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     ir no svara

Aizvien pieaug to Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu skaits, 
kas savākušas pietiekami 
daudz paziņojumu par 
atbalstu, kuri nepieciešami, 
lai Eiropas Komisija veiktu 
attiecīgus pasākumus. Pēc 
dažām iniciatīvām ir tapuši 
jauni tiesību akti, taču arī 
citas nesušas nozīmīgus 
rezultātus. Šīs iniciatīvas 
ir palīdzējušas izveidot 
konkrēto jautājumu 
risināšanā ieinteresēto 
personu tīklus, kā arī 
vairojušas iedzīvotāju un 
atbildīgo politiķu izpratni.

 MĒRĶIS
Konkrēti rīkoties,  
lai uzlabotu apiešanos  
ar lauksaimniecības 
dzīvniekiem un  

aizliegtu izmantot: 

• būrus dējējvistām, trušiem, 
jaunvistām, vaislas broileriem, 
vaislas dējējputniem, 
paipalām, pīlēm un zosīm; 

• atnešanās sprostus sivēnmātēm; 

• individuālos aizgaldus sivēnmātēm 
(gadījumos, kad tie nav jau aizliegti); 

• individuālos aizgaldus teļiem 
(gadījumos, kad tie nav jau aizliegti). 

 IESAISTE
1 397 113 apstiprināti par-
aksti, un 18 ES dalībvalstīs 
sasniegta minimālā parak-
stītāju robežvērtība.

 PĒCPASĀKUMI
•   Atbildē uz EPI Komisija 

apņēmusies līdz 2023. 
gada beigām nākt klajā ar 
tiesību akta priekšlikumu,

 kas paredz pakāpeniski pilnībā 
atteikties no iniciatīvā minēto 
dzīvnieku turēšanas sprostos.

• Konkrētāk, Komisijas priekšlikums 
aptvers:

- dzīvniekus, uz kuriem attiecas 
pašlaik spēkā esošie tiesību akti, 
proti, dējējvistas, sivēnmātes un 
teļus;

- citus EPI minētos dzīvniekus. 
Attiecībā uz tiem Komisija jau 
ir lūgusi EFSA (Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi) papildināt 
esošos zinātniskos pierādījumus, 
lai noskaidrotu, kādi nosacījumi 
nepieciešami, lai aizliegtu sprostu 
izmantošanu.
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Sekojiet jaunākajai informācijai par Eiropas pilsoņu 
iniciatīvu šeit:   
https://europa.eu/citizens-initiative/news_lv 
Lasiet veiksmes stāstus EPI forumā:   
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_lv
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Eiropas pilsoņu iniciatīva
Jūsu iespēja veidot Eiropas politiku

IZRĀDIET
INICIATĪVU!

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

E I R O P A S 
S A V I E N Ī B A

 Lauksaimniecības 
dzīvniekiem nekad nav bijis 
tik daudz atbalstītāju. Paldies 
jums! Labākas dzīves iespējas 
tagad ir tiem visiem – sākot 
no sprostos audzētām vistām, 
kas ilgojas saplivināt savus 
spārnus, sivēnmātēm, kas 
labprāt izbarotu savus sivēnus 
pietiekami lielā aizgaldā, 
bez papildu nožogojumiem, 
un beidzot ar trušiem, 
kuri nu var izlēkāties 
pēc sirds patikas. 
– Citāts no vietnes “Ārā no sprostiem”

Ārā no sprostiem
“Audzēšana sprostos ir murgs, bet kopīgiem spēkiem mēs no tā varam izkļūt.”    
– “Ārā no sprostiem” organizētāji  
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