
CM\851661DA.doc PE431.125v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

9.12.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0705/2009 af S.R. britisk statsborger, om uregelmæssigheder i 
forbindelse med gennemførelsen af det EU-finansierede SIALON-projekt i 
Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren har arbejdet for en ngo i Grækenland, der har medvirket til gennemførelsen af 
projektet SIALON, der har til formål at indsamle oplysninger om epidemiologisk overvågning 
af seksuelt overførte sygdomme (hiv/aids og syfilis) blandt mænd, der har seksuel omgang 
med mænd, og som finansieres af Fællesskabet inden for rammerne af EU-
handlingsprogrammet om folkesundhed. Det er således Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, der har ansvar for overvågning, indsamling og 
offentliggørelse af dataresultaterne. Andrageren hævder, at indsamlingen af de pågældende 
oplysninger i Grækenland har fundet sted på en utilstedelig måde, idet de foretages af 
personer uden medicinsk uddannelse, samt at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at 
fortrolighedsprincippet overholdes på rette vis. Andrageren påpeger tillige, at ngo'ens 
bestyrelse og dennes formand har gjort sig skyldige i misbrug af de til projektet afsatte EU-
midler. Andragerens klager og protester til de ansvarlige har kostet ham hans job, og han har 
derfor anlagt sag ved arbejdsretten i Athen for uretmæssig afskedigelse. Han henstiller 
følgelig indtrængende til, at Europa-Parlamentet iværksætter de nødvendige foranstaltninger 
for at efterprøve, hvorvidt der er tale om misbrug af midler, og om EU's principper om 
beskyttelse af personoplysninger, der i indeværende sag er særligt følsomme, bliver efterlevet 
fuldt ud.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. september 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"Andrageren, en britisk statsborger, der bor i Grækenland, var ansat af "Act up Hellas", som 
er en ngo inden for hiv/aids. Ngo'en blev ansat som underleverandør af det hellenske center 
for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (Hellenic Centre for Disease Control and 
Prevention) til at indsamle prøver af mundvæske inden for rammerne af "SIALON", et projekt 
der samfinansieres af det andet EF-handlingsprogram på sundhedsområdet (2008-2013). Det 
helleniske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme er en associeret partner i 
"SIALON"-projektet, som søger at opnå pålidelige og gyldige oplysninger om forekomsten af 
hiv og syfilis blandt mænd, der har seksuel omgang med mænd i lande i Syd- og Østeuropa 
gennem analyse af blod- og væskeprøver. Andrageren fik betaling af "Act up Hellas" til at 
indsamle mundvæskeprøver på steder, der besøges af homoseksuelle mænd.

Andrageren hævder, at der i projektet blev anvendt ikkelægeligt personale til at indsamle de 
prøver, der blev anvendt til indsamling af dataene. Han mener, at dette bragte fortroligheden 
af oplysningerne i fare og førte til fejl i fortolkningen af dataene. Han hævder også, at den 
græske ngo "Act-up Hellas" har misbrugt EU-midler.

Protokollen for "SIALON"-projektet er godkendt af det etiske udvalg i hvert deltagende land. 
Ifølge protokollen indsamles og anvendes dataene i fuldstændig anonymitet. En stregkode 
knyttet til prøven og et kort, der gives til donoren, når prøven tages, er den eneste forbindelse 
mellem prøverne og donorerne. Donorerne kan få resultaterne af prøverne ved at anvende 
stregkoden. Alle donorer får en patientoplysningsformular, der forklarer fremgangsmåden. 
Alle donorer underskriver en samtykkeformular, hvori de giver tilladelse til, at deres prøve 
anvendes. Der udføres ingen genetiske analyser af prøverne, som tilintetgøres, når alle 
offentliggørelser er fuldført.

Kvalificeret sundhedspersonale tog blod- og spytprøver fra en kontrolgruppe i et klinisk miljø 
fra personer, der deltog i undersøgelsen. Indsamlingen af mundvæske kræver ikke 
sundhedspersonale, så spytprøver blev indsamlet fra målgruppen på steder, der besøges af 
homoseksuelle mænd af indsamlere rekrutteret fra sammenslutninger af homoseksuelle. 
Indsamlerne fik det nødvendige udstyr1 til at udføre dette og der blev fastlagt særlige 
procedurer for at undgå nogen kontakt med biologisk væske. Laboratoriet på Veronas 
universitet havde eneansvaret for udførelse af prøver på mundvæskeprøverne efter modtagelse 
af dem fra projektpartnere.

Med hensyn til misbrug af midler er de omkostninger, der er anvendt til SIALON-projektet, i 
overensstemmelse med kontraktens økonomiske bilag, som er baseret på finansforordningen2

og dens gennemførelsesbestemmelser3.

                                               
1 Der blev taget prøver med "Oracol". Dette udstyr består af en podningspind med en polystyrenspids, der gnides 
mod tænder og tandkød i ca. et minut.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:EN:PDF.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:EN:PDF.
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Kommissionen mener ikke, at dataindsamlingsmetoderne, der garanterer anonymitet, bragte 
fortroligheden eller sikkerheden i fare med hensyn til donorerne af prøverne.

På grundlag af de tilgængelige beviser mener Kommissionen ikke, at der er noget bevis for, at 
SIALON-projektet har misbrugt EU-midler."
"

4. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"Andrageren fremsætter følgende påstande om de organisationer, der er involveret, og den 
støtte, som de har modtaget: 

– Pålideligheden af "Act up Hellas" er tvivlsom.
– Der er en interessekonflikt i forbindelse med anvendelsen af "Act up Hellas" inden for 

rammerne af projektet.
– Der er problemer med hensyn til den finansielle forvaltning af "Act up Hellas" og andre 

aspekter af organisationens involvering i SIALON-projektet.
– Der var ingen etiske protokoller til godkendelse af indsamling og behandling af følsomme 

data i Grækenland inden for rammerne af SIALON-projektet. 
– De prøver, der blev indsamlet inden for rammerne af projektet, blev ikke opbevaret 

korrekt. 
– To af de ansatte i det hellenske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme 

(Hellenic Centre for Disease Control and Prevention (HCDCP)) har i modstrid med 
sandheden påstået, at de er læger.

"Act up Hellas" havde intet kontraktligt forhold til SIALON-projektet. Den græske partner, 
HCDCP, havde det kontraktlige forhold til projektet. Spørgsmålet om ngo'ens pålidelighed og 
en eventuel interessekonflikt for to ansatte i HCDCP, som også er medlemmer af bestyrelsen i 
"Act up Hellas", hører under nationalt kompetenceområde. 

Med hensyn til misbrug af midler er de udgifter, der er afholdt i forbindelse med SIALON-
projektet, herunder udgifter afholdt af den græske partner, HCDCP, i overensstemmelse med 
kontraktens økonomiske bilag, som er baseret på finansforordningen1 og dens 
gennemførelsesbestemmelser2. Derudover trak HCDCP sig ud af SIALON-projektet på grund 
af manglende udførelse af sine opgaver. Derfor er det kun de underbyggede udgifter for de 
opgaver, der er udført i SIALON-projektet, som kan betragtes som berettigede udgifter, der 
skal udbetales til HCDCP med EU's samfinansierede midler til projektet. De samlede 
berettigede udgifter afholdt af HCDCP vurderes i øjeblikket af Forvaltningsorganet for 
Sundhed og Forbrugere. Spørgsmålet om midler, der er modtaget fra den hellenske 
støtteordning, hører under nationalt kompetenceområde.

Formanden for HCDCP's etiske udvalg underskrev en etisk godkendelse den 23. september 
2008, som bekræfter at udvalget havde gennemgået protokollerne for SIALON-projektet og 
vurderet, at de var i overensstemmelse med de etiske kriterier og principper, der er 
nødvendige for forskning, som involverer mennesker som deltagere og indsamling og/eller 
undersøgelse af data om mennesker.
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:EN:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:EN:PDF.
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Indsamlerne af data og HCDCP var ansvarlige for opbevaringen af prøverne. Som nævnt 
ovenfor var HCDCP nødt til at trække sig fra SIALON-projektet, da centret ikke kunne udføre 
sine opgaver i projektet (indsamling af prøverne).

Spørgsmålet om erhvervskvalifikationer for ansatte i HCDCP henhører under nationalt 
kompetenceområde.

Konklusioner

Kommissionen har ikke fundet beviser for, at HCDCP har misbrugt EU-midler inden for 
rammerne af SIALON-projektet. Den endelige rapport fra SIALON-projektet vurderes i 
øjeblikket af Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere.

Kommissionen mener, at den nødvendige etiske godkendelse var på plads med hensyn til 
HCDCP's deltagelse i SIALON.

De øvrige spørgsmål, der er rejst i andragendet, henhører under nationalt 
kompetenceområde."


