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Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0705/2009, внесена от S.R., с британско гражданство, относно 
нередности във връзка с изпълнението на финансирания от ЕС проект 
„SIALON“ в Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е работил в Гърция за неправителствена организация, 
участваща в изпълнението на проекта „SIALON“ за събиране на информация относно 
епидемиологичния контрол върху венерическите болести (ХИВ/СПИН и сифилис) сред 
мъже, които имат полови контакти с мъже, като проектът е финансиран от Общността в 
рамките на програма за действие на ЕС в областта на общественото здраве. Съответно 
Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията е органът, който 
отговаря за наблюдението и събирането и публикуването на данни. Вносителят на 
петицията твърди, че в Гърция съответната информация е събирана по недопустим 
начин, от лица без медицинско образование, и че няма достатъчни гаранции, че се 
спазва принципът на поверителност. Вносителят на петицията също изтъква, че 
управителният орган на неправителствената организация и нейният председател са 
използвали неправомерно средствата на ЕС, предназначени за проекта. Оплакванията и 
възраженията от страна на вносителя на петицията пред отговорните лица са довели до 
това, че е загубил работата си и поради това той е подал иск за неправомерно 
уволнение пред съда по трудови спорове в Атина. Той се обръща към Европейския 
парламент с молба да предприеме необходимите стъпки, за да установи до каква степен 
средства са били използвани неправомерно и дали са спазени изцяло принципите на ЕС 
относно защитата на лични данни, които в този случай са изключително чувствителни.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 30 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Вносителят на петицията, британски гражданин, живеещ в Гърция, е бил нает от „Act 
up Hellas“, неправителствена организация в областта на ХИВ/СПИН. 
Неправителствената организация е била подизпълнител на Гръцкия център за 
профилактика и контрол върху заболяванията във връзка със събирането на проби от 
слюнка в рамките на „SIALON“, проект, съфинансиран от втората програма за действие 
на Общността в областта на здравето (2008–2013 г.). Гръцкият център за профилактика 
и контрол върху заболяванията е асоцииран партньор по проекта „SIALON“, който има 
за цел да получи надеждна и валидна информация за случаите на ХИВ и сифилис сред 
мъжете, които имат полови контакти с мъже, в страните от Южна и Източна Европа 
чрез извършване на анализ на проби от кръв и слюнка. „Act up Hellas“ е плащала на 
вносителя на петицията да събира проби от слюнка на места, често посещавани от 
хомосексуални мъже.

Вносителят на петицията твърди, че проектът е използвал персонал без медицинско 
образование за вземане на пробите, използвани за събирането на данни. Той счита, че 
това е изложило на риск поверителността на информацията и е довело до грешки при 
тълкуването на данните. Той също така твърди, че гръцката неправителствена 
организация „Act-up Hellas“ е използвала неправомерно средства на ЕС.

Протоколът от проекта „SIALON“ е одобрен от етичната комисия във всяка от страните 
участнички. Според протокола данните са събирани и използвани при спазване на 
абсолютна поверителност. Баркодът, прикрепен към пробата, и картата, дадена на 
донора при вземането на пробата, са единствената връзка между пробите и донорите. 
Донорите могат да получат резултатите от тестовете като използват баркода. На всички 
донори е бил даден формуляр с информация за пациента, в който се обяснява 
процедурата. Всички донори са подписали формуляр за съгласие, позволяващ 
използването на тяхната проба. На пробите не се правят никакви генетични анализи, а 
самите проби ще бъдат унищожени след приключването на всички публикации.

Квалифициран медицински персонал е взел проби от кръв и слюнка от контролна група
в клинична среда от лицата, записали се за изследването. Събирането на слюнка не 
изисква медицински персонал, затова пробите от слюнка са били събрани от целевото 
население на места, често посещавани от хомосексуални мъже, от хора, наети от гей 
асоциации. На хората, събиращи пробите, е било дадено необходимото оборудване1 за 
това и са били определени специални процедури, за да се избегне всякакъв контакт с 
биологичните течности. Единствено лабораторията на Университета във Верона 
отговаря за извършването на тестовете на пробите от слюнка след получаването им от 
партньорите по проекта.

                                               
1 Пробите са били взети като е използвано приспособлението „Oracol“. То се състои от 
полистиренов тампон, прикрепен към пластмасова пръчица, с който се натриват зъбите и венците за 
около минута.
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Що се отнася до неправомерното използване на средства, заявените от проекта 
„SIALON” разходи са съобразени с финансовите приложения към договора, които се 
основават на Финансовия регламент1 и правилата за неговото прилагане2.

Комисията счита, че методите за събиране на данни, които гарантират анонимността, 
не са изложили на риск поверителността или сигурността на донорите на пробите.

Въз основа на наличните в момента данни Комисията не намира никакви доказателства, 
че проектът „SIALON” е използвал неправомерно средства на ЕС.

4. Отговор на Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Вносителят на петицията отправя следните твърдения относно участващите 
организации и средствата, получени от тях: 

– Надеждността на „Act up Hellas“ е под въпрос.
– Налице е конфликт на интереси с участието на „Act up Hellas“ в рамките на проекта.
– Съществуват проблеми по отношение на финансовото управление на „Act up Hellas“ 

и друг аспект от участието му в проекта „SIALON“.
– Не е имало етични протоколи, които да позволяват събирането и обработването на 

чувствителни данни в Гърция в рамките на проекта „SIALON“.
– Пробите, които са събрани в рамките на проекта, не са съхранявани правилно.
– Двама членове на персонала на Гръцкия център за профилактика и контрол върху 

заболяванията невярно са твърдели, че са лекари.
–
„Act up Hellas“ не е имала договорни отношения с проекта „SIALON“. Гръцкият 
партньор с договорни отношения с проекта е Гръцкият център за профилактика и 
контрол върху заболяванията. Въпросът за надеждността на неправителствената 
организация и този за евентуалния конфликт на интереси на двама членове на 
персонала на Гръцкия център за профилактика и контрол върху заболяванията, които 
също така са членове на борда на директорите на „Act up Hellas“, попада в сферата на 
компетентност на националните органи. 

Що се отнася до неправомерното използване на средства, заявените от проекта 
„SIALON“ разходи, включително тези, които са направени от гръцкия партньор –
Гръцкият център за профилактика и контрол върху заболяванията, са съобразени с 
финансовите приложения към договора, които се основават на Финансовия регламент3

и правилата за неговото прилагане4. Освен това Гръцкият център за профилактика и 
контрол върху заболяванията се е оттеглил от проекта „SIALON“ поради неизпълнение 
на задачите си. Следователно единствено обоснованите разходи за действителните 
задачи, извършени по проекта „SIALON“, могат да бъдат разглеждани като допустими 
разходи, които следва да бъдат изплатени на Гръцкия център за профилактика и 
контрол върху заболяванията от съфинансирането на ЕС, предоставено за проекта. 
Общите допустими разходи на Гръцкия център за профилактика и контрол върху 
                                               
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
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:EN:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:EN:PDF
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заболяванията понастоящем са предмет на оценка от Изпълнителната агенция за 
здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите. Въпросът относно средствата, 
получени от „Помощ за Гърция“, попада в сферата на компетентност на националните 
органи.

Етично одобрение от 23 септември 2008 г., подписано от председателя на комисията по 
етика на Гръцкия център за профилактика и контрол върху заболяванията, 
потвърждава, че комисията е преразгледала протоколите за проекта „SIALON“ и е 
открила, че те са в съответствие с „етичните критерии и принципи, които са 
необходими за изследванията с живи участници и събирането и/или проучването на 
данни от хора.“

Съхраняването на пробите е било отговорност на събралите данните и на Гръцкия 
център за профилактика и контрол върху заболяванията като партньор по проекта. 
Както беше посочено по-горе, Гръцкият център за профилактика и контрол върху 
заболяванията е трябвало да се оттегли от „SIALON“, тъй като не е могъл да изпълнява 
задачите си по проекта (събиране на пробите).

Въпросът за професионалните квалификации на членовете на персонала на Гръцкия 
център за профилактика и контрол върху заболяванията попада в сферата на 
компетентност на националните органи.

Заключения

Комисията не е открила никакво доказателство, че Гръцкият център за профилактика и 
контрол върху заболяванията е използвал неправомерно средства на ЕС в контекста на 
проекта „SIALON“. Окончателният доклад, представен от проекта „SIALON“, 
понастоящем е предмет на оценка от Изпълнителната агенция за здравеопазване и 
въпроси, свързани с потребителите.

Комисията счита, че необходимото етично одобрение е било осигурено за участието на 
Гръцкия център за профилактика и контрол върху заболяванията в „SIALON“.

Другите въпроси, повдигнати в петицията, попадат в сферата на компетентност на 
националните органи.


