STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIV:1
Ta bort undantaget för skatt på flygbränsle i Europa
1.Alla undertecknare på detta formulär har ett personligt id-nummer från: SVERIGE

Se del C i bilaga III till förordning (EU) nr 211/2011 för mer information om personligt id-nummer/nummer på en personlig id-handling; ett av dessa nummer måste anges.
2.Europeiska kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000009

3.Registreringsdatum: 10/05/2019
4.Det föreslagna medborgarinitiativets webbadress i Europeiska kommissionens register: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000009
5.Titel på det föreslagna medborgarinitiativet: Ta bort undantaget för skatt på flygbränsle i Europa
6.Ämne: Vi uppmanar EU-kommissionen att föreslå att medlemsländerna inför en skatt på flygbränsle (fotogen). Luftfartssektorn har skatteförmåner trots att den är en av de snabbast växande källorna till växthusgasutsläpp.
7.Huvudmål: Luftfartsnäringen gynnas av många orättvisa skattebefrielser, samtidigt som miljövänligare alternativ till luftfarten omfattas av höga skatter. Flygbränsle är fortfarande obeskattat i Europa och medlemsländerna tar
heller inte ut någon moms på flygbiljetter, vilket gör luftfarten till ett mer och mer attraktivt resealternativ, samtidigt som det är det mest koldioxidintensiva transportslaget.
Genom att beskatta flygfotogen skulle EU kraftigt kunna öka sin finansiering av miljövänligare transportslag, med tanke på att transportbranschen är den snabbast växande sektorn för utsläpp av växthusgaser.

8.De registrerade kontaktpersonernas namn och e-postadress: Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE (timothee.galvaire@gmail.com), Anastasios PAPACHRISTOU (tassoscpap@gmail.com)
9.De övriga registrerade organisatörernas namn: Anaïs Marie BISMUTH, Nikolaos THEODOSIADIS, Gauthier Corentin Joachim QUINONEZ, Silvia LA TONA, Sandro Angelo ESPOSITO
10.Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns): https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu
IFYLLS AV UNDERTECKNARNA MED VERSALER: - Om inget annat anges är samtliga fält på detta formulär obligatoriska.
Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat i detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta föreslagna medborgarinitiativ en gång.
FULLSTÄNDIGA FÖRNAMN

1
2

EFTERNAMN

NATIONALITET

PERSONLIGT ID-NUMMER

DATUM OCH
UNDERSKRIFT2

Formuläret ska tryckas på ett enda blad. Organisatörerna får använda ett blad med text på båda sidorna.
Underskrift krävs inte när formuläret lämnas in elektroniskt via ett system för insamling via internet som avses i artikel 6 i förordning (EU) nr 211/2011.

Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen kommer de personuppgifter som lämnas i detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att organisatörerna av initiativet ger dig tillgång till dina personuppgifter, att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av
uppgifterna. Organisatörerna kommer att lagra dina uppgifter under högst 18 månader från den dag då det föreslagna medborgarinitiativet registreras eller högst en månad från det att initiativet överlämnas till kommissionen, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre i samband med administrativa och rättsliga förfaranden, dock högst en vecka efter den dag då dessa förfaranden slutfördes. Utan att det påverkar något
annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, när som helst rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. Organisatörerna av medborgarinitiativet är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas
med hjälp av uppgifterna i detta formulär. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (om ett sådant finns) finns på initiativets webbplats i Europeiska kommissionens register, enligt vad som anges i detta formulär. Kontaktuppgifter till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/dataprotection?lg=sv.

