EUROOPPALAISEN KANSALAISALOITTEEN TUENILMAUSLOMAKE:1
Lentopolttoaineen verovapautuksen lopettaminen Euroopassa
1.Kaikilla tämän lomakkeen allekirjoittajilla on asuinpaikka tai kansalaisuus (merkitkää valtio): SUOMI

2.Euroopan komission rekisteröintinumero: ECI(2019)000009

3.Rekisteröintipäivä: 10/05/2019
4.Ehdotetun kansalaisaloitteen internetosoite Euroopan komission rekisterissä: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000009
5.Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi: Lentopolttoaineen verovapautuksen lopettaminen Euroopassa
6.Aihe: Pyydämme Euroopan komissiota ehdottamaan jäsenvaltioille lentopolttoaineen (kerosiinin) verotuksen käyttöönottoa. Ilmailualalle myönnetään veroetuja huolimatta siitä, että se on yksi nopeimmin kasvavista
kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä.
7.Päätavoitteet: Liikennemuodot, jotka kuormittavat ympäristöä vähemmän kuin ilmailu, joutuvat maksamaan korkeita veroja samaan aikaan kun ilmailuala hyötyy monista epäoikeudenmukaisista verovapautuksista.
Lentopolttoainetta ei veroteta EU:ssa, eikä jäsenvaltioissa kanneta arvonlisäveroa lentolipuista, mikä tekee ilmailusta entistä houkuttelevampaa, vaikka se on liikennemuodoista hiili-intensiivisin.
Kerosiinin verottaminen antaisi EU:lle mahdollisuuden lisätä ympäristöystävällisemmän liikkuvuuden rahoitusta merkittävästi, koska liikenne on nopeimmin kasvava kasvihuonekaasupäästöjen ala.

8.Rekisteröityjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE (timothee.galvaire@gmail.com), Anastasios PAPACHRISTOU (tassoscpap@gmail.com)
9.Muiden rekisteröityjen järjestäjien nimet: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
10.Ehdotetun kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu: https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu
ALLEKIRJOITTAJAT TÄYTTÄVÄT SUURAAKKOSIN: - Jollei toisin ilmoiteta, lomakkeen kaikki kentät ovat pakollisia
Vahvistan, että tässä lomakkeessa antamani tiedot ovat oikeita ja etten ole aiemmin ilmaissut tukeani tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle.
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Lomake on tulostettava yhdelle paperiarkille, mutta järjestäjät voivat käyttää kaksipuolista paperiarkkia.
Allekirjoittaminen ei ole pakollista, jos tuenilmaus toimitetaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 6 artiklassa tarkoitetun tietoverkossa toteutettavan keruujärjestelmän kautta

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 (jos sellainen on nimetty) 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.

