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Utskottet för framställningar

26.9.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning nr 1259/2007, ingiven av Regina Nowack (tysk medborgare), för 
Självhjälpsgruppen om dentalt amalgam, och undertecknad av ytterligare 
141 personer, om EU:s strategi rörande kvicksilveramalgam, särskilt utnämningen 
av ledamöter i EU:s vetenskapliga kommittéer

1. Sammanfattning av framställningen

De vetenskapliga kommittéerna för hälso- och miljörisker (SCHER) respektive för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR) ger råd till kommissionen om EU:s strategi 
beträffande användningen av kvicksilver inom industrin och tandvården. Framställaren tvivlar 
på integriteten, objektiviteten och de vetenskapliga kvalifikationerna hos en ledamot i dessa 
kommittéer och misstänker en intressekonflikt. Hon undrar om kommissionen har gått till 
väga på rätt sätt vid rekryteringen och utnämningen av denna person eller om denna person 
utnämndes endast efter rekommendation av en opartisk person. Framställaren hävdar också att 
det finns förfrågningar som rör andra ledamöter och efterfrågar därför en demokratisk kontroll 
av alla ledamöter i SCHER och SCENIHR. Hon undrar dessutom om de yttranden som 
utfärdas av dessa kommittéer/experter och den EU-politik som grundas på dem fortfarande 
går att lita på. Hon anser att det har funnits grundläggande brister i utredningen av experternas 
oberoende och menar att det är nödvändigt att förstärka utredningsförfarandet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 29 april 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Kommissionens tjänstemän har redan svarat framställaren, som uttryckte identiska klagomål i 
sin skrivelse av den 19 november 2007 till ordföranden José Manuel Barroso.
I framställningen uttrycks oro för att beslut om hanteringen av eventuella hälsorisker i 
samband med kvicksilver i dentalt amalgam kan vara påverkade av inkorrekta vetenskapliga 
rekommendationer från kommissionens vetenskapliga kommittéer.

Framställaren tvivlar särskilt på integriteten, objektiviteten och de vetenskapliga 
kvalifikationerna hos en ledamot i dessa kommittéer och misstänker en intressekonflikt.
Dessutom undrar framställaren om kommissionen har gått till väga på rätt sätt vid 
utnämningen av vissa ledamöter i SCHER och SCENIHR.

Den 22 januari 2008 svarade kommissionen på framställarens skrivelse att den vid sin 
undersökning av framställarens påståenden om professor Greim inte kunde hitta några bevis 
på menligt agerande, bristande objektivitet eller bristande kompetens när det gäller 
professor Greim.

Kommissionen hänvisar därför framställaren till sitt svar av den 22 januari 2008.
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