
 

Eurooppalainen 
kansalaisaloite Sinäkin voit   

vaikuttaa

Yhä useampi 
eurooppalainen 
kansalaisaloite saa 
vaaditun määrän 
tuenilmauksia ja etenee 
Euroopan komission 
käsiteltäväksi. Joidenkin 
pohjalta on annettu uutta 
lainsäädäntöä, toiset 
taas ovat tuottaneet 
tuloksia muulla tavoin. 
Kaikissa tapauksissa on 
syntynyt verkostoja, jotka 
ajavat tärkeitä asioita ja 
levittävät tietoa päättäjille 
ja muille ihmisille.

 TAVOITE 
Saada aikaan muutos 
tuotantoeläinten 
kohtelussa kieltämällä 

• häkkien 
käyttö munintakanojen, 
kanien, nuorikkokanojen, 
siitosbroilereiden, siitoskanojen, 
viiriäisten, ankkojen ja 
hanhien kasvatuksessa, 

• porsitushäkkien käyttö 
emakkojen kasvatuksessa, 

• emakkokarsinat siltä osin kuin 
niitä ei ole jo kielletty sekä 

• vasikoiden yksittäiskarsinat siltä 
osin kuin niitä ei ole jo kielletty. 

 KANNATUS 
 1 397 113 hyväksyttyä 
allekirjoitusta; vaadittu 
vähimmäismäärä 
saavutettiin 18 
EU-maassa.

 JATKOTOIMET
•   End the Cage Age 

-kansalaisaloitteeseen 
antamassaan 
vastaustiedonannossa

komissio sitoutuu esittämään 
vuoden 2023 loppuun mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen, jonka 
nojalla häkkien käyttö lopetetaan 
asteittain ja lopulta kielletään 
kaikkien aloitteessa mainittujen 
eläinten kasvatuksessa.

• Komission ehdotus koskee

- EU-lainsäädännön piiriin jo 
kuuluvia eläimiä: munivia 
kanoja, emakoita ja vasikoita

- muita kansalaisaloitteessa 
mainittuja eläimiä: tältä osin 
komissio on jo pyytänyt 
Euroopan elintarviketurval-
lisuusviranomaiselta (EFSA) 
lisää tutkimusnäyttöä, jonka 
avulla voidaan määrittää 
häkkien kieltämiseen 
tarvittavat edellytykset.
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Eurooppalainen kansalaisaloite
Vaikuta EU-politiikkaan

ALOITE ON 
SINULLA

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

E U R O O P A N 
U N I O N I

 Tuotantoeläimillä ei ole 
koskaan ollut näin paljon 
puolustajia. Häkkikanat, jotka 
haluavat ojentaa siipensä, 
emakot, jotka haluavat 
hoivata porsaitaan ilman 
tilan ahtautta, kanit, jotka 
tarvitsevat tilaa loikkia, 
ja monet muut – kaikilla 
niillä on nyt mahdollisuus 
parempaan elämään, mistä 
kiitos lankeaa teille. 
– Lainaus End the Cage Age -verkkosivustolta

End the Cage Age
“Häkkikasvatus on painajainen, josta teemme yhdessä lopun.”    
– End the Cage Age -aloitteen järjestäjät 
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