El6terjeszt6s a 2016. december 15.-6n tartand6 Eln6ks6gi [il6sre

Tisztelt Elniiks6g!

Orommel tiij6koztatom 0n6ket, hogy a gyantatechnol6gids m6zek fogyasztdsdt megtilt5, azok piacr6l
tdrt6n6 kitiltiisdt kezdem6nyez5 petici6mat illet6en n6hdny napja az Eu16pai Parlament Petici6s
Bizotts6ga dontdtt, 6s tiimogathat6vd vdltoztatta stdtuszdt.
Tdmogathat6vii vdltoztatta an6lkUl, hogy bdrmilyen a kozl6st aliitiimaszt6 dokumentum eseti.lnkben
analizis eredm6ny csatol6sdt k6rte volna a Bizottsdg.
A beny0jtott petici6k egy r6sze mdr alaki okokra hivatkozva sem befogadhat6k, vagy illet6kess6g vagy
megalapozottsdg hi5ny6ban an6lki.il z6r.idk le, hogy tdmogathat6vd min6sitett6k volna.
A petici6k egy miisik r6sz6n6l a nyilvdnos meghallgatds is megel6zi a tiimogathat6vd v6ldst.
A bejelent6s 6ta elhrlz6d6 id6 arra enged kovetkeztetni, hogy akdr mdr v6gezhettek 6s meg is
taldlhattak egyes mintdkban az ioncse16l6 m(gyanta komponenseit.
Nem d6lhetunk azonban hdtra ebben az esetben sem, szdmltanunk kell bizonyos sz(k de anndl
eredm6nyesebb ellen6rdekelt csoport beavatkozdsi kis6rleteire ebben a k6rd6sben is.
A tovdbbiakban tehdt

j6l el kell tal6lni

a

folytatdst, mint ahogyan a tavaszi k6zgy(l6sen is 6s az6ta

is

hangoztatom kdzoss6gi kampdnyra van sziiks6g.
A ki]ldottek m6r tavasszal is kinyilv6nitottiik, hogy az dltalam ismertetett petici6 6s a benne rejl6
lehet6s6gek elemi 6rdekeink az elveszitett piacaink visszaszerz6s6nek lehet6s6g6t tartogatjdk ez6rt

tiimogattiik ellenszavazat 6s tart6zkod5s n6lkiil.
Nagy igyekezetem ellen6re sajn6latosan m6don az Onok r6sz6r5l ebben a k6rd6sben csupdn annyi

tort6nt, hogy felhatalmazdst k6rtek a helyzet megolddsiira

a 2015. november 13.ai

kiildottgyfl6sen.

sajnos mdr az6ta is egy h6nap eltelt 6s nincs tudomdsom 16la, hogy annak lehets6ges megoldSsdra
biirmilyen petici6t benyijtottak volna.

.

A tavaszi kozgy(l6sen segits6get k6rtem egy videospot elk6szit6s6hez, 6s k6rtem az On6k tdmogat6

hozzddlldsukat eziddig eredm6nyteleniil.

Most ism6tettem k6rem segits6gi.iket a kordbban felsorolt dolgokkal kapcsolatban.
TSmogat5sra van sziiks6g vizsgdlatok elv6gz€s6re a sztirol 6s divinil-benzol detekt5l6sdra,
kamp:inyvideo elk6szit6s6re, figyelemfelkelt6 k6ztiss6gi kampiiny k6lts68eire, nyilvinos
meghallgatSsra tiirt6n6 kiutaz6shoz, egy6b m6g nem lithat6 kiilts6gekre!
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Tisztelettel k6rem a2016. december L5.-ei kovetkez6 elnoks6gi ril6sen donteni a gyantatechnol6gids
mdzek kitiltdsdt kezdem6nyez6 petici6val kapcsolatos feladatokat elvr6gz6s6r6l 6s a k6rt c6lokra
tdrt6n6 anyagi forrds rendelkez6sre tartdsd16l, ebben az elveszitett m6zpiacunkat visszaszerz6
kezdem6nyez6sben, a m6h6szeti Sgazat megment6se 6rdek6ben, mely minden magyar mehesz
elemi
6rdeke.

A kampdnyra az EP. Petici6s Portdljdn tort6n6 regisztrSldst kovet6en szavazhat:

http://www.petiport.eu roparl.eu ropa.eu/petitions/hu/mai n

A petici6t kozvetlenril az aldbbi linken taldlhat6 meg:
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F6nyeslitke, 2015. december i.0.
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