
CM\747479HU.doc PE414.266v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

26.09.2008

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Regina Nowack, német állampolgár által a Selbsthilfegruppe Amalgam 
(Fogászati Amalgámmal Kezeltek Önsegélyező Csoportja) nevében 
benyújtott, 1259/2007. számú, 141 aláírást tartalmazó petíció az EU 
higanyamalgámmal kapcsolatos stratégiájáról, különösen az EU tudományos 
bizottságai tagjainak kijelöléséről 

1. A petíció összefoglalása

A SCHER és a SCENIHR tudományos bizottságok adnak tanácsokat a Bizottságnak a higany 
ipari és fogászati felhasználásával kapcsolatos uniós stratégiáról. A petíció benyújtójának 
kételyei vannak az említett bizottságok tagjainak feddhetetlenségét, elfogulatlanságát és 
tudományos képesítéseit illetően, és összeférhetetlenségre gyanakszik. Tudni szeretné, hogy a 
Bizottság az adott személy felvételekor és kinevezésekor megfelelő eljárásokat alkalmazott-e, 
illetve, hogy az említett személyt nem csak egyszerűen harmadik fél ajánlására nevezték-e ki. 
A petíció benyújtója szerint továbbá más tagokat illetően is felmerülnek kételyek, ezért 
demokratikus ellenőrzést kér a SCHER és a SCENIHR bizottság valamennyi tagját illetően. 
Tudni szeretné továbbá, hogy az említett bizottságok/szakértők által kiadott vélemények és az 
ezeken alapuló uniós politika továbbra is megbízhatónak tekinthető-e. Úgy ítéli meg, hogy a 
szakértői függetlenség vizsgálata tekintetében alapvető hiányosságok mutatkoznak, és 
szükségesnek tartja a vizsgálati eljárások intenzívebbé tételét. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A Bizottság szolgálatai már válaszoltak a petíció benyújtójának, aki ugyanezen panaszaival 
2007. november 19-i levelében Barroso elnök urat is megkereste.
A petíció mögött az az aggály áll, miszerint a higany fogászati amalgámban történő 
alkalmazása potenciális egészségügyi kockázatokat rejt magában, és ezen kockázatok
kezelésével kapcsolatban a Bizottság tudományos bizottságainak elfogult tudományos 
tanácsai következtében részrehajló döntések születhetnek. 
A petíció benyújtójának különösen a szóban forgó bizottságok tagjainak feddhetetlenségét, 
objektivitását és tudományos képesítését illetően vannak kételyei, és összeférhetetlenségre 
gyanakszik. A petíció benyújtója ezen kívül azt is szeretné tudni, hogy a Bizottság megfelelő 
eljárásokat alkalmazott-e a SCHER- és a SCENIHR-bizottságok bizonyos tagjainak 
kijelölésekor. 

A Bizottság 2008. január 22-én megválaszolta a petíció benyújtójának levelét, kijelentve, 
hogy kivizsgálta a petíció benyújtójának Greim professzorra vonatkozó állításait, és nem talált 
Prof. Greim részéről helytelen viselkedésre, az objektivitás vagy a hozzáértés hiányára utaló 
bizonyítékot.

A Bizottság ezért 2008. január 22-i válaszát ajánlja a petíció benyújtójának a figyelmébe.
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