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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Görögországban dolgozott egy olyan nem kormányzati szervezetnél, 
amely az EU közegészségügyi cselekvési programja révén közösségi finanszírozásban 
részesülő SIALON projekt végrehajtása keretében gyűjtött információt a férfiakkal szexuális 
kapcsolatot létesítő férfiak körében fellépő szexuális úton terjedő betegségek (HIV/AIDS és 
szifilisz) járványtani felügyelete érdekében. Tehát az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ felelős az ellenőrzésért, valamint az információk begyűjtéséért és az 
eredmények közzétételéért. A petíció benyújtója szerint Görögországban elfogadhatatlan 
módszerekkel került sor az adatgyűjtésre, mivel azt orvosi képzettséggel nem rendelkező 
személyek végezték, és nem voltak kellő biztosítékok az adatok bizalmas jellegének 
biztosítására. A petíció benyújtója azt is hangsúlyozza, hogy a nem kormányzati szervezet 
vezető testülete és elnöke nem megfelelően használták fel a projekt számára elkülönített 
összeget. A petíció benyújtója által az illetékesek felé tett panaszok és tiltakozások az állásába 
kerültek, ami miatt az athéni munkaügyi bírósághoz fordult jogtalan elbocsátásra hivatkozva. 
Kéri az Európai Parlamentet, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak ellenőrzésére, 
hogy milyen mértékig használták fel szabálytalanul a pénzösszegeket, illetve betartották-e az 
EU alapelveit az – ez esetben különösen érzékeny – személyes adatok védelmét illetően.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtója Görögországban élő brit állampolgár, és az „Act up Hellas” elnevezésű 
nem kormányzati szervezet alkalmazottja volt, amely a HIV/AIDS területén tevékenykedik. A 
nem kormányzati szervezetet a Görög Járványvédelmi és Betegségmegelőzési Központ bízta 
meg alvállalkozói szerződés alapján azzal, hogy a második közösségi egészségügyi cselekvési 
program (2008–2013) tárfinanszírozásában megvalósuló SIALON-projekt keretében gyűjtsön 
nyálmintákat. A Görög Járványvédelmi és Betegségmegelőzési Központ a SIALON-projekt 
társult partnere, célja pedig az, hogy vér- és nyálminták elemzésén keresztül megbízható és 
ellenőrzött információkat gyűjtsön a HIV és a szifilisz elterjedtségéről a férfiakkal szexuális 
kapcsolatot létesítő férfiak körében Dél- és Kelet-Európában. A petíció benyújtóját az „Act up 
Hellas” fizette, hogy gyűjtsön nyálmintákat a homoszexuális férfiak frekventált 
találkozóhelyein.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a projektben nem egészségügyi személyzetet bíztak meg 
az adatgyűjtési célú minták levételével. Úgy véli, hogy ez veszélyeztette az információk 
titkosságát, és hibákhoz vezetett az adatok értelmezésekor. Azt is állítja, hogy az „Act-up 
Hellas” görög nem kormányzati szervezet rendeltetésellenesen használta fel az uniós 
forrásokat.

A SIALON-projekt jegyzőkönyvét mindegyik részt vevő ország etikai bizottsága jóváhagyta. 
A jegyzőkönyv szerint az adatokat teljes névtelenség mellett gyűjtötték és használták fel. A 
mintát vonalkóddal látták el, mintavételkor pedig egy kártyát adtak a donornak, és ez a kártya 
az egyetlen kapcsolat a minta és a donor között. A donorok a vonalkód alapján kaphatták meg 
a teszteredményeket. Minden donor betegtájékoztatási űrlapot kapott, amelyben ismertették az 
eljárást. Minden donor hozzájáruló nyilatkozatot írt alá, amelyben engedélyezte a minta 
felhasználását. A mintákon genetikai elemzést nem végeznek, az összes publikáció elkészítése 
után pedig a mintákat megsemmisítik.

Szakképzett egészségügyi személyzet vett vér- és nyálmintát a kontrollcsoporttól klinikai 
körülmények között, azon tesztalanyoktól, akik jelentkeztek a kutatásra. A nyálminta vétele 
nem igényel egészségügyi személyzetet, így a nyálmintákat a melegszervezetek által toborzott 
mintagyűjtők vették le a célpopulációtól a homoszexuális férfiak által gyakran látogatott 
találkozóhelyeken. A mintagyűjtők megkapták a feladatuk elvégzéséhez szükséges 
felszerelést1, és külön eljárásokat határoztak meg számukra annak érdekében, hogy ne 
kerüljenek kapcsolatba a biológiai nedvekkel. A Veronai Egyetem laboratóriumi létesítménye 
volt egyedül felelős a nyálmintákon végzett tesztekért, miután azokat a projektpartnerektől 
megkapta.

                                               
1 A mintákat az Oracol nevű eszközzel vették le. Ez egy műanyagpálcára erősített 
polisztirén tampon, amelyet kb. 1 percig kell hozzádörzsölni a fogakhoz és a fogínyhez.
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A források rendeltetésellenes felhasználását illetően a SIALON-projekt által igényelt 
költségek összhangban vannak a szerződés pénzügyi mellékleteivel, amelyek a költségvetési 
rendeleten1 és annak végrehajtási szabályain2 alapulnak.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a névtelenséget garantáló adatgyűjtési módszerek nem 
veszélyeztették a titoktartást vagy a biztonságot a minták donoraival kapcsolatban.

A rendelkezésre álló tények alapján a Bizottság nem talál semmilyen bizonyítékot arra, hogy 
a SIALON-projekt rendeltetésellenesen használta fel az uniós forrásokat.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

A petíció benyújtója a következőket állítja az érintett intézményekkel és az általuk kapott 
finanszírozással kapcsolatban: 

– Az „Act up Hellas” szervezet megbízhatósága vitatható.
– Összeférhetetlenség áll fenn az „Act up Hellas” szervezet projektben való részvételével 

kapcsolatban.
– Problémák állnak fenn az „Act up Hellas” pénzügyi irányításával és a szervezet SIALON-

projektben való részvételének egyéb kérdéseivel kapcsolatban.
– Nem állt rendelkezésre olyan etikai szabályzat, amely lehetővé tette volna az érzékeny 

adatok SIALON-projekt keretében történő gyűjtését és feldolgozását Görögországban.
– A projekt keretében gyűjtött mintákat nem tárolták megfelelően.
– A HCDCP (görög betegségmegelőzési és kontrollközpont) személyzetének két tagja 

hamisan állította azt, hogy orvos.
–
Az „Act up Hellas” szervezet nem állt szerződéses kapcsolatban a SIALON-projekttel. A 
projekttel szerződéses kapcsolatban álló görög fél a HCDCP volt. A nem kormányzati 
szervezet megbízhatósága, valamint a HCDCP személyzetének két tagja – akik az „Act up 
Hellas” igazgatótanácsának is tagjai – esetén fennálló lehetséges összeférhetetlenség kérdése 
nemzeti hatáskörbe tartozik. 

A finanszírozás rendeltetésellenes felhasználását illetően a SIALON-projekt által igényelt 
költségek – amelyek a görög fél, a HCDCP költségeit is tartalmazzák – összhangban állnak a 
szerződés pénzügyi mellékleteivel, amelyek a költségvetési rendeleten3 és annak végrehajtási 
szabályain4 alapulnak. A HCDCP továbbá feladatainak nem teljesítése miatt kivonult a 
SIALON-projektből. Ezért kizárólag a SIALON-projekt keretében ténylegesen elvégzett 
feladatok igazolt költségei tekinthetők a projekt által elnyert uniós társfinanszírozásból a 
HCDCP számára megtérítendő, elszámolható költségeknek. A HCDCP elszámolható 

                                               
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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költségeinek teljes összegét jelenleg az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 
vizsgálja. A Hellenic Aid adományaként kapott finanszírozás kérdése nemzeti hatáskörbe 
tartozik.

A HCDCP etikai bizottságának elnöke által aláírt 2008. szeptember 23-i etikai jóváhagyás 
megerősíti, hogy a bizottság a SIALON-projektre tekintettel felülvizsgálta a szabályzatokat, 
és azokat az „élő emberi alanyokon végzett kutatásokhoz, valamint az emberi alanyoktól 
felvett adatok gyűjtéséhez és/vagy tanulmányozásához szükséges etikai kritériumoknak és 
elveknek” megfelelőnek találta.

A minták tárolása az adatgyűjtők és a projekt-partner HCDCP felelősségi körébe tartozott. A 
fent említetteknek megfelelően a HCDCP-nek ki kellett vonulnia a SIALON-projektből, 
mivel nem tudta teljesíteni a projekt szerinti feladatait (mintagyűjtés).

A HCDCP személyzete szakmai képesítésének kérdése nemzeti hatáskörbe tartozik.

Következtetések

A Bizottság nem talált arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a HCDCP rendeltetésellenesen 
használta volna fel a SIALON-projekt keretében nyújtott uniós finanszírozást. A SIALON-
projekt által benyújtott végső jelentést jelenleg az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség vizsgálja.

A Bizottság véleménye szerint rendelkezésre állt a HCDCP SIALON-projektben való 
részvételéhez szükséges etikai jóváhagyás.

A petícióban felvetett egyéb kérdések nemzeti hatáskörbe tartoznak.


