           forskel

Antallet af europæiske 
borgerinitiativer, der har 
opnået det nødvendige 
antal underskrifter til, at 
Europa-Kommissionen 
kan handle på det, vokser 
fortsat. Nogle af dem har 
resulteret i ny lovgivning, 
mens andre har givet andre 
meningsfulde resultater. De 
har alle ført til opbygning 
af netværk om vigtige sager 
og skabt opmærksomhed 
hos både borgere og 
politiske beslutningstagere.

 MÅL 
At tilskynde til bedre 
behandling af husdyr via 
forbud mod anvendelsen 
af: 

• bure til æglæggende høner, 
kaniner, hønniker, forældredyr 
til slagtekyllinger og æglæggende 
høns, vagtler, ænder og gæs; 

• farebokse til søer; 

• sobokse, såfremt disse ikke 
allerede er forbudt; 

• individuelle kalvebokse, såfremt 
disse ikke allerede er forbudt. 

 

 ANTAL UNDERSKRIFTER 
 1.397.113 godkendte 
underskrifter og opnåelse 
af de krævede mini-
mumsantal underskrifter  
i 18 EU-lande. 

 OPFØLGNING 
•   I sit svar på det 

europæiske 
borgerinitiativ forpligter 
Kommissionen sig til

  inden udgangen af 2023 at 
fremlægge et lovgivningsforslag om 
at udfase og i sidste ende forbyde 
anvendelse af bursystemer for alle 
dyr, der er nævnt i initiativet.

• Kommissionens forslag vil navnlig 
vedrøre:

- Dyr, der allerede er omfattet af 
lovgivningen: æglæggende høner, 
søer og kalve;

- andre dyr, der er nævnt i det 
europæiske borgerinitiativ. 
Hvad angår disse dyr har 
Kommissionen allerede 
anmodet EFSA (Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet) 
om at supplere den eksisterende 
videnskabelige dokumentation 
for at fastlægge, under hvilke 
betingelser bure kan forbydes.

 Opdrættede dyr har aldrig 
før haft så mange mennesker 
til at tale deres sag. Burhøns, 
der længes efter at slå 
vingerne ud, søer, der gerne 
vil tage sig af deres afkom 
uden at være spærret inde, 
kaniner, der mangler plads til 
at hoppe – de har nu alle en 
bedre chance for et værdigt 
liv, takket være dig. 
Citat fra End the Cage Age-websitet

End the cage age
“Opdræt i bure er et mareridt, som vi sammen skal gøre en ende på”.   
– Initiativtagerne til End the Cage Age 
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Bliv opdateret om det europæiske borgerinitiativ her:   
https://europa.eu/citizens-initiative/news_da 
Læs succeshistorierne på forummet for det europæiske 
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https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_da
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