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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1259/2007, adresată de Regina Nowack, de naționalitate germană, 
în numele „Selbsthilfegruppe Amalgam” (Grup de susținere privind 
amalgamele dentare), purtând 141 de semnături, privind strategia UE 
referitoare la amalgamul cu mercur și în particular la reuniunea membrilor 
din comitetele științifice ale UE

1. Rezumatul petiției 

Comitetele științifice SCHER (Comitetul științific pentru riscurile de mediu și sănătate) și 
SCENIHR (Comitetul științific pentru riscuri emergente și riscuri noi identificate) dă 
recomandări Comisiei în legătură cu strategia Uniunii privind utilizarea mercurului în 
industrie și în practica stomatologică. Petiționara pune la îndoială integritatea, obiectivitatea și 
calificările științifice ale unui membru din cadrul acestor comitete și bănuiește că ar exista un 
conflict de interese. Petiționara se întreabă dacă Comisia a desfășurat procedurile 
corespunzătoare privind recrutarea și numirea persoanei în cauză sau dacă aceasta a fost pur și 
simplu învestită în funcție la recomandarea unei terțe părți. De asemenea, petiționara susține 
că există semne de întrebare și în ceea ce privește situația altor membri și solicită, în 
consecință, o verificare democratică a tuturor membrilor din comitetele SCHER și SCENIHR. 
Aceasta pune la îndoială și avizele emise de comitetele/experții în cauză, precum și 
fiabilitatea politicii UE promovate de către aceștia. Petiționara consideră că au existat scăpări 
fundamentale în procesul de examinare a independenței experților și consideră că procedurile 
de examinare ar trebui intensificate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze (articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008. 

Serviciile Comisiei au răspuns deja petiționarului care a formulat plângeri identice în 
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scrisoarea sa din 19 noiembrie 2007 către președintele Barroso.

Petiția este motivată de preocupările conform cărora deciziile privind gestionarea posibilelor 
riscuri în urma utilizării mercurului în amalgamele dentare pot fi influențate de opiniile 
științifice distorsionate furnizate de către comitetele științifice ale Comisiei. 
Petiționara pune la îndoială, în special, integritatea, obiectivitatea și calificările științifice ale 
unui membru din cadrul acestor comitete și bănuiește că ar exista un conflict de interese. Mai 
mult, petiționara se întreabă dacă Comisia a desfășurat procedurile corespunzătoare pentru 
numirea anumitor membri în comitetele SCHER și SCENIHR. 
La 22 ianuarie 2008, Comisia a răspuns la scrisoarea petiționarei, afirmând că, în investigația 
sa privind acuzațiile aduse de către petiționară profesorului Greim, Comisia nu a identificat 
nicio dovadă de conduită greșită, lipsă de obiectivitate sau lipsă de competență în ceea ce îl 
privește pe profesorul Greim.
Prin urmare, Comisia face trimitere petiționarei la răspunsul său din 22 ianuarie 2008.


