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Järjepidevalt kasvab nende 
Euroopa kodanikualgatuste 
arv, mis on saanud 
kokku vajaliku arvu 
toetusavaldusi selleks, 
et Euroopa Komisjon 
meetmeid võtaks. 
Mõne kodanikualgatuse 
tulemusel on vastu võetud 
uusi õigusakte, teised on 
aga andnud muid olulisi 
tulemusi. Kõik algatused 
on rajanud võrgustikke ja 
suurendanud nii kodanike 
kui ka poliitikakujundajate 
teadlikkust probleemist.

 EESMÄRK 
Algatada 
põllumajandusloomade 
pidamist puudutavaid 
meetmeid, et keelata 

järgmiste vahendite kasutamine:

• munakanade, küülikute, 
noorkanade, aretusbroilerite, 
aretusmunakanade, vuttide, 
partide ja hanede puurid;

• emiste poegimislatrid;

• emiste individuaalsulud (riikides, 
kus need ei ole veel keelatud);

• vasikate üksikaedikud (riikides, 
kus need ei ole veel keelatud).

 OSALUS 
1 397 113 kinnitatud 
allkirja, kusjuures nõutav 
künnis on saavutatud  
18 ELi liikmesriigis. 

 JÄRELMEETMED 
•   Oma vastuses Euroopa 

kodanikualgatusele võtab 
komisjon kohustuse 
esitada 2023. aasta

 lõpuks seadusandlik ettepanek, 
et järk-järgult lõpetada ja seejärel 
keelata kõigi algatuses loetletud 
loomade puuris pidamine.

• Komisjoni ettepanek käsitleb 
eelkõige järgmist:

- loomad, kes on juba 
õigusaktidega hõlmatud: 
munakanad, emised ja vasikad;

- muud Euroopa 
kodanikualgatuses loetletud 
loomad. Nende loomade puhul 
on komisjon juba palunud EFSA-l 
(Euroopa Toiduohutusamet) 
täiendada olemasolevaid 
teaduslikke tõendeid, et määrata 
kindlaks puuris pidamise 
keelustamiseks vajalikud 
tingimused.

 Põllumajandusloomade 
eest ei ole kunagi seisnud nii 
palju inimesi. Puurikanad, kes 
tahavad oma tiibu sirutada, 
emised, kes vajavad oma 
põrsaste eest hoolitsemiseks 
rohkem ruumi, ja küülikud, 
kes väärivad ruumi, et 
ringi hüpata – kõigil neil on 
nüüd tänu teile paremad 
elamistingimused. 
Tsitaat kampaania „Lõpp puuriajastule“ veebisaidilt
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E U R O O PA  L I I T

Lõpp puuriajastule
„Loomade puuris pidamine on häbiväärne, üheskoos saame sellele lõpu teha“   
– Kampaania “Lõpp puuriajastule“ korraldajad 
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