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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1259/2007, внесена от Regina Nowack, с германско 
гражданство, от името на Selbsthilfegruppe Amalgam (група за 
самоподпомагане във връзка със стоматологичната амалгама), 
подкрепена от 141 подписа, относно стратегията на ЕС за живачната 
амалгама, и по-конкретно относно назначаването на членове на 
научните комитети на ЕС

1. Резюме на петицията

Научният комитет по рисковете, свързани със здравето и околната среда (SCHER) и 
Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (SCENIHR) 
консултират Комисията относно стратегията на ЕС за използването на живак в 
индустрията и стоматологията. Вносителката на петицията изразява съмнения относно 
почтеността, обективността и научната квалификация на един от членовете на тези 
комитети и подозира наличие на конфликт на интереси. Тя си задава въпроса дали 
Комисията е спазила подходящите процедури за избор и назначаване на въпросното 
лице или това лице е просто назначено по препоръка на трето лице. Наред с това, 
вносителката на петицията твърди, че съществуват неясноти, засягащи други членове 
на комитетите, и на това основание призовава за демократична проверка на всички 
членове на комитетите SCHER и SCENIHR. Тя се съмнява също така дали може да се 
има доверие на становищата, изготвени от тези комитети/експерти и на основаната на 
тези становища политика на ЕС. Тя счита, че е имало фундаментални недостатъци при 
проверката на независимостта на експертите и намира за необходимо тези процедури 
да станат по-стриктни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения по член 192, параграф 4  от правилника.
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3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Службите на Комисията вече са отговорили на вносителката на петицията, която е 
изразила същото оплакване в писмото си от 19 ноември 2007 г., адресирано до 
председателя Барозо.

Петицията е мотивирана от опасения, че решенията, свързани с управлението на 
възможните здравни рискове, създавани от живака в зъбните амалгами, могат да бъдат 
повлияни от изкривени научни становища, предоставени от научните комитети на 
Комисията.

По-специално, вносителката на петицията се съмнява относно интегритета, 
обективността и научната квалификация на един от членовете на тези комитети и 
подозира наличие на конфликт на интереси. Освен това вносителката на петицията 
поставя въпроса дали Комисията е извършила правилните процедури за назначаването
на някои от членовете на комитетите SCHER и SCENIHR.

На 22 януари 2008г. Комисията е отговорила на писмото на вносителката на петицията, 
като е заявила, че при проведеното проучване на твърденията срещу проф. Greim, 
Комисията не е открила доказателства за неправомерно поведение, липса на 
обективност или липса на компетентност от страна на проф. Greim.

Комисията приканва вносителката на петицията да се консултира с отговора й от 22 
януари 2008 г. 


