TÁMOGATÓ NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ:1
A repülőgép-üzemanyag adómentességének megszüntetése Európában
1.E formanyomtatvány valamennyi aláírója a következő tagállam személyazonosító számával / személyazonosító okmányának számával rendelkezik: MAGYARORSZÁG

Lásd a 211/2011/EU rendelet III. mellékletének C. részében a személyi azonosító számokat / személyi azonosító okmányok számát, amelyek egyikét meg kell adni.
2.Európai bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2019)000009

3.A nyilvántartásba vétel időpontja: 10/05/2019
4.A javasolt polgári kezdeményezés internetcíme az Európai Bizottság nyilvántartásában: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000009
5.A javasolt polgári kezdeményezés címe: A repülőgép-üzemanyag adómentességének megszüntetése Európában
6.Tárgy: Felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy javasolja a tagállamoknak a repülőgép-üzemanyag (kerozin) megadóztatásának bevezetését. A légi közlekedési ágazat adókedvezményben részesül annak ellenére, hogy egyike
az üvegházhatású gázok leggyorsabban növekvő forrásainak.
7.Fő célok: Noha a légi közlekedés környezetbarát alternatíváit magas adók terhelik, a légi közlekedési ágazat számos igazságtalan adómentességet élvez. A repülőgép-üzemanyag adómentes Európában, és a tagállamok a
repülőjegyekre nem vetnek ki áfát sem, aminek következtében a légi közlekedés egyre vonzóbbá válik, jóllehet ez a legtöbb szén-dioxid-kibocsátással járó közlekedési mód.
A kerozin megadóztatásával az EU nagyságrendekkel növelhetné a környezetkímélőbb mobilitásra rendelkezésre álló forrásait, ami azért fontos, mert a közlekedés a leggyorsabban növekvő üvegházhatásúgáz-kibocsátó ágazat.

8.A nyilvántartásba vett kapcsolattartók neve és e-mail címe: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE (timothee.galvaire@gmail.com), Anastasios PAPACHRISTOU (tassoscpap@gmail.com)
9.A nyilvántartásba vett egyéb szervezők neve: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
10.A javasolt polgári kezdeményezés weboldala (ha van ilyen): https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu
AZ ALÁÍRÓKNAK KELL ELŐRE KITÖLTENIÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL: - Eltérő rendelkezés hiányában e formanyomtatvány minden mezője kötelezően kitöltendő.
Kijelentem, hogy fent megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és ezt a javasolt polgári kezdeményezést eddig még sohasem támogattam.
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DÁTUM ÉS ALÁÍRÁS2

A formanyomtatványt egy lapra kell kinyomtatni. A szervezők használhatnak mindkét oldalon nyomtatott lapot is.
A formanyomtatvány aláírása nem kötelező, amennyiben azt a 211/2011/EU rendelet 6. cikkében említett online gyűjtési rendszeren keresztül nyújtják be.

Adatvédelmi nyilatkozat: Az általános adatvédelmi rendelettel összhangban az e formanyomtatványban megadott személyes adatokat kizárólag a kezdeményezés támogatására lehet felhasználni és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából lehet az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani. Ön jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, valamint kezelésük korlátozására. A szervezők a javasolt polgári
kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjától számított legfeljebb 18 hónapig vagy a kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtásától számított egy hónapig – amelyik a korábbi időpont – tárolják az Ön adatait. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legkésőbb egy héttel ezen eljárás lezárulta utánig. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy
bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait. A polgári kezdeményezés szervezői az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot. Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen)
elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán, az e formanyomtatványon megadottak szerint. Az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti adatvédelmi hatóságok elérhetőségei, valamint a nemzeti adatvédelmi hatóság kapcsolattartási adatai megtalálhatók az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hu.

