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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1259/2007 af Regina Nowack, tysk statsborger, for 
selvhjælpsgruppen "Selbsthilfegruppe Amalgam", og 141 medunderskrivere, om 
EU's strategi for kviksølvamalgam, især udnævnelsen af medlemmer til EU's 
videnskabelige komiteer

1. Sammendrag

De videnskabelige komitéer SCHER og SCENIHR rådgiver Kommissionen om EU's strategi 
for brugen af kviksølv inden for industri og tandlægevirksomhed. Andrageren betvivler 
komitemedlemmernes integritet, objektivitet og videnskabelige kvalifikationer og har 
mistanke om, at der er interessekonflikter. Hun spørger sig selv, om Kommissionen har 
gennemført de korrekte procedurer i forbindelse med rekruttering og udnævnelse af den 
pågældende person, og om den omtalte person ikke blot er blevet udnævnt på anbefaling fra 
tredjemand. Andrageren påstår ligeledes, at der er henvendelser vedrørende andre 
medlemmer, og hun anmoder derfor om et demokratisk tjek af alle medlemmerne af SCHER-
og SCENIHR-komiteerne. Hun spørger sig selv, om man kan have tillid til de udtalelser, der 
er udsendt af disse komiteer/eksperter, og den EU-politik, der bygger på dem. Hun mener, at 
der har været fundamentale fejl ved undersøgelsen af eksperternes uafhængighed, og at det er 
nødvendigt at intensivere undersøgelsesprocedurerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Kommissionen har allerede besvaret andrageren, som fremførte identiske klagepunkter i sin 
skrivelse til kommissionsformand Barroso af 19. november 2007.
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Andragendet skyldes bekymring for, at afgørelser om administrationen af sundhedsmæssige 
risici skabt af kviksølv i amalgamtandfyldninger kan være partiske på grund af fordrejet 
videnskabelig rådgivning fra Kommissionens videnskabelige komitéer. 
Andrageren betvivler særligt komitemedlemmernes integritet, objektivitet og videnskabelige 
kvalifikationer og har mistanke om, at der er interessekonflikter. Desuden spørger andrageren, 
om Kommissionen har udført de korrekte procedurer for at udnævne visse medlemmer af 
SCHER- og SCENIHR-komitéerne. 
Den 22. januar 2006 besvarede Kommissionen andragerens skrivelse, hvori det fastsættes, at 
Kommissionen i sin undersøgelse af de beskyldninger mod professor Greim, som andrageren 
fremsatte, ikke fandt nogen tegn på embedsmisbrug, mangel på objektivitet eller manglende 
kompetence hos professor Greim.
Kommissionen henviser derfor andrageren til sin meddelelse af 22. januar 2008."
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