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1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2018)000004 

- Nyilvántartásba véve: 2018. szeptember 11. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018D1222  

- Honlap: https://www.endthecageage.eu/  

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_hu  

 

- Gyűjtés kezdete: 2018. szeptember 11. 

- Gyűjtés lezárva: 2019. szeptember 11. 

- Érvényes támogató nyilatkozatok száma: 1 397 113 

 

- Érvényes kezdeményezés Bizottságnak benyújtva: 2020. október 2. 

- Kezdeményezés megválaszolása: 2021. június 30. 

- Bizottság közleménye (kezdeményezés megválaszolása): 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-

register/detail?ref=C(2021)4747&lang=hu  

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

Az Európai Unióban tenyészállatok százmillióit tartják egész életük során ketrecben, ami 

óriási kínszenvedést okoz nekik. Felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy vessen véget 

ennek az embertelen bánásmódnak. 

Évről évre rengeteg tenyészállat szenved attól, hogy ketrecben tartják. A ketrecek 

kegyetlen és szükségtelen megoldást jelentenek, hiszen az állatjóléti szempontból sokkal 

kedvezőbb ketrecmentes rendszerek bizonyítottan életképesek. 

Ezért a Bizottság felkérést kap arra, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot, amely 

megtiltja a következők használatát: 

● ketrec tojótyúk, nyúl, jérce, brojler tenyészállat, tojóállat, fürj, kacsa és liba 

tartására; 

● kocáknak kialakított fialó rekeszek; 

● kocaállások (ahol még nem vezették be ezek tiltását); 

● egyedi borjúbokszok (ahol még nem vezették be ezek tiltását). 

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

A kezdeményezés a tenyészállatok ketrecben tartásának megszüntetésére irányul. A 

javaslat szerint az EU-nak meg kellene tiltania számos tenyészállat ketrecben tartását, és 

helyette a ketrecmentes megoldásokat kellene alkalmazni a tagállamokban. 

A szervezők szerint a tenyészállatok ketrecben tartása kegyetlen és szükségtelen 

megoldás. Az End the Cage Age kezdeményezés népszerűsítésében Európa szerte mintegy 

170 civil szervezet vett részt, míg anyagi hozzájárulást a Compassion in World Farming 

állatvédelmi szervezettől kapott. 

 

4. A kezdeményezés életútjának és a Bizottság válaszának rövid 

összefoglalása: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018D1222
https://www.endthecageage.eu/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_hu
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)4747&lang=hu
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)4747&lang=hu
https://www.endthecageage.eu/#listOrganisations
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Az End the Cage Age a hatodik, aláírásgyűjtést sikerrel teljesítő európai polgári 

kezdeményezés. A Bizottság 2020. október 30-án fogadta a szervezőket. Az EU 2019/788 

rendelete (EPK-rendelet) értelmében - főszabály szerint - január 2-ig az Európai 

Parlamentben lehetőséget kellett volna nyújtani a szervezőknek, hogy közmeghallgatáson 

mutathassák be javaslataikat, április 2-ig pedig a Bizottságnak is közzé kellett volna tenni 

a kezdeményezéssel kapcsolatos következtetéseit. Ez a menetrend a koronavírus miatt el 

fog húzódni. A határidők kitolására az EU 2020/1042 rendelete nyújt lehetőséget. Az 

elmaradt meghallgatást személyes jelenlét mellett akkor lehet megszervezni, amint az 

érintett tagállam közegészségügyi helyzete lehetővé teszi, illetve online formában is sor 

kerülhet a meghallgatásra. A meghallgatás elhalasztása esetén a Bizottság a nyilvános 

meghallgatás megvalósulását követő három hónapon belül fogadja el a kezdeményezéssel 

kapcsolatos, jogi és politikai következtetéseit tartalmazó közleményét. 

A polgári kezdeményezés nyilvános meghallgatására 2021. április 15-én kerül sor, így a 

fentiek alapján a Bizottság 2021. július 15-ig teheti közzé a kezdeményezés érdeméről 

szóló közleményét. 

Az aláírásgyűjtés húzó tagállama Németország volt, ahol 474 753 érvényes aláírás gyűlt 

a kezdeményezés mellett, míg a második legtöbb érvényes aláírást adó tagállam Hollandia 

volt, 153 958 támogató nyilatkozattal. Magyarországon 2550 érvényes aláírás gyűlt (ez 

nem volt elég a tagállami érvényességi küszöb eléréséhez). 

 

A Bizottság válasza a kezdeményezésre: 

A Bizottság 2021. június 30-án a jogalkotási eljárás megindításáról döntött.  

A Bizottság válaszában kifejtette: az "End the Cage Age" EPK tudományos bizonyítékok 

által alátámasztott társadalmi aggályokat tükröz bizonyos haszonállatfajok tartására 

használt ketrecekkel kapcsolatban, és ezek betiltását indítványozza. A kezdeményezés 

összhangban áll a Bizottságnak az e területen hozott intézkedésekkel kapcsolatos 

tanácskozásaival. A Bizottság beépíti a kezdeményezés célkitűzéseit az európai zöld 

megállapodás és a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia végrehajtásába. 

A Bizottság válaszában előirányozta az állatjóléti jogszabályok felülvizsgálatát, aminek 

eredményeként 2023 végéig jogalkotási javaslatot kíván előterjeszteni a ketrecek 

használatának fokozatos megszüntetésére és végleges betiltására a kezdeményezésben 

említett valamennyi állatfaj és -kategória (tojótyúkok, kocák, borjak, nyulak, jércék, 

brojler tenyészállatok, tojóállatok, fürjek, kacsák és libák) tekintetében, az uniós állatjóléti 

jogszabályok tervezett felülvizsgálatának részeként, az EFSA-vélemények, a 

hatásvizsgálat és a nyilvános konzultáció eredményei alapján meghatározandó feltételek 

mellett (beleértve az átmeneti időszak hosszát). 

A jogalkotási javaslat kidolgozása érdekében a Bizottság hatásvizsgálat készítését vállalta. 

Ez az értékelés – többek között – a kísérő intézkedésekre vonatkozó döntéshozatalt is 

támogatni fogja. Ez magában foglal egy nyilvános konzultációt is, amelyre 2022 elejéig 

kerül sor. A hatásvizsgálat a tervek szerint 2022 végére fejeződik be. 

Bár az EPK nem tartalmaz külön kérést az időzítésre vonatkozóan, a Bizottsággal tartott 

ülésen és az Európai Parlamentben tartott meghallgatáson a szervezők kifejezték azon 

törekvésüket, hogy 2027-ben hatályba lépjen a ketrecek betiltása. A tilalom 

hatálybalépésének időpontját a Bizottság szerint a jogalkotási javaslat hatásvizsgálata 

keretében kell meghatározni. A hatásvizsgálat különösen azt fogja értékelni, hogy 

megvalósítható-e a 2027-től hatályba lépő, javasolt jogszabály kidolgozása. 

 

 

A kezdeményezéssel kapcsolatban megjelent EUstrat közlemények: 

- Tárnok Balázs: Az „End the Cage Age” európai polgári kezdeményezés nyilvános 

meghallgatása az Európai Parlamentben 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1042&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/end-the-cage-age-european-citizens-initi/product-details/20210325ECI00041
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)4747&lang=hu
https://eustrat.uni-nke.hu/hirek/2021/04/16/az-end-the-cage-age-europai-polgari-kezdemenyezes-nyilvanos-meghallgatasa-az-europai-parlamentben
https://eustrat.uni-nke.hu/hirek/2021/04/16/az-end-the-cage-age-europai-polgari-kezdemenyezes-nyilvanos-meghallgatasa-az-europai-parlamentben

