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Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele kasutatakse sellel vormil esitatud isikuandmeid üksnes algatuse toetamiseks ja need tehakse pädevatele riiklikele asutustele kättesaadavaks ainult kontrollimiseks ja tõendamiseks. Teil on õigus taotleda algatuse korraldajatelt juurdepääsu oma isiku-
andmetele, nende parandamist, kustutamist ja nende töötlemisele piirangute seadmist. Korraldajad säilitavad Teie andmeid maksimaalselt 18 kuu jooksul pärast kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäeva või üks kuu pärast algatuse esitamist komisjonile, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem. Haldus- või kohtumenetluse 
korral võib neid säilitada kauem, maksimaalselt kuni nädal pärast nimetatud menetluse lõppu. Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete on 
seisukohal, et Teie andmeid on töödeldud õigusvastaselt. Kodanikualgatuse korraldajad on vastutavad töötlejad isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ning nendega saab ühendust võtta käesolevas vormis esitatud kontaktandmete abil. Andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed on kättesaadavad toetusavalduse 
vormil esitatud algatuse veebiaadressil Euroopa Komisjoni loodud registris. Teie isikuandmeid vastu võtvate ja töötlevate riiklike ametiasutuste kontaktandmed ning riiklike andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=et • Euroopa Komisjoni antud regis-
treerimisnumber: ECI(2019)000016 • Registreerimise kuupäev: 30/09/2019 • Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • Registreeritud kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.
org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Teiste registreeritud korraldajate nimed: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU • Kavandatud kodanikualgatuse veebisait: www.savebeesandfarmers.eu

Euroopa kodanikualgatus:
PÄÄSTKEM MESILASED JA PÕLLUMAJANDUSTOOTJAD!
Keskkonna puhtuse huvides muudame põllumajanduse mesilassõbralikumaks

EE

TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD 

TRÜKITÄHTEDEGA !

SISU:
Kutsume komisjoni üles mesilaste kaitsmiseks ja inimeste tervise huvides esitama õigusaktide ettepanekuid eesmärgiga järk-järgult lõpetada sünteetiliste pestit-
siidide kasutamine 2035. aastaks, taastama bioloogilise mitmekesisuse ja andma selleks põllumajandustootjatele üleminekuperioodil toetust.

PEAMISED EESMÄRGID:
Vähendada 2030. aastaks järk-järgult sünteetiliste pestitsiidide kasutamist ELi põllumajanduses 80%, alates kõige ohtlikumatest, ja lõpetada sünteetiliste pestit-
siidide kasutamine täielikult 2035. aastaks; taastada põllumajanduspiirkondades looduslikud ökosüsteemid, muutes põllumajanduse bioloogilise mitmekesisuse 
taastamise teguriks; korraldada ümber põllumajandus, pidades esmatähtsaks väikesemahulist, mitmekesist ja kestlikku põllumajandust, toetades agroökoloogili-
se ja mahepõllumajanduse osatähtsuse kiiret suurendamist ning saavutada, et koolitus ja teadusuuringud pestitsiidide ja GMO-vaba põllumajanduse valdkonnas 
oleksid sõltumatud ja rajaneksid põllumajandustootjate kogemustel.

Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted:
ELTLi artikkel 38 jj, ELTLi artikkel 43, ELTLi artikkel 114, ELTLi artikkel 191, ELTLi artikli 192 lõige 1, ELTLi artikkel 289, ELTLi artikkel 291, ELTLi artikkel 294
Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust kavandatud kodanikualgatust varem toetanud.


