
 

Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία 
Πολιτών 

Η φωνή   
    σας είναι 
      σημαντική 

Ο αριθμός των ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών πολιτών 
(ΕΠΠ) που έχουν επιτύχει 
τον απαιτούμενο αριθμό 
δηλώσεων υποστήριξης για 
την ανάληψη δράσης από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνεχίζει να αυξάνεται. 
Ορισμένες οδήγησαν στη 
θέσπιση νέας νομοθεσίας, ενώ 
άλλες είχαν άλλα σημαντικά 
αποτελέσματα. Όλες έχουν 
δημιουργήσει δίκτυα γύρω 
από ζητήματα και έχουν 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση 
τόσο των πολιτών όσο και των 
υπεύθυνων χάραξης πολιτικής.

 ΣΤΌΧΌΣ 
Ανάληψη δράσης για τη 
μεταχείριση των 
εκτρεφόμενων ζώων, 
απαγορεύοντας τη χρήση: 

• κλουβιών για όρνιθες 
ωοπαραγωγής, κουνέλια, πουλάδες, 
κρεατοπαραγωγικές όρνιθες 
αναπαραγωγής, ωοπαραγωγούς 
όρνιθες αναπαραγωγής, 
ορτύκια, πάπιες και χήνες· 

• κλουβιών τοκετού για 
χοιρομητέρες· 

• χώρων σταβλισμού 
χοιρομητέρων, όπου αυτοί 
δεν έχουν ήδη απαγορευθεί· 

• ατομικών κελιών εκτροφής 
μοσχαριών, όπου αυτά δεν 
έχουν ήδη απαγορευθεί. 

 ΣΥΜΜΕΤΌΧΗ 
1 397 113 επικυρωμένες 
υπογραφές, με τα 
απαιτούμενα ελάχιστα 
όρια να επιτυγχάνονται  

σε 18 κράτη μέλη της ΕΕ.

 ΕΠΑΚΌΛΌΥΘΕΣ  
 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

•   Στην απάντησή της στην 
ΕΠΠ, η Επιτροπή 
δεσμεύεται να υποβάλει, 
έως το τέλος του 2023, 
νομοθετική πρόταση για

  τη σταδιακή κατάργηση και, 
εντέλει, την απαγόρευση της 
χρήσης συστημάτων κλουβιών για 
όλα τα ζώα που αναφέρονται στην 
πρωτοβουλία.

• Ειδικότερα, η πρόταση της 
Επιτροπής θα αφορά:

- Ζώα που καλύπτονται ήδη 
από τη νομοθεσία: όρνιθες 
ωοπαραγωγής, χοιρομητέρες και 
μόσχους·

- Άλλα ζώα που αναφέρονται 
στην ΕΠΠ. Για τα ζώα αυτά, η 
Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει από 
την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 
να συμπληρώσει τα υφιστάμενα 
επιστημονικά στοιχεία για 
τον καθορισμό των όρων που 
απαιτούνται για την απαγόρευση 
των κλουβιών.

«Τα εκτρεφόμενα ζώα δεν 
είχαν ποτέ τόσα πολλά άτομα 
να τα υπερασπίζονται. Από 
τις όρνιθες στα κλουβιά που 
λαχταρούν να τεντώσουν τις 
φτερούγες τους, μέχρι τις 
χοιρομητέρες που θέλουν να 
φροντίσουν τα μικρά τους 
χωρίς περιορισμούς, και τα 
κουνέλια που χρειάζονται 
χώρο για να χοροπηδούν 
—καθένα από αυτά έχει 
τώρα την ευκαιρία να ζήσει 
μια καλύτερη ζωή, χάρη σε 
εσάς.»
Απόσπασμα από τον ιστότοπο της 
πρωτοβουλίας «End the Cage Age»

«End the cage age» («Τέλος στα κλουβιά»)
«Η εκτροφή σε κλουβιά είναι ένας εφιάλτης στον οποίο θέτουμε τέλος μαζί.»   
— Διοργανωτές της πρωτοβουλίας «End the Cage Age»
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