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znaczenie

Rośnie liczba europejskich 
inicjatyw obywatelskich, 
które zgromadziły liczbę 
podpisów wymaganą 
do tego, aby Komisja 
Europejska podjęła dalsze 
kroki. Niektóre z inicjatyw 
doprowadziły do przyjęcia 
nowych przepisów albo 
innych znaczących 
rezultatów. Wszystkie 
inicjatywy połączyły osoby 
zainteresowane danym 
problemem i podniosły 
świadomość w poruszanych 
kwestiach zarówno wśród 
obywateli, jak i decydentów.

 CEL 
Podjęcie działań w 
zakresie traktowania 
zwierząt gospodarskich 
poprzez wprowadzenie 
zakazu stosowania: 

• klatek dla kur niosek, królików, 
młodych kur, hodowlanych kur 
brojlerów, kur niosek hodowlanych, 
przepiórek, kaczek i gęsi; 

• legowisk dla loch karmiących; 

• zagród dla loch, o ile nie 
są jeszcze zakazane; 

• indywidualnych zagród dla cieląt, 
o ile nie są jeszcze zakazane. 

 

 PODPISY 
 1 397 113 zatwierdzonych 
podpisów z wymaganymi 
progami osiągniętymi w  
18 państwach 
członkowskich UE

 DZIAŁANIA NASTĘPCZE 
•   W odpowiedzi na 

europejską inicjatywę 
obywatelską Komisja 
zobowiązuje się do

przedstawienia do końca 2023 
r. wniosku ustawodawczego w 
sprawie stopniowego znoszenia i 
ostatecznie wprowadzenia zakazu 
stosowania systemów klatkowych w 
odniesieniu do wszystkich zwierząt 
wymienionych w tej inicjatywie.

• Wniosek Komisji będzie dotyczył w 
szczególności:

- zwierząt już objętych 
prawodawstwem: kur niosek, 
loch i cieląt;

- innych zwierząt wymienionych 
w europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej. W przypadku 
tych zwierząt Komisja zwróciła 
się już do EFSA (Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności) o uzupełnienie 
istniejących dowodów naukowych 
w celu określenia warunków 
koniecznych do wprowadzenia 
zakazu stosowania klatek.
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Najnowsze informacje dotyczące europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej można znaleźć tutaj:   
https://europa.eu/citizens-initiative/news_pl 
Przykłady udanych działań można znaleźć na forum 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej:   
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_pl
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„End the cage age”(„Koniec epoki klatkowej”)
„Chów klatkowy to koszmar, któremu razem położymy kres.”     
– organizatorzy inicjatywy „End the Cage Age”  

 Zwierzęta hodowlane 
nigdy nie miały tylu 
sprzymierzeńców. Począwszy 
od kur hodowanych w 
klatkach, które tęsknią 
za rozprostowaniem 
skrzydeł, po lochy, które 
chcą swobodnie opiekować 
się swoimi prosiętami, i 
króliki, które zasługują na 
przestrzeń do skakania – 
dzięki Tobie każde z tych 
zwierząt może lepiej żyć. 
– cytat ze strony poświęconej inicjatywie  
„End the Cage Age” („Koniec epoki klatkowej”)
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