
 

Európai polgári 
kezdeményezés Alakítsa  

    az EU  
       jövőjét!

Egyre több európai polgári 
kezdeményezés esetében 
gyűlt már össze a megfelelő 
számú támogató nyilatkozat, 
ami ahhoz szükséges, 
hogy az Európai Bizottság 
foglalkozzon az adott 
témával. A kezdeményezések 
híveket toboroztak egy-
egy ügynek, és felhívták 
rá a lakosság és a politikai 
döntéshozók figyelmét. Egyes 
kezdeményezések nyomán 
új jogszabályok születtek, 
mások pedig egyéb érdemi 
eredményekre vezettek.

 A SZERVEZŐK CÉLJA 
Fellépés kezdeményezése 
a tenyésztett állatokkal 
való bánásmód javításáért 
és a következők 
betiltásáért: 

• ketrec tojótyúk, nyúl, jérce, 
brojler tenyészállat, tojóállat, 
fürj, kacsa és liba tartására; 

• kocáknak kialakított fialó rekeszek; 

• kocaállások (ahol még nem 
tiltották be azokat); 

• egyedi borjúbokszok (ahol még 
nem tiltották be azokat). 

 TÁMOGATÁS 
 1 397 113 jóváhagyott 
aláírás gyűlt össze, és  
18 tagállamban sikerült 
elérni az előírt 
küszöbértéket.

 VÁLASZINTÉZKEDÉSEK 
•   Az európai polgári 

kezdeményezésre adott 
válaszában a Bizottság 
kötelezettséget vállal arra,

 hogy 2023 végéig jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő a 
ketrecrendszerek használatának 
fokozatos megszüntetésére 
és végleges betiltására a 
kezdeményezésben említett 
összes állat esetében.

• A Bizottság javaslata különösen 
a következőkre fog kiterjedni:

- a jogszabályok hatálya alá tartozó 
állatok: tojótyúkok, kocák és borjak;

- az európai polgári 
kezdeményezésben említett 
egyéb állatok, melyek 
tekintetében a Bizottság 
már felkérte az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságot 
(EFSA), hogy egészítse ki 
a meglévő tudományos 
bizonyítékokat a ketrectartás 
betiltásához szükséges feltételek 
meghatározása érdekében.
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Az európai polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos 
legfrissebb híreket itt találja:   
https://europa.eu/citizens-initiative/news_hu 
Az európai polgári kezdeményezés fórumán részletesen 
beszámolunk a sikertörténetekről:   
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_hu
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Európai polgári kezdeményezés
Vegyen részt az európai szakpolitikák alakításában!

 
KEZDEMÉNYEZZEN!

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

E U R Ó PA I  U N I Ó 

„End the cage age” (Vessünk véget a ketreces állattenyésztésnek!)

„A ketreces állattenyésztés kegyetlen és tarthatatlan – együtt véget tudunk vetni neki.”     
– Az „End the Cage Age” kampány szervezői 

2018.  
szeptember

a kezdeményezés 
nyilvántartásba 
vétele

2020. 
október 
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nyilvános  
meghallgatás  
az Európai  
Parlamentben

 A tenyésztett állatok 
jóllétének ügye sosem 
volt olyan népszerű, mint 
manapság. A kezdeményezés 
támogatóinak hála 
a ketrecben tartott 
tojótyúkoknak, melyeknek 
arra sincs helyük, hogy 
szárnyukat kiterjesszék, 
a kocáknak, melyek tér 
hiányában alig tudják 
szoptatni malacaikat, vagy a 
bezárt nyulaknak, melyeknek 
életeleme a szaladgálás, 
ugrabugrálás, most jobb 
esélyük lesz arra, hogy 
jóllétük biztosítva legyen. 
– Idézet az „End the Cage Age” kezdeményezés 
honlapjáról
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