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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1259/2007, ingediend door Regina Nowack (Duitse nationaliteit), 
namens de Selbsthilfegruppe Amalgam, gesteund door 141 
medeondertekenaars, over de EU-strategie inzake kwik/amalgaam, in het 
bijzonder de benoeming van leden van de wetenschappelijke comités van de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De wetenschappelijke comités SCHER en SCENIHR adviseren de Commissie over de EU-
strategie inzake kwik in de industrie en de tandheelkunde. Indienster twijfelt aan de integriteit, 
objectiviteit en wetenschappelijke bekwaamheid van een lid van deze comités en vermoedt 
belangenverstrengeling. Zij vraagt zich af of de Commissie de procedures voor de werving en 
benoeming van deze persoon naar behoren heeft uitgevoerd en of deze niet slechts is benoemd 
op aanbeveling van derden. Volgens haar zijn er ook vraagtekens te plaatsen bij andere leden 
en verzoekt zij derhalve om een democratische controle van alle leden van de comités 
SCHER en SCENIHR. Zij vraagt zich voorts af of door deze comités/deskundigen opgestelde 
adviezen en het daarop te baseren EU-beleid nog te vertrouwen zijn. Indienster is van 
opvatting dat er sprake is van fundamentele tekortkomingen bij de toetsing van de 
onafhankelijkheid van deskundigen en acht het noodzakelijk de toetsingsprocedures te 
intensiveren. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

De diensten van de Commissie hebben al een antwoord gestuurd naar indienster, die identieke 
grieven formuleerde in haar brief van 19 november 2008 aan President Barroso.
De aanleiding voor het verzoekschrift is de bezorgdheid van indienster dat de besluiten inzake
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de beheersing van mogelijke gezondheidsrisico's van kwik in amalgaamvullingen, beïnvloed 
zijn door verdraaide wetenschappelijke adviezen van het Wetenschappelijke Comité van de 
Commissie. 

Indienster twijfelt in het bijzonder aan de integriteit, objectiviteit en wetenschappelijke 
bekwaamheid van een lid van deze comités en vermoedt belangenverstrengeling. Zij vraagt 
zich af of de Commissie de procedures voor de benoeming van enkele leden van de 
Wetenschappelijke comités SCHER en SCENIHR naar behoren heeft uitgevoerd. 

Op 22 januari 2008 heeft de Commissie de brief van indienster beantwoord en daarin vermeld 
dat zij in haar onderzoek naar de door indienster geuite beschuldigingen tegen Prof. Greim 
geen bewijzen heeft gevonden voor tekortkoming, gebrek aan objectiviteit of gebrek aan 
deskundigheid van Prof. Greim.

De Commissie verwijst indienster derhalve naar haar antwoord van 22 januari 2008.
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