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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1259/2007, της Regina Nowack, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Selbsthilfegruppe Amalgam (ομάδα αυτοβοήθειας για το οδοντιατρικό 
αμάλγαμα), η οποία συνοδεύεται από 141 υπογραφές, σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για το αμάλγαμα υδραργύρου, και συγκεκριμένα με το 
διορισμό των μελών των επιστημονικών επιτροπών της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι επιστημονικές επιτροπές ΕΕΥΠΚ και ΕΕΑΝΚΥ συμβουλεύουν την Επιτροπή σχετικά με 
τη στρατηγική της ΕΕ για τη χρήση υδραργύρου στη βιομηχανία και την οδοντιατρική. Η 
αναφέρουσα αμφισβητεί την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τα επιστημονικά 
προσόντα ενός μέλους των επιτροπών αυτών και διατυπώνει υποψίες για την ύπαρξη 
σύγκρουσης συμφερόντων. Αναρωτιέται εάν η Επιτροπή ακολούθησε τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες για την πρόσληψη και το διορισμό του εν λόγω προσώπου ή εάν το πρόσωπο 
αυτό διορίστηκε απλώς κατόπιν σύστασης τρίτου. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ακόμη ότι 
υπάρχουν ερωτήματα σχετικά και με άλλα μέλη, και για το λόγο αυτόν ζητά δημοκρατικό 
έλεγχο για όλα τα μέλη των επιτροπών ΕΕΥΠΚ και ΕΕΑΝΚΥ. Διερωτάται επίσης εάν οι 
γνωμοδοτήσεις που εκδίδουν οι εν λόγω επιτροπές / εμπειρογνώμονες και η πολιτική της ΕΕ 
που βασίζεται σε αυτές μπορούν ακόμη να θεωρούνται αξιόπιστες. Θεωρεί ότι υπήρξαν 
σοβαρές παρατυπίες κατά την εξέταση της ανεξαρτησίας των εμπειρογνωμόνων και ότι είναι 
αναγκαίο να ενισχυθούν οι διαδικασίες εξέτασης. </TEXTE>

2. Παραδεκτόν

Κρίθηκε παραδεκτή την 29η Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες 
σύμφωνα με το Άρθρο192 (4).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 26η Σεπτεμβρίου 2008.
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ήδη απαντήσει στην αναφέρουσα, η οποία διατύπωσε τα 
ίδια παράπονα στην επιστολή της 19ης Νοεμβρίου 2007 προς τον Πρόεδρο Barroso.

Η αναφορά συντάχθηκε κατόπιν ανησυχιών ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση 
πιθανών κινδύνων υγείας που τίθενται από τον υδράργυρο για οδοντιατρικά αμαλγάματα 
ενδέχεται να επηρεάζονται αθέμιτα από διαστρεβλωμένες επιστημονικές συμβουλές που 
παρείχαν οι Επιστημονικές Επιτροπές της Επιτροπής. 

Συγκεκριμένα, η αναφέρουσα αμφισβητεί την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τα 
επιστημονικά προσόντα ενός μέλους των επιτροπών αυτών και διατυπώνει υποψίες για την 
ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπλέον, η αναφέρουσα αναρωτιέται εάν η Επιτροπή 
ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για το διορισμό ορισμένων μελών των επιτροπών 
ΕΕΥΠΚ και ΕΕΑΝΚΥ. 
Στις 22 Ιανουαρίου 2008, η Επιτροπή απάντησε στην επιστολή της αναφέρουσας, 
δηλώνοντας ότι κατά την έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με τις κατηγορίες της αναφέρουσας 
κατά του καθηγητή Greim, δεν προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία για παράπτωμα, έλλειψη 
αντικειμενικότητας ή έλλειψη ικανοτήτων από μέρους του καθηγητή Greim.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή παραπέμπει την αναφέρουσα στην απάντηση της 22ας 
Ιανουαρίου 2008.
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