FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE FOR DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV:1
Afskaf afgiftsfritagelsen for flybrændstof i Europa
1.Alle underskriverne i denne formular er bosiddende eller statsborgere i (for personer bosat uden for medlemsstat, hvor de er statsborgere, forudsat at de har oplyst deres nationale myndigheder om deres bopæl): DANMARK

2.Registreringsnummer i Europa-Kommissionen: ECI(2019)000009

3.Registreringsdato: 10/05/2019
4.Det foreslåede borgerinitiativs webadresse i Europa-Kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000009
5.Titlen på forslaget til borgerinitiativ: Afskaf afgiftsfritagelsen for flybrændstof i Europa
6.Emne: Vi opfordrer Kommissionen til at foreslå medlemsstaterne at indføre en afgift på flybrændstof (petroleum). Luftfartssektoren nyder godt af skattefordele, på trods af at den er en af de hurtigst voksende kilder til udledning
af drivhusgasser.
7.Vigtigste målsætninger: Luftfartsindustrien nyder godt af mange uretfærdige skattefritagelser, mens grønnere alternativer til luftfart er underlagt høje afgifter. Flybrændstof beskattes fortsat ikke i Europa, og medlemsstaterne
opkræver ikke moms af flybilletter, hvilket gør luftfarten til en mere og mere attraktiv transportform, selv om den er den mest CO2-intensive.
Beskatning af petroleum vil gøre det muligt for EU at øge finansieringen af grønnere mobilitet kraftigt, idet transportsektoren er den hurtigst voksende kilde til drivhusgasemissioner.

8.Navne og e-mail-adresser på registrerede kontaktpersoner: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE (timothee.galvaire@gmail.com), Anastasios PAPACHRISTOU (tassoscpap@gmail.com)
9.Navne på de øvrige registrerede initiativtagere: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
10.Eventuelt websted for forslaget til borgerinitiativ: https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu
UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER: - Medmindre andet er angivet, skal alle felter i denne formular udfyldes.
Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har støttet dette forslag til borgerinitiativ.
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Formularen udskrives på et enkelt ark. Initiativtagerne må bruge et dobbeltsidet ark.
Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes elektronisk via et onlineindsamlingssystem, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 211/2011.

Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse vil de personoplysninger, som du afgiver i denne formular, kun blive anvendt til støtte for initiativet, og de vil kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrol og attestering. Du har ret til at anmode initiativtagerne til dette initiativ om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger eller om begrænsning af
oplysningernes behandling. Dine personoplysninger vil højst blive opbevaret af initiativtagerne i en periode på 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget til borgerinitiativ eller i en månedefter indgivelsen af initiativet til Kommissionen, alt efter hvilken dato der kommer først. De kan i tilfælde af administrative eller retlige procedurer opbevares ud over disse frister i højst en uge efter datoen for disse procedurers afslutning. Uden at det berører andre
administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du til enhver tid ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at dine oplysninger behandles ulovligt. Initiativtagerne til borgerinitiativet er de dataansvarlige i den betydning, der er fastlagt i den generelle forordning om databeskyttelse,
og kan kontaktes ved hjælp af oplysningerne i denne formular. De eventuelle kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren er tilgængelige på dette initiativs webadresse i Europa-Kommissionens register; adressen er angivet i denne formular. Kontaktoplysningerne for den nationale myndighed, som modtager og behandler dine personoplysninger, og kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/data-protection?lg=da.

