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Vyhlásenie o ochrane súkromia: V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od organizátora tejto iniciatívy prístup k vašim 
osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania. Vaše údaje budú organizátori uchovávať najviac18 mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov alebo jeden mesiac od predloženia tejto iniciatívy Komisii, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správnych alebo súdnych konaní ich možno uchovávať po 
uvedených lehotách najviac jeden týždeň od dátumu ukončenia týchto konaní. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v mieste údajného 
porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracovaniu vašich údajov. Organizátori iniciatívy občanov sú prevádzkovatelia v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ich kontaktovať použitím údajov uvedených vo formulári. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri 
Európskej komisie, ako je uvedené vo formulári vyhlásenia o podpore. Kontaktné údaje vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sk 
• Registračné číslo pridelené Európskou komisiou: ECI(2019)000016 • Dátum registrácie: 30/09/2019 • Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb: Karl BÄR 
(kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Mená ďalších registrovaných organizátorov: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU • Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov: www.savebeesandfarmers.eu

Európsku iniciatívu občanov:
ZACHRÁŇME VČELY A POĽNOHOSPODÁROV!
Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie

SK

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI 

PÍSMENAMI !

PREDMET:
S cieľom chrániť včely a zdravie ľudí vyzývame Komisiu, aby navrhla právne akty na postupné ukončenie používania syntetických pesticídov do roku 2035, na 
obnovenie biodiverzity a podporu poľnohospodárov v procese transformácie.

HLAVNÉ CIELE:
Do roku 2030 postupne znížiť používanie syntetických pesticídov v poľnohospodárstve v EÚ o 80 %, počnúc najnebezpečnejšími pesticídmi, a do roku 2035 
upustiť od syntetických pesticídov úplne; obnoviť prírodné ekosystémy v poľnohospodárskych oblastiach tak, aby sa poľnohospodárstvo stalo hlavným fakto-
rom pri obnove biodiverzity; uskutočniť reformu poľnohospodárstva, pri ktorej sa budú uprednostňovať drobné, rôznorodé a udržateľné poľnohospodárstva a 
ktorá bude podporovať rýchly rast agroekologického a ekologického poľnohospodárstva a umožní nezávislé vzdelávanie vedené poľnohospodármi a výskum 
poľnohospodárstva bez používania pesticídov a GMO.

Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: 
Článok 38 a nasledujúce články ZFEÚ, článok 43 ZFEÚ, článok 114 ZFEÚ, článok 191 ZFEÚ, článok 192 ods. 1 ZFEÚ, článok 289 ZFEÚ, článok 291 ZFEÚ, článok 294 ZFEÚ
Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto navrhovanú iniciatívu občanov ešte nepodporil/nepodporila.

Zoznamy pošlite späť na adresu: Slovenský zväz včelárov • Svrčia 14 • 842 08 Bratislava • Slovakia


