
 

Európska 
iniciatíva 
občanov Váš názor  

zaváži

Počet európskych iniciatív 
občanov, v prípade 
ktorých sa podarilo 
zozbierať požadovaný 
počet vyhlásení o podpore 
na to, aby Európska 
komisia prijala opatrenia, 
ďalej rastie. Niektoré 
viedli k novým právnym 
predpisom, iné priniesli 
ďalšie zmysluplné výsledky. 
Všetky iniciatívy prispeli k 
vytvoreniu sietí kontaktov 
pre dané témy a zvýšili 
povedomie medzi občanmi 
aj tvorcami politiky.

 CIEĽ 
Prijať opatrenia v oblasti 
chovu hospodárskych 
zvierat s cieľom zakázať 
používanie: 

• klietok pre nosnice, 
králiky, mládky, plemenné 
brojlery, plemenné nosnice, 
prepelice, kačky a husi, 

• pôrodných klietok pre prasnice, 

• kotercov pre prasnice tam, 
kde ešte nie sú zakázané, 

• jednomiestnych kotercov 
pre teľatá tam, kde ešte 
nie sú zakázané. 

 ANGAŽOVANOSŤ
1 397 113 overených 
podpisov s požado-
vanými prahovými 
hodnotami dosiahnutými 

v 18 členských štátoch EÚ

 NÁSLEDNÉ OPATRENIA
•  Komisia sa vo svojej 

reakcii na danú 
európsku iniciatívu 
občanov zaväzuje

predložiť do konca roka 2023 
legislatívny návrh na postupné 
ukončenie a napokon aj 
zákaz používania systémov 
klietkového chovu všetkých 
zvierat uvedených v iniciatíve.

• Návrh Komisie sa bude týkať 
najmä:

- zvierat, na ktoré sa už vzťahujú 
právne predpisy: nosnice, 
prasnice a teľatá;

- iných zvierat uvedených v 
EIO. V tomto prípade Komisia 
už požiadala EFSA (Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín), 
aby doplnil existujúce 
vedecké dôkazy s cieľom určiť 
podmienky potrebné na zákaz 
klietkového chovu.
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Aktuálne informácie o európskej iniciatíve občanov nájdete tu:   
https://europa.eu/citizens-initiative/news_sk 
Podrobnosti o úspešných iniciatívach nájdete na fóre EIO:   
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_sk
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Európska iniciatíva občanov
váš nástroj na formovanie európskej politiky

CHOP 
SA INICIATÍVY

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

EURÓPSKA ÚNIA

 Hospodárske zvieratá 
nemali nikdy toľko 
podporovateľov. Od sliepok 
v klietke, ktoré by chceli 
roztiahnuť svoje krídla, 
po prasnice, ktoré sa chcú 
voľne postarať o svoje 
prasiatka, a králiky, ktoré 
si zaslúžia priestor na 
skákanie – každé z týchto 
zvierat má teraz vďaka vám 
šancu na lepší život.  
– citácia z webového sídla iniciatívy „End the Cage Age“

Iniciatíva „End the Cage Age“
„Klietkový chov je nočná mora, ktorú spoločne končíme.“     
– organizátori iniciatívy „End the Cage Age“   

september 
2018   

iniciatíva je  
zaregistrovaná

október 
2020 

iniciatíva je 
predložená Komisii

jún 
2021 

 
Komisia poskytla  
oficiálnu odpoveď 

apríl 
2021 

 
v Európskom 
parlamente sa 
koná verejné  
vypočutie
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