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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1259/2007, Regina Nowack, Saksan kansalainen, 
Selbsthilfegruppe Amalgamin (hammasamalgaamin oma-apuryhmä) 
puolesta, ja 141 allekirjoittanutta elohopeaa sisältävää amalgaamia 
koskevasta EU:n strategiasta ja etenkin EU:n tieteellisten komiteoiden 
jäsenten nimittämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä tiedekomitea ja kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea antavat komissiolle neuvoja elohopean 
käyttöä teollisuudessa ja hammaslääketieteessä koskevasta EU:n strategiasta. Vetoomuksen 
esittäjä kyseenalaistaa yhden tiedekomitean jäsenen luotettavuuden, objektiivisuuden ja 
tieteellisen pätevyyden ja epäilee eturistiriitaa. Vetoomuksen esittäjä kysyy, onko komissio 
noudattanut kyseessä olevan henkilön kohdalla asianmukaista palvelukseenotto- ja 
nimeämismenettelyä vai onko henkilö nimitetty pelkästään kolmannen osapuolen suosituksen 
perusteella. Vetoomuksen esittäjä väittää lisäksi, että myös muihin jäseniin liittyy 
kysymyksiä, ja pyytää kaikkien terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tiedekomitean ja 
kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän tiedekomitean jäsenten 
pätevyyden demokraattista tarkistamista. Vetoomuksen esittäjä miettii, voiko 
komiteoiden / asiantuntijoiden lausuntoihin ja niihin perustuviin EU:n politiikkaan vielä 
luottaa. Vetoomuksen esittäjän mielestä asiantuntijoiden riippumattomuuden varmistamisessa 
on ollut olennaisia puutteita ja hakemusten käsittelymenettelyjä on tehostettava. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 29. Huhtikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Komission yksiköt ovat jo vastanneet vetoomuksen esittäjälle, joka valitti samoista seikoista 
komission puheenjohtajalle José Manuel Barrosolle 19. marraskuuta 2007 osoittamassaan 
kirjeessä.
Vetoomuksen taustalla on huoli siitä, ovatko elohopeaa sisältävien hammasamalgaamien 
mahdollisten terveysriskien hallintaa koskevat päätökset puolueellisia komission tieteellisen 
komitean antamien vääristyneiden neuvojen takia. 

Vetoomuksen esittäjä kyseenalaistaa erityisesti yhden tiedekomitean jäsenen luotettavuuden, 
objektiivisuuden ja tieteellisen pätevyyden ja epäilee eturistiriitaa. Lisäksi vetoomuksen 
esittäjä ihmettelee, onko komissio noudattanut kaikkien terveys- ja ympäristöriskejä 
käsittelevän tiedekomitean ja kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean jäsenten kohdalla asianmukaista nimeämismenettelyä.
Komissio vastasi 22. tammikuuta 2008 vetoomuksen esittäjän kirjeeseen ja ilmoitti, että 
vetoomuksen esittäjän professori Greimiä vastaan osoittamia syytteitä tutkittuaan, komissio ei 
voinut havaita todisteita rikkomuksista, tai puutteita professori Greimin objektiivisuudessa tai 
hänen pätevyydessään.
Komissio pyytää vetoomuksen esittäjää tutkimaan sen 22. tammikuuta 2008 antamaa 
vastausta.


