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Europejska inicjatywa obywatelska:  
„End the cage age” [Zakończmy epokę klatek] 

W całej UE miliony zwierząt są hodowane w klatkach w warunkach poważnie szkodzących ich dobrostanowi. 
Europejska inicjatywa obywatelska „End the Cage Age” wzywa Komisję Europejską, aby spowodowała ona 
zakończenie praktyki trzymania zwierząt w klatkach i zaproponowała przepisy zakazujące ich stosowania. 
Oczekuje się, że w odpowiedzi na tę inicjatywę Parlament Europejski przeprowadzi debatę na ten temat i będzie 
głosował nad rezolucją podczas pierwszej czerwcowej sesji plenarnej. 

Kontekst 
Jak wynika ze sprawozdania i briefingu naukowego organizacji Compassion in World Farming, każdego 
roku w UE ponad 300 mln zwierząt jest hodowanych w klatkach lub w indywidualnych kojcach. W UE 
obowiązują przepisy chroniące dobrostan zwierząt gospodarskich, w tym zakaz dotyczący indywidualnych 
kojców dla ciężarnych macior i konwencjonalnych klatek dla kur niosek. Tymczasem nadal prawie połowa 
kur niosek jest trzymana w „ulepszonych” klatkach, a stosowanie klatek w odniesieniu do innych gatunków 
nie jest zakazane. Nie można zapewnić dobrostanu tych zwierząt w systemach klatkowych. Idea chowu 
bezklatkowego staje się coraz bardziej popularna. Istnieją już alternatywne rozwiązania handlowe, a 
niektóre państwa członkowskie wprowadziły przepisy krajowe zakazujące niektórych form chowu w 
klatkach. Zdecydowana większość obywateli europejskich uważa, że należy zrobić więcej, aby chronić 
dobrostan zwierząt. 

Europejska inicjatywa obywatelska 
Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej (EIO) obywatele mogą uczestniczyć w kształtowaniu unijnych 
strategii politycznych, zwracając się bezpośrednio do Komisji o opracowanie wniosku ustawodawczego. 
Inicjatywa obywatelska End the Cage Age została zarejestrowana we wrześniu 2018 r. Pod inicjatywą 
koordynowaną przez organizację Compassion in World Farming i wspieraną przez ponad 170 organizacji, a 
także naukowców i przedsiębiorstwa spożywcze, podpisało się prawie 1,4 mln osób; została oficjalnie 
przedłożona w październiku 2020 r. W inicjatywie wzywa się Komisję do zaproponowania przepisów 
zakazujących stosowania klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, przepiórek, 
kaczek i gęsi oraz stosowania legowisk dla loch karmiących, boksów dla loch i indywidualnych zagród dla 
cieląt. 
Komisja jest zobowiązana do odpowiedzi na prawidłowo zgłoszoną inicjatywę obywatelską oraz do 
poinformowania, jakie działania zamierza podjąć. Komisarz UE ds. rolnictwa ogłosił, że Komisja przyjmie 
komunikat w odpowiedzi na inicjatywę „End the Cage Age”, wstępnie zaplanowany na czerwiec 2021 r. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W Parlamencie Europejskim utworzona w 2017 r. grupa robocza ds. hodowli bez klatek aktywnie wspiera 
inicjatywę „End the Cage Age”. Ponadto 101 posłów do PE z różnych grup politycznych podpisało pismo z 
poparciem skierowane do komisarzy UE.  
W 2020 r. na wniosek Komisji Petycji (PETI) w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską „End the 
Cage Age” Departament Tematyczny Parlamentu ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych zlecił 
badanie analizujące alternatywy dla chowu klatkowego. 15 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie 
publiczne na temat tej europejskiej inicjatywy obywatelskiej, zorganizowane wspólnie przez Komisję 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) oraz Komisję Petycji (PETI). 21 maja 2021 r. komisja AGRI przyjęła projekt 
rezolucji. Członkowie komisji wzywają Komisję do przyspieszenia przeglądu przepisów dotyczących 
dobrostanu zwierząt oraz do wycofania klatek hodowlanych, w miarę możliwości do 2027 r., po 
przeprowadzeniu oceny skutków i zapewnieniu odpowiednio finansowanego przejścia dla rolników. 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231961/'End%20the%20Cage%20Age'%20report,%20October%202020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231963/Scientific%20briefing%20on%20caged%20farming,%20February%202021.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice_en
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://europa.eu/citizens-initiative/_pl
https://www.endthecageage.eu/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_pl
https://www.ciwfdocs.org/docs/%7ED150497
https://www.ciwf.it/media/7444461/food-businesses-letter-to-eu.pdf
https://twitter.com/jwojc/status/1382593573091213313
https://www.animalwelfareintergroup.eu/what-we-do/cage-free-farming-working-group
https://www.ciwf.eu/media/7445200/mep-letter-on-the-eci-end-the-cage-age-final-version-29042021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658539/IPOL_STU(2020)658539_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01519/banning-caged-farming-in-the-eu-hearing-on-the-european-citizens-initiative
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01519/banning-caged-farming-in-the-eu-hearing-on-the-european-citizens-initiative
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210521IPR04528/eu-citizens-initiative-meps-back-calls-to-gradually-end-caged-farming
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0296_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0296_EN.html
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Nalegają również na zapewnienie zgodności z normami UE w odniesieniu do wszystkich produktów 
przywożonych do UE. Debatę przewidziano na pierwszą czerwcową sesję plenarną. 
 

Europejska inicjatywa obywatelska / projekt rezolucji: 2021/2633(RSP); Komisja przedmiotowo właściwa: AGRI; 
Sprawozdawca: Norbert Lins (PPE, Niemcy). 
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