Europeiska Medborgarinitiativ:
RÄDDA BIN OCH BÖNDER!
För ett bivänligt jordbruk och en sund miljö

SE
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För att skydda bin och människors hälsa uppmanar vi kommissionen att föreslå rättsakter för att fasa ut syntetiska bekämpningsmedel senast 2035 i syfte att
återställa den biologiska mångfalden och stödja bönderna under övergången.
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Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 38 ff., 43, 114, 191, 192.1, 289, 291 samt 294 i EUF-fördraget
Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång.
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Fasa ut syntetiska bekämpningsmedel, först de farligaste, inom EU:s jordbruk med 80 % fram till 2030 för att få ett jordbruk fritt från syntetiska bekämpningsmedel
senast 2035. Återställa naturliga ekosystem i jordbruksområden så att jordbruket driver på återhämtningen av den biologiska mångfalden. Reformera jordbruket
genom att prioritera småskaligt, diversifierat och hållbart jordbruk, genom att stödja en snabb ökning av agroekologiska metoder och ekologiskt jordbruk och
genom att ge möjligheter till oberoende jordbrukarbaserad utbildning och forskning om odling utan bekämpningsmedel och genetiskt modifierade organismer.
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Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen kommer de personuppgifter som lämnas i detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära
att organisatörerna av initiativet ger dig tillgång till dina personuppgifter, att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna. Organisatörerna kommer att lagra dina uppgifter under högst 18 månader från den dag då det föreslagna medborgarinitiativet registreras eller högst en månad från det att initiativet överlämnas till
kommissionen, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre i samband med administrativa och rättsliga förfaranden, dock högst en vecka efter den dag då dessa förfaranden slutfördes. Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att
dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, när som helst rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. Organisatörerna av medborgarinitiativet är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i den allmänna
dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna i detta formulär. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns på initiativets webbplats i Europeiska kommissionens register, enligt vad som anges i detta formulär. Kontaktuppgifter till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter
samt kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/dataprotection? lg=sv • Europeiska kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000016 • Registreringsdatum: 30/09/2019 • Det föreslagna medborgarinitiativets webbadress i Europeiska kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • De registrerade kontaktpersonernas namn och e-postadress: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • De övriga registrerade organisatörernas namn: François VEILLERETTE, Polyxeni
NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU • Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ: www.savebeesandfarmers.eu

Skicka listorna tillbaka till: ECI Save Bees and Farmers • Schwanthaler Straße 81 • 80336 München • Tyskland

