
CM\851661NL.doc PE431.125/REVv01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

9.12.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0705/2009, ingediend door S.R. (Britse nationaliteit), over 
onregelmatigheden in het Sialonproject in Griekenland, dat door de Europese 
Unie gefinancierd wordt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft voor een Griekse ngo gewerkt die aan de uitvoering van het Sialonproject 
deelgenomen heeft, dat gegevens van epidemiologisch toezicht op seksueel overdraagbare 
aandoeningen (hiv/aids of syfilis) onder mannen wil verzamelen die gelijkgeslachtelijke 
omgang hebben, en dat volgens het EU-beleidsprogramma volksgezondheid door de 
Gemeenschap gefinancierd wordt. De inzameling en bekendmaking van resultaten en 
gegevens verlopen onder verantwoordelijkheid van het Europees centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding. Volgens indiener heeft de inzameling van gegevens in 
Griekenland op een ontoelaatbare manier plaatsgevonden omdat ze door personen zonder 
medische opleiding uitgevoerd is, terwijl ook de inachtneming van het 
vertrouwelijkheidsbeginsel twijfelachtig is. Tegelijk wijst hij erop dat het bestuur en de 
voorzitter van de ngo zich aan misbruik van de EU-middelen voor het project schuldig 
gemaakt hebben. De klachten en het protest van indiener tegen de verantwoordelijken hebben 
hem zijn werk gekost, en hij heeft dan ook voor de arbeidsrechtbank van Athene een zaak 
wegens onrechtmatig ontslag aangespannen. Hij vraagt het Europees Parlement met aandrang 
om na te gaan in hoeverre er sprake van onrechtmatig gebruik van middelen is en of de 
beginselen van de Europese Unie voor de bescherming van persoonsgegevens – in dit geval 
een bijzonder gevoelige aangelegenheid – volledig in acht genomen zijn.

2. Ontvankelijkheid



PE431.125/REVv01-00 2/4 CM\851661NL.doc

NL

Ontvankelijk verklaard op 30 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

Indiener, Brits staatsburger woonachtig in Griekenland, heeft gewerkt bij "Act up Hellas", een 
ngo op het gebied van hiv/aids. De ngo neemt in opdracht van het Grieks centrum voor 
ziektebestrijding en –preventie speekselmonsters af in het kader van "Sialon", een project dat 
mede wordt gefinancierd door het tweede communautair actieprogramma op het gebied van 
gezondheid (2008-2013). Het Grieks centrum voor ziektebestrijding en –preventie neemt als 
geassocieerde partner deel aan het Sialonproject. Doel van dit project is het verzamelen van 
betrouwbare en deugdelijke informatie over de verspreiding van hiv en syfilis onder mannen 
die in Zuid- en Oost-Europese landen gelijkgeslachtelijke omgang hebben. Daartoe worden 
bloed- en speekselmonsters geanalyseerd. Indiener is door "Act up Hellas" betaald voor het 
afnemen van speekselmonsters op ontmoetingsplaatsen voor homoseksuele mannen.

Volgens indiener is er bij het project niet-medisch personeel ingezet voor het afnemen van de 
monsters die worden gebruikt om de gegevens te verzamelen. Hij is van mening dat hiermee 
niet alleen de vertrouwelijkheid van de informatie in gevaar is gebracht, maar dat het ook tot 
fouten bij het interpreteren van de gegevens heeft geleid. Voorts is hij van mening dat de 
Griekse ngo "Act up Hellas" misbruik heeft gemaakt van EU-middelen.

In alle deelnemende landen hebben de ethische commissies hun goedkeuring gegeven aan het 
protocol van het Sialonproject. Volgens dit protocol worden de gegevens volledig anoniem 
verzameld en gebruikt. De enige relatie tussen het monster en de donor bestaat uit een 
barcode op het monster en een kaart die de donor krijgt nadat het monster is afgenomen. Een 
donor kan met behulp van de barcode inzage krijgen in de testresultaten. Alle donoren 
ontvangen een formulier met patiënteninformatie waarin de procedure wordt uitgelegd. Iedere 
donor ondertekent een toestemmingsformulier waarmee hij te kennen geeft dat zijn monster 
mag worden gebruikt. De monsters worden niet onderworpen aan genetische analyse en 
worden vernietigd zodra alle publicaties zijn afgerond.

Gekwalificeerd medisch personeel heeft binnen een klinisch kader bloed- en 
speekselmonsters afgenomen bij een referentiegroep, bestaande uit personen die waren 
opgenomen in het onderzoek. Orale vloeistof hoeft niet per se door medisch personeel te 
worden afgenomen. Bijgevolg hebben leden van homoverenigingen bij de doelgroep 
speekselmonsters afgenomen op ontmoetingsplaatsen voor homoseksuele mannen. Voor het 
afnemen van de monsters kregen zij de beschikking over de noodzakelijke middelen1 en 
werden er speciale procedures opgesteld om ieder contact met biologische vloeistof te 
vermijden. Het laboratorium van de Universiteit van Verona was uitsluitend verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van tests op de speekselmonsters nadat zij deze van de projectpartners had 
ontvangen.

                                               
1 Er zijn monsters afgenomen met behulp van de "Oracol". Dit instrument bestaat uit een 
propje polystyreenschuim dat op een plastic stokje is bevestigd. Het wordt ongeveer één 
minuut langs de tanden en het tandvlees gewreven.
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Met betrekking tot het misbruik van fondsen zijn de opgevoerde kosten van het Sialonproject 
in overeenstemming met de financiële bijlagen van de overeenkomst, die is gebaseerd op het 
Financieel Reglement1 en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften2.

De Commissie is van mening dat de methoden voor het verzamelen van de gegevens waarbij 
de anonimiteit is gewaarborgd, de vertrouwelijkheid en veiligheid aangaande de donoren en 
de monsters niet in gevaar hebben gebracht.

Op grond van het bewijsmateriaal waarover de Commissie thans beschikt, meent zij dat er bij 
het Sialonproject geen misbruik is gemaakt van EU-middelen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

Indiener uit de volgende beschuldigingen met betrekking tot de betrokken organisaties en de 
financiering die zij hebben ontvangen: 

– De betrouwbaarheid van “Act up Hellas” is twijfelachtig.
– Er is een belangenconflict met betrekking tot het gebruik van “Act up Hellas” in het kader 

van het project.
– Er zijn problemen met het financiële beheer van “Act up Hellas” en andere aspecten van de 

betrokkenheid van deze organisatie bij het Sialonproject.
– Er waren geen ethische protocollen voor de verzameling en verwerking van gevoelige 

gegevens in Griekenland in het kader van het Sialonproject.
– De monsters die in het kader van het project zijn verzameld, zijn niet correct bewaard.
– Twee medewerkers van de HCDCP hebben ten onrechte beweerd artsen te zijn.

“Act up Hellas” had geen contractuele banden met het Sialonproject. De Griekse partner die 
een contract had met het project, was de HCDCP. De kwestie van de betrouwbaarheid van de 
ngo en die van het mogelijke belangenconflict van twee medewerkers van de HCDCP die ook 
lid zijn van de raad van bestuur van “Act Up Hellas”, valt onder de nationale bevoegdheid. 

Met betrekking tot het misbruik van fondsen zijn de opgevoerde kosten van het Sialonproject, 
waaronder de kosten die zijn opgevoerd door de Griekse partner HCDCP, in 
overeenstemming met de financiële bijlagen van de overeenkomst, die is gebaseerd op het 
Financieel Reglement3 en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften4. Bovendien heeft de 
HCDCP zich uit het Sialonproject teruggetrokken wegens het niet volbrengen van zijn taken. 
Daarom kunnen alleen de gemotiveerde kosten voor de daadwerkelijk uitgevoerde taken in 
het Sialonproject worden gezien als in aanmerking komende kosten die aan de HCDCP 
kunnen worden betaald vanuit de medefinanciering van de EU die aan het project is 
toegekend. De totale in aanmerking komende kosten van de HCDCP worden op dit moment 
beoordeeld door het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten. De kwestie 
met betrekking tot de fondsen die zijn ontvangen vanuit de subsidie van Hellenic Aid, valt 
onder de nationale bevoegdheid.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:NL:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:NL:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:NL:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:NL:PDF
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Een ethische goedkeuring van 23 september 2008 die is ondertekend door de voorzitter van de 
ethische commissie van de HCDCP, bevestigt dat de commissie de protocollen voor het 
Sialonproject heeft beoordeeld en heeft geconcludeerd dat deze voldeden aan “de ethische 
criteria en beginselen die noodzakelijk zijn voor onderzoek met levende menselijke 
deelnemers en de verzameling en/of bestudering van gegevens die afkomstig zijn van 
menselijke proefpersonen.”

De opslag van de monsters was de verantwoordelijkheid van de gegevensverzamelaars en de 
projectpartner HCDCP. Zoals gezegd, moest de HCDCP zich terugtrekken uit Sialon, omdat 
hij zijn taken in het project (de verzameling van de monsters) niet kon uitvoeren.

De kwestie van de beroepskwalificaties van de medewerkers van de HCDCP valt onder de 
nationale bevoegdheid.

Conclusies

De Commissie heeft geen bewijs gevonden dat de HCDCP misbruik heeft gemaakt van EU-
fondsen in de context van het Sialonproject. Het eindverslag dat is ingediend door het 
Sialonproject, wordt op dit moment beoordeeld door het Uitvoerend Agentschap voor 
gezondheid en consumenten.

De Commissie stelt vast dat de noodzakelijke ethische goedkeuring voor de deelname van de 
HCDCP aan Sialon aanwezig was.

De overige kwesties die in het verzoekschrift ter sprake worden gebracht, vallen onder de 
nationale bevoegdheid.


