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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0705/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais S. R., 
par pārkāpumiem saistībā ar ES finansētā projekta SIALON īstenošanu Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs agrāk strādāja Grieķijā NVO, kas īsteno projektu SIALON, kura 
mērķis ir vākt informāciju par seksuāli transmisīvo slimību (HIV/AIDS un sifiliss) 
epidemioloģisko kontroli vīriešu vidū, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, un kuru 
finansē Kopiena ES rīcības programmas veselības aizsardzībai ietvaros. Tādējādi par datu 
uzraudzību, vākšanu un publicēšanu ir atbildīgs Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centrs. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka attiecīgo informāciju Grieķijā vāca nepieļaujamā 
veidā, jo to veica personas, kam nav medicīnas izglītības, un ka nav pietiekošu garantiju, ka 
tiek ievērots konfidencialitātes princips. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka NVO vadības 
iestāde un tās priekšsēdētājs nepareizi izlietoja ES līdzekļus, kas piešķirti projektam. Tā kā 
lūgumraksta iesniedzējs sūdzējās un izteica protestus atbildīgajām amatpersonām, viņš 
zaudēja darbu un tāpēc ir darba strīdu tribunālā Atēnās cēlis prasību par nepamatotu atlaišanu. 
Tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentam veikt nepieciešamos soļus, lai pārbaudītu, ciktāl līdzekļi 
ir izlietoti nepareizi, un to, vai ir tikuši pilnībā ievēroti ES principi attiecībā uz personas datu 
aizsardzību, kuri šajā gadījumā ir jo īpaši delikāti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 30. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, Lielbritānijas valstspiederīgais, kas dzīvo Grieķijā, strādāja „Act 
up Hellas” — nevalstiskā organizācijā (NVO) HIV/AIDS jomā. Šī NVO ir Grieķijas Slimību 
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kontroles un profilakses centra apakšuzņēmējs orālā šķidruma paraugu vākšanā „SIALON”
projekta ietvaros; šo projektu līdzfinansē Otrā Kopienas rīcības programma veselības jomā 
(2008.–2013.). Grieķijas Slimību kontroles un profilakses centrs ir „SIALON” projekta 
asociētais partneris, kas vēlas iegūt uzticamu un pamatotu informāciju par HIV un sifilisa 
izplatību to vīriešu vidū, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, Dienvideiropas un 
Austrumeiropas valstīs, analizējot asins un orālā šķidruma paraugus. „Act up Hellas” maksāja 
lūgumraksta iesniedzējam par orālā šķidruma paraugu vākšanu pasākumos, kurus bieži 
apmeklē homoseksuāli vīrieši.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka projektā to paraugu vākšanai, kuri tiek izmantoti datu 
apkopošanai, tika nodarbināts personāls, kam nav medicīniskas kvalifikācijas. Viņš uzskata, 
ka tas kompromitēja informācijas konfidencialitāti un noveda pie kļūdām datu interpretācijā. 
Viņš apgalvo arī, ka Grieķijas NVO „Act up Hellas” ir nepareizi izlietojusi ES līdzekļus.

„SIALON” projekta protokolu ir apstiprinājusi katras iesaistītās valsts Ētikas komiteja. 
Saskaņā ar protokolu datus vāc un izmanto pilnīgi anonīmi. Paraugam pievienotais svītrkods 
un tā devējam parauga ņemšanā izsniegtā karte ir vienīgā saikne starp paraugiem un to 
devējiem. Paraugu devēji var iegūt pārbaužu rezultātus, izmantojot svītrkodu. Visiem paraugu 
devējiem tiek izsniegta pacienta informācijas lapa, kurā izskaidrota procedūra. Visi paraugu 
devēji paraksta piekrišanas veidlapu, kas ļauj izmantot viņu sniegtos paraugus. Paraugiem, 
kas tiks iznīcināti pēc visu publikāciju pabeigšanas, ģenētiskā analīze netiek veikta.

Kvalificēti medicīnas darbinieki klīniskā vidē ņēma asins un siekalu paraugus no kontroles 
grupas personām, kuras piedalījās pētījumā. Orālā šķidruma vākšanai nav nepieciešami 
medicīnas darbinieki, tādēļ paraugus no mērķauditorijas pasākumos, kurus bieži apmeklē 
homoseksuāli vīrieši, ieguva homoseksuāļu apvienību izraudzīti paraugu vācēji. Šā uzdevuma 
veikšanai paraugu vācējiem tika piešķirts nepieciešamais aprīkojums1 un noteiktas speciālas 
procedūras, lai izvairītos no jebkādas saskares ar bioloģisko šķidrumu. Veronas Universitātes 
laboratorija bija vienīgā atbildīgā iestāde par orālā šķidruma paraugu testēšanu pēc to 
saņemšanas no projekta partneriem.

Attiecībā uz ES līdzekļu nepareizu izlietošanu — „SIALON” projekta prasītās izmaksas ir 
saskaņā ar līguma finanšu pielikumiem, kuru pamatā ir Finanšu regula2 un tās īstenošanas 
noteikumi3.

Komisija uzskata, ka datu vākšanas metodes, kas nodrošina anonimitāti, neapdraudēja 
konfidencialitāti vai drošību attiecībā uz paraugu devējiem.

Pamatojoties uz šobrīd pieejamajiem pierādījumiem, Komisija nerod nekādu apliecinājumu 
tam, ka „SIALON” projekts būtu nepareizi izlietojis ES līdzekļus.”

                                               
1 Paraugi tika ņemti, izmantojot „Oracol” ierīci. Tā ietver plastmasas kociņam 
piestiprinātu polistirola putu tamponu, ko berzē gar zobiem un smaganām aptuveni 1 minūti.
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


