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1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2021)000005 

- Nyilvántartásba véve: 2021. június 30. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021D1137  

- Honlap: https://www.europeanecoscore.com  

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000005_hu  

 

- Gyűjtés kezdete: 2021. július 23. 

- Gyűjtés várható határideje: 2022. július 23. 

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

Civil mozgalom vagyunk, amelyet Európa különböző országaiban élő olyan fiatalok 

irányítanak, akik konkrét lépéseket akarnak tenni a környezetünkért! Tekintettel az 

európai zöld megállapodás és a Párizsi Megállapodás törekvéseire, felhívjuk az Európai 

Bizottságot, hogy vezessen be egy megbízható „európai ökopontszámot”. Ez egy címke, 

amely átlátható információkkal látja el az európai fogyasztókat az Európai Unió piacán 

gyártott vagy értékesített termékek környezeti hatásairól. Ez a kötelező és jól látható 

jelölés a csomagoláson egyszerű és megbízható tájékoztatást nyújtana a termék 

környezeti hatásáról a kiválasztott betű szerint („A” = nagyon környezetbarát, és „F” = 

nagyon káros a környezetre).  

Célok: 

- annak lehetővé tétele, hogy az európai fogyasztók egy egyértelmű és megbízható 

jelölés alapján megalapozott döntéseket hozhassanak, amelyek figyelembe veszik 

a kínált termékek környezeti hatását, 

- a szakemberek ösztönzése termékeik környezeti hatásának csökkentésére, 

valamint a már környezetbarát termékek kiemelése, 

- egységesített számításokon alapuló egységes címke biztosítása Európa egész 

területén, elkerülve, hogy a sokféle környezetvédelmi címke összezavarja a 

fogyasztót. 

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

A szervezők szerint az ökopontszámok terén fejlődés figyelhető meg, azonban a 

folyamatot a magánkezdeményezések határozzák meg, aminek több hátránya is van, így 

pl. jogilag nincsenek összehangolva a különböző pontszámok mögötti számítási 

módszerek, az egyes ökopontszámok kezdeményezői nem rendelkeznek minden 

információval a pontszám meghatározásához, a legtöbb eddig kidolgozott ökopontszám 

pedig nem közvetlenül a terméken szerepel, hanem csak speciális alkalmazásokon 

keresztül érhető el. 

Ennek okán az EPK egy olyan európai ökopontszám bevezetését szorgalmazza, amely az 

Európában előállított, illetve az európai piacon forgalmazott termékek környezeti hatásáról 

ad tájékoztatást. Az ökopontszámot a termék csomagolásán, szembetűnő helyen kellene 

feltüntetni, ami nagyobb átláthatóságot biztosítana a termékek környezeti hatása 

számára. Az EPK végcélja, hogy az ökopontszám mindenfajta terméken jelen legyen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021D1137
https://www.europeanecoscore.com/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000005_hu


Európa Stratégia Kutatóintézet 

 

 

 

 

A szervezők szerint az európai ökopontszám arra bátorítja a gazdasági szereplőket, hogy 

csökkentsék tevékenységük környezeti hatását, eközben pedig ráirányítja a figyelmet a 

már környezetbarát termékekre. 

Az EPK szervezői csoportja leginkább nyugat-európai tagállamokból származó fiatalokból 

tevődik össze, többségük Belgiumból, Hollandiából, Olaszországból és Spanyolországból 

származik. Közép-Kelet-Európából csak egy szlovéniai és egy ausztriai tagja van a 

szervezői csoportnak. 

https://europeanecoscore.com/our-team/

