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1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2021)000003 

- Nyilvántartásba véve: 2021. április 21. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021D0673  

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

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000003_hu  

 

- Gyűjtés kezdete: 2021. május 26. 

- Gyűjtés várható határideje: 2022. augusztus 1. 

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

Európában sok olyan meglévő gazdasági célú épület van, melyek házteteje üres; a legtöbb 

esetben ezeket a háztetőket semmilyen konkrét célra nem használják. Ezenkívül ezeken 

a háztetőkön sok a műanyag és a kő, hiszen a tetők ezekből az anyagokból készülnek. 

Ezért ezek a területek önmagukban nem járnak környezeti előnyökkel, sőt, növelik a 

környezeti károkat. A jelenleg zajló környezeti válság az oka annak, hogy figyelmünket a 

környezeti előnyökre összpontosítjuk. Meg kell találnunk a módját, hogy ráirányítsuk a 

közvélemény figyelmét a környezeti problémákra, és át kell gondolnunk, miként lehetne 

egészséges egyensúlyt teremteni társadalmunk és gazdaságunk érdekei, valamint a 

bolygónk védelme között. Ezért a tervünk lényege, hogy kihasználjuk a háztetőkön 

található tereket. Célunk az, hogy a különböző vállalatok épületeik tetején zöld kerteket 

hozzanak létre. Ily módon a nem hasznosított tetőket át lehetne alakítani olyan 

eszközökké, amelyek képesek segítséget nyújtani a környezeti válság enyhítéséhez. 

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

A környezetvédelmi célú EPK célja, hogy az egyes gazdasági célú épületek tetején, mely 

háztetők üresek, illetve ezeket különösebb célra nem használják, hozzanak létre zöld 

kerteket. 

Az EPK-t egy németországi testvérpár hívta életre (ők az EPK képviselői), a szervezői 

csoport további tagjai Ausztria, Belgium, Hollandia, Spanyolország, Franciaország, 

Olaszország és Szlovénia állampolgárai. 

A szervezők 2021. május 26-án kezdték meg a támogató nyilatkozatok gyűjtését. Az 

Európai Bizottság a koronavírus kedvezőtlen hatásai miatt meghosszabbította a 

folyamatban lévő EPK-k aláírásgyűjtési időszakát, így jelen állás szerint (ez a vírus okozta 

közegészségügyi helyzet romlásával változhat) a szervezőknek több mint egy év áll 

rendelkezésükre a szükséges számú aláírások megszerzéséhez. 
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