Eurooppalaisen Kansalaisaloitteen :
PELASTAKAA MEHILÄISET JA MAANVILJELIJÄT!
Maatalous mehiläisille suotuisaksi terveen ympäristön puolesta

FI

AIHE:
Kehotamme komissiota ehdottamaan mehiläisten ja ihmisten terveyden suojelemiseksi säädöksiä, joilla luovutaan synteettisistä torjunta-aineista vuoteen 2035
mennessä, palautetaan biologinen monimuotoisuus ja tuetaan maanviljelijöitä siirtymävaiheessa.
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Perussopimusten kohdat, joihin aloite järjestäjien mukaan perustuu:
SEUT-sopimuksen seuraavat osat: 38 artikla ja sitä seuraavat artiklat, 43 artikla, 114 artikla, 191 artikla, 192 artiklan 1 kohta, 289 artikla, 291 artikla ja 294 artikla
Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle.
Sukunimet
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Vähennetään synteettisten torjunta-aineiden käyttöä EU: n maataloudessa 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä siten, että aloitetaan vaarallisimmista aineista
ja tavoitteena on luopua synteettisistä torjunta-aineista täysin vuoteen 2035 mennessä; palautetaan maatalousalueille luonnontilaiset ekosysteemit, jotta maataloudella voidaan edistää luonnon monimuotoisuuden palauttamista; uudistetaan maataloutta asettamalla etusijalle pienimuotoinen, monipuolinen ja kestävä
maatalous, tuetaan maatalouden ekologisten ja luonnonmukaisten käytäntöjen nopeaa yleistymistä ja mahdollistetaan itsenäinen viljelijälähtöinen torjunta-aineita
ja muuntogeenivapaata maataloutta koskeva koulutus ja tutkimus.
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Tietosuojalauseke: Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tässä lomakkeessa ilmoitettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan aloitteen tukemiseen, ja tiedot toimitetaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tuenilmausten tarkistamista ja vahvistamista varten. Teillä on oikeus pyytää tämän aloitteen järjestäjiltä pääsyä omiin henkilötietoihinne sekä näiden tietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista. Järjestäjät säilyttävät kaikki henkilötiedot enintään 18 kuukauden ajan ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä tai kuukauden ajan aloitteen toimittamisesta komissiolle sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. Tietoja voidaan säilyttää edellä mainittuja
määräaikoja pidempään, kun on kyse hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä. Säilytysaika on tällöin enintään viikko siitä päivästä, jona mainituissa menettelyissä on tehty lopullinen päätös. Teillä on oikeus tehdä milloin tahansa valitus tietosuojaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa teillä on vakinainen asuinpaikka tai
työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että tietojanne on käsitelty lainvastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Kansalaisaloitteen järjestäjät ovat yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja rekisterinpitäjiä, ja järjestäjiin voi ottaa yhteyttä
käyttäen tässä lomakkeessa olevia yhteystietoja. Tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat saatavilla tässä lomakkeessa mainitussa tämän aloitteen verkko-osoitteessa Euroopan komission rekisterissä. Henkilötietojanne vastaanottavan ja käsittelevän kansallisen viranomaisen sekä kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla
osoitteessa http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fi • Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2019)000016 • Rekisteröintipäivä: 30/09/2019 • Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 •
Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Muiden rekisteröityjen järjestäjien nimet: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU • Ehdotetun
kansalaisaloitteen internetsivu: www.savebeesandfarmers.eu

Lähetä luettelot takaisin osoitteeseen: ECI Save Bees and Farmers • Schwanthaler Straße 81 • 80336 München • Saksa

