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Polgári kezdeményezés a műanyag palackok újrafeldolgozására szolgáló, uniós 

szintű betétdíjas rendszer megvalósításáért (ReturnthePlastics) 

 

 

Státusz: Nyilvántartásba véve, de gyűjtés még nem kezdődött el 

 

 

1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2021)000007 

- Nyilvántartásba véve: 2021. augusztus 13. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021D1384  

- Honlap: http://returntheplastics.eu/?fbclid=IwAR2WZilkJtJledm7U7N2-

4BG2E1Vsn_0GTnNH2kmOtqbDv3zIO0ju6dNCdA  

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000007_hu  

 

- Gyűjtés várható kezdete: ? 

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

A #ReturnthePlastics európai polgári kezdeményezés keretében a következőkre kérjük az 

Európai Bizottságot: 

1. valósítson meg egy uniós szintű betétdíjas rendszert a műanyag palackok 

újrafeldolgozására; 

2. ösztönözzön minden uniós tagállamot arra, hogy a műanyag palackokat árusító 

szupermarketek (láncok) üzemeljenek be visszaváltó automatákat, hogy a 

fogyasztók általi megvásárlást és felhasználást követően a műanyag palackokat 

újra fel lehessen dolgozni; 

3. hozzon létre egy olyan rendszert, amelyben a műanyag palackokat gyártó 

vállalatok műanyagadót fizetnek a műanyag palackok újrafeldolgozásáért és a 

betétdíjas rendszerért (a „szennyező fizet” elv alapján). 

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

2021. július 3-án hatályba lépett az egyszer használatos műanyagokról szóló uniós 

irányelv, amely azonban nem terjed ki a műanyag palackokra, amelyek a leggyakrabban 

használt műanyagtermékek közé tartoznak. A #ReturnthePlastics EPK ezért javaslatot tesz 

egy betétdíjas rendszerre vonatkozó uniós irányelvre. A javaslat értelmében a műanyag 

palackok feldolgozásának ösztönzése céljából az Európai Unióban vásárolt mindegyik 

műanyag palack ára tartalmazzon 15 eurócentes betétdíjat. Miután a palack kiürült, a 

fogyasztó visszaviheti azt olyan szupermarketekbe, ahol van az újrafeldolgozandó 

palackok gyűjtésére szolgáló visszaváltó automata. Amikor a fogyasztó visszahozza az 

üres műanyag palackot, visszakapja a 15 eurócentes betétdíjat, amelyet elkölthet a 

szupermarketben. 

A szervezőknek az EPK nyilvántartásba vételétől számított hat hónapon belül meg kell 

kezdeniük a támogató nyilatkozatok gyűjtését, tehát legkésőbb 2022. február 13-ig. 

Ugyan még nem kezdődött el az aláírásgyűjtés, a közösségi médiában számos 

magánszemély, politikus és  aktivista szervezet üdvözölte a kezdeményezést Európa 

minden pontjáról, Olaszországtól kezdve, Lengyelországon és Szlovénián át Romániáig. 
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