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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1259/2007, ko „Selbsthilfegruppe Amalgam” (Zobu amalgamas 
pašpalīdzības grupa) vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā Regina Nowack un 
kam pievienots 141 paraksts, par ES stratēģiju, kas saistīta ar dzīvsudraba 
amalgamu, un jo īpaši par ES zinātnisko komiteju locekļu iecelšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER) un Iespējamā un jaunatklātā 
veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCENIHR) konsultē Komisiju par ES stratēģiju 
dzīvsudraba izmantošanā rūpniecībā un zobārstniecībā. Lūgumraksta iesniedzēja apšauba 
kāda šo komiteju locekļa godīgumu, objektivitāti un zinātnisko kvalifikāciju, un viņai ir 
aizdomas par interešu konfliktu. Viņa vēlas noskaidrot, vai Komisija ir veikusi pienācīgus 
pasākumus, pieņemot darbā un ieceļot amatā minēto personu, un vai šī persona netika iecelta 
amatā kādas trešās puses ieteikumu rezultātā. Lūgumraksta iesniedzēja tāpat apgalvo, ka 
jautājumi rodas arī par citiem locekļiem, tāpēc viņa lūdz veikt demokrātisku visu SCHER un 
SCENIHR komiteju locekļu pārbaudi. Viņa vēlas arī uzzināt, vai uz šo komiteju/ekspertu 
sniegtajiem atzinumiem un uz tiem pamatoto ES politiku joprojām var paļauties. Viņa 
uzskata, ka, pārbaudot ekspertu neatkarību, ir novēroti būtiski trūkumi un ka pārbaudes 
procedūrām ir jābūt stingrākām. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Komisijas dienesti jau ir snieguši atbildi lūgumraksta iesniedzējai, kura pauda identiskas 
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sūdzības savā 2007. gada 19. novembra vēstulē EK priekšsēdētājam J. M. Barroso.
Lūgumraksta pamatā ir bažas, ka lēmumus par pārvaldību attiecībā uz iespējamo veselības 
apdraudējumu, ko rada zobu amalgamās izmantotais dzīvsudrabs, var negatīvi ietekmēt 
neobjektīvi Komisijas zinātnisko komiteju ieteikumi. 

Lūgumraksta iesniedzēja jo īpaši apšauba kāda šo komiteju locekļa godīgumu, objektivitāti un 
zinātnisko kvalifikāciju, un viņai ir aizdomas par interešu konfliktu. Turklāt viņa vēlas 
noskaidrot, vai Komisija ir veikusi pienācīgos pasākumus, ieceļot vairākus SCHER un 
SCENIHR komitejas locekļus. 

Komisija 2008. gada 22. janvārī sniedza atbildi uz lūgumraksta iesniedzējas vēstuli, kurā 
informēja, ka, izmeklējot lūgumraksta iesniedzējas sūdzības par prof. Greim, tā nekonstatēja 
pierādījumus par prof. Greim veiktiem noteikumu pārkāpumiem, objektivitātes vai pieredzes
trūkumu.

Tāpēc Komisija vērš lūgumraksta iesniedzējas uzmanību uz savu 2008. gada 22. janvāra 
atbildi.
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