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Evropski državljanski pobuda:
REŠIMO ČEBELE IN KMETE!
Čebelam prijazno kmetijstvo za zdravo okolje

SI

Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Člen 38 in naslednji PDEU, člen 43 PDEU, člen 114 PDEU, člen 191 PDEU, člen 192.1 PDEU, člen 289 PDEU, člen 291 PDEU, člen 294 PDEU.
Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da te predlagane državljanske pobude še nisem podprl.

IZPOLNIJO PODPISNIKI Z

VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI !

PREDMET:
Da bi zaščitili zdravje čebel in ljudi, pozivamo Komisijo, naj predlaga pravne akte za postopno odpravo sintetičnih pesticidov do leta 2035, obnovo biotske raz-
novrstnosti in pomoč kmetom pri prehodu.

GLAVNI CILJI:
Postopno zmanjšanje uporabe sintetičnih pesticidov v kmetijstvu v EU za 80 % do leta 2030, pri čemer se najprej odpravijo najnevarnejši, do leta 2035 pa naj 
se sintetični pesticidi popolnoma prenehajo uporabljati; obnova naravnih ekosistemov na kmetijskih območjih, da kmetovanje postane nosilec obnove biotske 
raznovrstnosti; reforma kmetijstva z dajanjem prednosti raznolikemu in trajnostnemu kmetovanju manjšega obsega, podpora hitremu povečevanju agroekoloških 
in organskih praks ter omogočanje neodvisnega usposabljanja, ki temelji na izkušnjah kmetov, ter raziskav na področju kmetovanja brez pesticidov in gensko 
spremenjenih organizmov.

Izjava o varstvu osebnih podatkov: V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov bodo vaši osebni podatki, predloženi v tem obrazcu, uporabljeni le za podporo te pobude in bodo na voljo pristojnim nacionalnim organom za namene preverjanja in potrjevanja. Pravico imate od organizatorjev te pobude zahtevati dostop, popravek, 
izbris in omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Organizatorji bodo vaše podatke hranili največ 18 mesecev po datumu prijave predlagane državljanske pobude ali mesec dni po predložitvi pobude Komisiji, odvisno od tega, kaj nastopi prej. Prek te časovne omejitve se lahko vaši podatki hranijo v primeru upravnih ali pravnih postopkov, 
in sicer za največ teden dni po datumu zaključka teh postopkov. Brez poseganja v vsako drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da kadar koli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve, če menite, da so bili vaši podatki nezakonito 
obdelani. Organizatorji državljanske pobude so upravljavci v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in z njimi lahko vzpostavite stik s pomočjo podatkov v tem obrazcu. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (če obstaja) so na voljo na spletnem mestu te pobude v registru Evropske komisije, kot je navedeno v 
tem obrazcu. Kontaktni podatki nacionalnega organa, ki prejme in obdela vaše osebne podatke, in nacionalnih organov za varstvo podatkov, so na voljo na: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sl • Evidenčna številka, ki jo dodeli Evropska komisija: ECI(2019)000016 • Datum prijave: 30/09/2019 • Spletni 
naslov predlagane državljanske pobude v registru Evropske komisije: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • Imena in elektronski poštni naslovi prijavljenih kontaktnih oseb: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Imena drugih prijavljenih 
organizatorjev: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU • Spletna stran predlagane državljanske pobude: www.savebeesandfarmers.eu

Podpisane obrazce prosimo pošljite na: ECI Save Bees and Farmers • Schwanthaler Straße 81 • 80336 München • Nemčija


