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Tiltsák be a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos reklámokat és szponzori 

tevékenységeket! 

 

 

Státusz: Aláírásgyűjtés folyamatban 

 

 

1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2021)000004 

- Nyilvántartásba véve: 2021. június 16. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021D1037  

- Honlap: https://banfossilfuelads.org/  

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000004_hu  

 

- Gyűjtés kezdete: 2021. október 4. 

- Gyűjtés várható határideje: 2022. október 4. 

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

Felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő egy uniós jogalkotási aktust, mely 

betiltja:  

- a fosszilis tüzelőanyagokról, illetve a fosszilis tüzelőanyagokkal meghajtott légi, 

közúti és vízi közlekedésről (kivéve az általános gazdasági érdekű közlekedési 

szolgáltatásokról) szóló reklámokat;  

- a fosszilistüzelőanyag-piacon aktív – különösen a fosszilis tüzelőanyagok 

kitermelésével, finomításával, forgalmazásával, elosztásával vagy eladásával 

foglalkozó – vállalkozások reklámjait;  

- a második pontban meghatározott vállalkozások szponzori tevékenységét, vagy a 

fosszilis tüzelőanyagokra utaló védjegyek vagy kereskedelmi megnevezések 

használatát. 

Ez a törvény uniós hatáskörbe tartozna, miután a fogyasztóvédelem fokozását, illetve 

magas szintű közegészség- és környezetvédelmet célzó belső piaci szabályozást foglalna 

magában. A jogszabály növelné az éghajlatváltozásért és más környezeti és egészségügyi 

károkért felelős termékekkel és technológiákkal kapcsolatos tájékozottságot. Ezáltal 

előmozdítaná az uniós környezet- és fogyasztóvédelmi szakpolitikák által kitűzött célok 

elérését a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos reklámokra és szponzori 

tevékenységekre vonatkozó szabályok harmonizációján keresztül. Ez utóbbi olyan 

megosztott hatáskörökbe tartozna, mint a belső piac, a környezetvédelem és a 

fogyasztóvédelem (lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4. cikkét). 

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

Az EPK a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos reklámok és szponzori tevékenységek 

tilalmát kívánja elérni. 

Ez a reklám- és szponzorlehetőségeinek betiltását jelentené a következő területeken: 

- Offline: nyomtatott médiában, televízióban, plakátokon, rádióban, társadalmilag 

felelős befektetésekhez kapcsolódóan vagy tudományos publikációkban 

megjelenő reklámok; 

- Online: szociális médián megjelenő reklámok, vagy márkázott tartalom a szociális 

médiában vagy hagyományos médiaplatformokon; 

- Sport – sportklubok vagy sportesemények szponzorálása; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021D1037
https://banfossilfuelads.org/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000004_hu
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- Kultúra – múzeumok, művészeti intézmények, színházak, zenei helyszínek, 

fesztiválok, rendezvények vagy előadók szponzorálása;  

- Oktatás – állami egyetemek, iskolák, vagy bármilyen közoktatási intézmény; 

- Tudomány: bármilyen közfinanszírozású tudományos fesztivál vagy 

közfinanszírozású tudományos intézmények és oktatási kiadványok 

finanszírozása; 

- Nyilvános rendezvények – különösen az éghajlat, az egészség, a biodiverzitás, a 

környezet és az ökológiai fenntarthatóság témakörében;  

- Harmadik fél részvételével zajló médiaesemények. 

A szervezők szerint a fosszilis tüzelőanyagok állandósítják az éghajlati válságot, 

közegészségügyi válsághoz vezettek és nem lenne szabad reklámozni őket. Úgy vélik, a 

fosszilistüzelőanyag-vállalatok félrevezetik a fogyasztókat, és néhányukról 

megállapították, hogy nem tartja be a reklámokra vonatkozó iránymutatásokat, továbbá 

a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó szponzori tevékenységeket politikai 

haszonszerzés céljára használják. 

A szervezők az EPL-hoz jogalkotási aktusra irányuló javaslatot is mellékeltek. 

 

Az EPK mögött környezetvédelmi civil szervezetek csoportja áll. Az EPK szervezői csoportja 

2021 áprilisa és augusztusa között 36.353,16 EUR értékű pénzügyi támogatást kapott a 

Greenpeace Netherlands szervezettől. 

A Greenpeace információi szerint a gyűjtési kampány kezdetekor 12 ország több, mint 80 

aktivistája próbálta blokkolni a Shell olajfinomítójához vezető utat Rotterdam kikötőjében. 

https://register.eci.ec.europa.eu/core/api/register/document/5734
https://banfossilfuelads.org/about-us/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000004_hu
https://media.greenpeace.org/collection/27MDHUWVGRQJ?_ga=2.195802543.2055835803.1635002816-1799791696.1635002816

