
 

Europeiska 
medborgari-
nitiativet Din röst gör

     skillnad

Antalet europeiska 
medborgarinitiativ som 
har fått tillräckligt många 
underskrifter och lämnats 
in för att kommissionen 
ska ta ställning till dem 
ökar hela tiden. De flesta 
av dem har lett till ny 
lagstiftning eller andra 
meningsfulla resultat. 
Alla initiativ har lett till 
nya nätverk och ökat 
kunskapen om vissa frågor 
bland både allmänheten 
och beslutsfattarna.

 MÅL 
Åtgärder för att förbättra 
behandlingen av 
lantbruksdjur genom att 
förbjuda användningen av

• burar för värphöns, kaniner, 
unghöns, slaktkycklingsföräldrar, 
avelshöns, vaktlar, ankor och gäss 

• grisningsboxar för suggor 

• suggboxar, när detta inte 
redan är förbjudet 

• individuella kalvboxar, när 
detta inte redan är förbjudet. 

 STÖD
1 397 113 godkända 
underskrifter och 
uppnått tröskelvärde i  
18 EU-länder.

 UPPFÖLJNING 
•   I sitt svar på 

medborgarinitiativet 
åtar sig kommissionen 
att före utgången av

 2023 lägga fram ett lagförslag om 
att fasa ut, och slutligen förbjuda, 
burhållning av alla djur som 
nämns i initiativet.

• Kommissionens förslag kommer 
att gälla

- djur som redan omfattas av 
särskild lagstiftning: värphöns, 
suggor och kalvar

- andra djur som nämns 
i medborgarinitiativet – 
kommissionen har redan bett 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) att 
komplettera de befintliga 
vetenskapliga beläggen om 
dessa djur för att fastställa 
förutsättningarna för 
burhållningsförbudet.
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Följ senaste nytt om det europeiska medborgarinitiativet:   
https://europa.eu/citizens-initiative/news_sv 
Läs om framgångsrika kampanjer på forumets webbplats:   
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_sv
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EU:s medborgarinitiativ
Ditt verktyg för att forma EU-politiken

 
TA INITIATIV!

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

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

 Lantbruksdjur har aldrig 
haft stöd av så många 
människor som talar för deras 
sak. Burhöns som längtar 
efter att få breda ut sina 
vingar, suggor som vill pyssla 
om sina kultingar i det fria 
och kaniner som behöver 
plats för att skutta – alla har 
nu en bättre chans till ett 
värdigt liv tack vare er. 
– Citat från End the Cage Age-webbplatsen

End the Cage Age
”Djurhållning i bur är en mardröm som vi ska sätta stopp för tillsammans.”     
– Initiativtagarna till kampanjen End the Cage Age 
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