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Vänligen sänd namnlistan till:
Verein Bürger gegen Elektrosmog e.V.
- die Wellenbrecher-
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Postfach 248

o - 91217 Hersbruck

I

Tyskland
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Text till petition:
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Europaparlamentet bör snarast möjligt besluta om
aH den ansvariga EU-kommissionären respektive kommissionen uHormar en förordning
som säkerställer elöverkänsliga
personers räHigheter, skydd och livssituation
(beteckning i EU-resolution 1815:personer som lider av eH syndrom av intolerans för
eleldromagnetiska fält [SI EMF]).
Oe uppenbara missförhällanden i levnadssituationen för dessa personer med syndrom
av intolerans för elektromagnetiska fält som sedan är 2009 flera gänger har behandlats
av EU-parlamentariker har tagits upp i EU-resolution 1815 (dokument 12608, avsniH 8.1.4;
22 och 65).Resolutionen antogs med eH nästan enstämmigt beslut.l den na ställs
följande krav:
•
•
•
•
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erkännande
lämpligt skydd
lika möjligheter för alla
i synnerhet skyddsomräden i alla länder i EU.

o

Dessa punkter bör nu fastställas i en räHsligt bindande förordning för alla medlemsstater
inom EU.Detär viktigt aH EU-parlamentet och rädet med kort varsel antar förslaget till
förordning, sä aH denna genom underskrift av EU-parlamentets respektive EU-rädets
ordförande omgäende träder i kraft.
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Pa bifogat blad finns en namnlistar. Alla boende i europeiska unionen eller sam
är EU-medborgare, kan skriva under pa namnlisan.
Vi ber er aH skicka tillbaka namnlistan till ovanstäende adress.
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Verein Bürger gegen Elektrosmog e.V.
Postfach 248
D - 91217 Hersbruck
Tyskland
Bankverbindung
Raiffeisenbank Hersbruck
Konto 101053116
BLZ760 614 82
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min underskrift och mi na adressuppgifter.
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