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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1259/2007, którą złożyła Regina Nowack (Niemcy), w imieniu 
Selbsthilfegruppe Amalgam (grupa samopomocy ds. stosowania amalgamatu 
w stomatologii), z 141 podpisami, w sprawie strategii UE dotyczącej stopu rtęci, 
zwłaszcza mianowania członków komitetu naukowego UE

1. Streszczenie petycji

Komitety naukowe SCHER i SCENIHR doradzają Komisji w sprawie strategii UE dotyczącej 
stosowania rtęci w przemyśle i stomatologii. Składająca petycję wyraża wątpliwości co do 
uczciwości, obiektywności i kwalifikacji naukowych jednego z członków tych komitetów 
i podejrzewa konflikt interesów. Zastanawia się również, czy Komisja przeprowadziła 
odpowiednie procedury w zakresie rekrutacji i mianowania tej osoby oraz czy osoba ta nie 
została mianowana wyłącznie dzięki rekomendacjom osoby trzeciej. Składająca petycję 
twierdzi także, że wątpliwości dotyczą również innych członków, i dlatego wzywa do 
przeprowadzenia demokratycznej kontroli odnośnie do wszystkich członków komitetów 
SCHER i SCENIHR. Składająca petycję chciałaby również wiedzieć, czy nadal można 
polegać na opiniach wydawanych przez te komitety/ekspertów i mieć zaufanie do polityki 
unijnej tworzonej w oparciu o te opinie. Jej zdaniem doszło do podstawowych błędów 
podczas oceny niezależności ekspertów, zatem uważa ona za konieczne zwiększenie zakresu 
procedur oceny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Służby Komisji udzieliły już odpowiedzi składającej petycję, która sformułowała identyczne
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zarzuty w swoim piśmie z dnia 19 listopada 2007 r. do przewodniczącego José Manuela
Barroso.

U podstaw petycji leżą obawy, iż zarządzanie ewentualnym zagrożeniem zdrowotnym, jakie 
stwarza rtęć zawarta w amalgamatach dentystycznych, może stać się stronnicze na skutek 
wypaczonych porad naukowych udzielanych przez komitety naukowe Komisji.
Składająca petycję wyraża w szczególności wątpliwości co do uczciwości, obiektywności 
i kwalifikacji naukowych jednego z członków tych komitetów i podejrzewa konflikt 
interesów. Ponadto składająca petycję zastanawia się, czy Komisja przeprowadziła 
odpowiednie procedury w zakresie mianowania niektórych członków komitetów SCHER 
i SCENIHR. 

W dniu 22 stycznia 2008 r. Komisja udzieliła odpowiedzi na pismo składającej petycję. 
Komisja stwierdziła, że w trakcie dochodzenia, jakie przeprowadzono w związku z zarzutami 
składającej petycję wobec prof. Greima, nie znaleziono dowodów na niewłaściwe
postępowanie, brak obiektywizmu czy kompetencji po stronie tej osoby.

Dlatego Komisja odsyła składającą petycję do odpowiedzi z dnia 22 stycznia 2008 r.
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