
Tak for fremsendte.

Det er dog et mangelfuldt svar ministeren giver os, hvis man overhovedet kan kalde det et svar. Vi forsøger 
at drive en seriøs virksomhed så det mindste man kan forvente er en seriøs tilbagemelding fra ministerens 
side. Det er virkelighed for os og ikke blot tal og prognoser og ministeren er godt i gang med at ødelægge 
en lang række virksomheder. Denne arrogante form for tilbagemelding på relevante spørgsmål fra os i 
branchen bidrager yderligere til processen.

Det er et stort problem at EU ikke har godkendt noget endnu og der er Ministerens ansvar at denne proces 
er forsinket i første omgang. Vi står magtesløse overfor en afgørelse i EU. Kan I i det mindste oplyse os om 
hvor vi skal henvende os i EU for at få svar på hvornår man
godkendes?

Send venligst det materiale, som EU behandler ud fra. 

Venlig hilsen/ Best regards

Rasmus Christiansen

Tel:   +45 7020 7474
Mob: +45 2320 2570
Mail: rc@viasol.dk
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