
EUROOPA KODANIKUALGATUSE TOETUSAVALDUSE VORM:1
Euroopa vaba veipimise algatus

1.Kõik käesolevale vormile allakirjutanud on järgmise riigi elanikud või kodanikud: EESTI

2.Euroopa Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2013)000009 3.Registreerimise kuupäev: 25/11/2013
4.Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2013/000009
5.Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri: Euroopa vaba veipimise algatus

6.Sisu: E-sigarettide ja nendega seotud toodete õigusaktides klassifitseerimine üldotstarbeliste vabaajatoodetena, mitte meditsiiniliste seadmete ega tubakatoodetena, ja seda nende nikotiinisisaldusest olenemata.

7.Peamised eesmärgid: Võimaldada kõikidel Euroopa veipijatel jätkata veipimist sarnaselt veipijatega teistes liikmesriikides, kus veipimine ei ole reguleeritud, ilma et toodete kättesaadavusele ja mitmekesisusele seataks olulisi
piiranguid. Võimaldada Euroopa tulevastel veipijatel kogeda sama rikkalikku veipimiskultuuri nagu praegu liikmesriikides, kus veipimine ei ole reguleeritud. Võimaldada valdkonnaga seotud tootjatel ja edasimüüjatel edasi
tegutseda, ilma et nende tegevust piirataks või koormataks e-sigarettide ja nendega seotud toodete litsentseerimisele kuluva ebamõistliku aja- ja rahakuluga.

8.Registreeritud kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid: Krisztián PIFKÓ (info@efvi.eu), Markus KÄMMERER (markus.kammerer@efvi.eu)
9.Teiste registreeritud korraldajate nimed: Serge POPLEMON, Monika CALVETTI-FÜRST, Marcin DURAJ, Scott Andrew FITZSIMMONS, Ditta DITEWIG
10.Kavandatud kodanikualgatuse veebisait (kui on olemas): http://www.efvi.eu

TÄIDAVAD ALLAKIRJUTANUD TRÜKITÄHTEDEGA: - Kui ei ole öeldud teisiti, on kõikide käesoleva vormi lahtrite täitmine kohustuslik

Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma ei ole kõnealust kavandatud kodanikualgatust varem toetanud.
ELUKOHT

(tänav, majanumber, sihtnumber, linn, riik)
TÄIELIK EESNIMI KUUPÄEV JA ALLKIRI1PEREKONNANIMI KODAKONDSUSSÜNNIAEG JA -KOHT

1 Vorm trükitakse ühele lehepoolele. Korraldajad võivad trükkida lehe mõlemale poolele.

Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) artiklile 10 tehakse sellel vormil esitatud isikuandmed pädevatele asutustele
kättesaadavaks üksnes käesoleva kavandatud kodanikualgatuse jaoks saadud toetusavalduste kontrollimiseks ja arvu tõendamiseks (vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) artikkel 8) ja vajaduse korral täiendavaks töötlemiseks
käesoleva kodanikualgatusega seotud haldus- või kohtumenetluse raames (vt määruse (EL) nr 211/2011 artikkel 12). Andmeid ei kasutata ühelgi teisel eesmärgil. Andmesubjektil on õigus oma andmetega tutvuda. Kõik toetusavaldused hävitatakse hiljemalt 18 kuud pärast kavandatud kodanikualgatuse
registreerimise kuupäeva või haldus- või kohtumenetluse korral hiljemalt nädal pärast nimetatud menetluse lõppu.

2 Allkiri ei ole kohustuslik, kui vorm esitatakse elektrooniliselt veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kaudu, nagu on osutatud määruse (EL) nr 211/2011 artiklis 6.


