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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1259/2007 minn Regina Nowack (Ġermaniża), f’isem is-
Selbsthilfegruppe Amalgam (Dental Amalgam Self-help Group), b’141 firma, 
dwar l-istrateġija tal-UE dwar taħlita tal-merkurju, u partikolarment il-
ħatra ta’ membri tal-kumitati xjentifiċi tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-kumitati xjentifiċi SCHER u SCENIHR jagħtu pariri lill-Kummissjoni dwar l-istrateġija tal-
UE rigward l-użu tal-merkurju fl-industrija u fid-dentistrija. Il-petizzjonanta għandha dubji 
dwar l-integrità, l-oġġettività u l-kwalifiki xjentifiċi ta’ membru ta’ dawn il-kumitati u 
tissusspetta li hemm kunflitt ta’ interess. Hija ma tafx jekk il-Kummissjoni wettqitx il-
proċeduri xierqa għar-reklutaġġ u l-ħatra tal-persuna msemmija jew jekk din il-persuna kinitx 
maħtura sempliċiment fuq rakkomandazzjoni ta’ parti terza. Il-petizzjonanta targumenta wkoll 
li hemm dubji dwar membri oħra, u għalhekk titlob li ssir verifika demokratika dwar il-
membri kollha tal-kumitati SCHER u SCENIHR. Hija ma tafx kif wieħed jista’ jkollu fiduċja 
fl-opinjonijiet mogħtija minn dawn il-kumitati/esperti u fil-politika tal-UE bbażata fuqhom. 
Hija tqis li kien hemm difetti fundamentali meta kienet eżaminata l-indipendenza tal-esperti u 
tqis li huwa meħtieġ li jkunu intensifikati l-proċeduri ta’ kontroll. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2008. Tagħrif mitlub mill-Kummissjoni skont ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Is-servizzi tal-Kummissjoni diġà wieġbu lil petizzjonant li fformula lmenti identiċi għal dawn 
fl-ittra tiegħu tad-19 ta’ Novembru 2007, lill-President Barroso.

Il-petizzjoni hija mmotivata minn tħassib li d-deċiżjonijiet dwar il-ġestjoni ta’ riskji potenzjali 
għas-saħħa minħabba l-merkurju f’taħlitiet għas-snien jistgħu jkunu preġudikati minħabba 
pariri xjentifiċi mhux adattati mogħtija mill-Kumitati Xjentifiċi tal-Kummissjoni. 
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B’mod partikolari, il-petizzjonanta għandha dubji dwar l-integrità, l-oġġettività u l-kwalifiki 
xjentifiċi ta’ membru ta’ dawn il-kumitati u tissusspetta li hemm kunflitt ta’ interess. Barra
minn hekk, il-petizzjonanta ma tafx jekk il-Kummissjoni wettqitx il-proċeduri xierqa għall-
ħatra ta’ xi membri tal-kumitati SCHER u SCENIHR. 
Fit-22 ta’ Jannar 2008, il-Kummissjoni wieġbet l-ittra tal-petizzjonanta, fejn stqarret li fl-
investigazzjoni tagħha dwar l-allegazzjonijiet imressqa quddiemha mill-petizzjonanta kontra 
l-Professur Greim, il-Kummissjoni ma sabet l-ebda evidenza ta’ kondotta ħażina, nuqqas ta’ 
oġġettività jew nuqqas ta’ kompetenza min-naħa tal-Professur Greim.
Għalhekk, il-Kummissjoni tirreferi lill-petizzjonanta għat-tweġiba tagħha tat-22 ta’ Jannar
2008.


