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Tema: Peticija Nr. 0705/2009 dėl pažeidimų, padarytų Graikijoje įgyvendinant ES 
finansuojamą projektą SIALON, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis 
S. R.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas Graikijoje dirbo NVO, kuri dalyvavo įgyvendinant projektą SIALON, 
skirtą rinkti informacijai apie lytiškai plintančių ligų (ŽIV/AIDS ir sifilio) tarp vyrų, turinčių 
lytinių santykių su vyrais, epidemiologinį stebėjimą. Projektą finansuoja Bendrija pagal ES 
visuomenės sveikatos veiksmų programą. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras yra 
atsakingas už stebėseną, duomenų rinkimą ir skelbimą. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad ši 
informacija Graikijoje buvo surinkta netinkamu būdu, nes ją rinko asmenys, neturintys 
medicininio išsilavinimo, ir teigia, kad organizacija nepakankamai užtikrina konfidencialumo 
principo laikymąsi. Jis taip pat pažymi, kad NVO valdyba ir pirmininkas netinkamai naudojo 
projektui skirtas ES lėšas. Dėl skundų ir protestų prieš vadovybės veiksmus peticijos 
pateikėjas buvo atleistas iš darbo, todėl Atėnų darbo teismui jis pateikė ieškinį dėl neteisėto 
atleidimo iš darbo. Jis kreipiasi į Europos Parlamentą prašydamas imtis veiksmų ir patikrinti, 
kokiu mastu lėšos buvo naudojamos netinkamai ir ar deramai laikytasi šiuo atveju ypač 
svarbių ES principų, susijusių su asmens duomenų apsauga.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.
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„Peticijos pateikėjas, Jungtinės Karalystės pilietis, gyvenantis Graikijoje, dirbo ŽIV/AIDS 
susirgimų srities veiklą vykdančioje NVO „Act up Hellas“. NVO buvo sudariusi subrangos 
sutartį su Graikijos ligų prevencijos ir kontrolės centru, pagal kurią įsipareigojo rinkti seilių 
mėginius siekdama įgyvendinti projektą SIALON, kuris yra bendrai finansuojamas pagal 
antrąją Bendrijos veiksmų programą sveikatos srityje (2008–2013 m.). Graikijos ligų 
prevencijos ir kontrolės centras yra asocijuotas projekto SIALON partneris, kuris tirdamas 
kraujo ir seilių mėginius siekia gauti patikimos ir pagrįstos informacijos apie ŽIV ir sifilio 
paplitimą tarp vyrų, turinčių lytinių santykių su vyrais, Pietų ir Rytų Europoje. NVO „Act up 
Hellas“ peticijos pateikėjui mokėjo, kad šis rinktų seilių mėginius homoseksualų lankymosi 
vietose.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad mėginius duomenims, skirtiems projektui įgyvendinti, rinko 
medicininio išsilavinimo neturintys darbuotojai. Jo manymu, dėl to kilo pavojus informacijos 
konfidencialumui, o duomenys buvo klaidingai aiškinami. Jis taip pat teigia, kad Graikijos 
NVO „Act up Hellas“ netinkamai naudojo ES lėšas.

SIALON projekto protokolą patvirtino kiekvienos dalyvaujančios valstybės etikos komitetas. 
Pagal šį protokolą duomenys yra renkami ir naudojami visiškai anonimiškai. Mėginį ir jo 
donorą sieja tik brūkšninis kodas, kuris priklijuojamas prie mėginio ir kortelės, duodamos 
donorui paėmus mėginį. Pagal šį brūkšninį kodą donoras gali sužinoti testo rezultatus. 
Visiems donorams duodamos paciento informacijos formos, kuriose paaiškinta procedūra. 
Kiekvienas donoras pasirašo sutikimo formą dėl mėginio naudojimo. Mėginiai nėra 
naudojami genetinėms analizėms atlikti; paskelbus informaciją, jie bus sunaikinti.

Kraujo ir seilių mėginius iš užsiregistravusių asmenų tikrinamosios grupės klinikinėje 
aplinkoje ėmė tinkamas kvalifikacijas turintys medicinos darbuotojai. Burnos skysčių 
mėginius gali rinkti ir ne medicinos specialistai, todėl homoseksualų lankymosi vietose seilių 
mėginius iš tikslinės gyventojų grupės ėmė gėjų asociacijų pasamdyti asmenys. Šiam darbui 
mėginių rinkėjai gavo reikiamą įrangą1 ir specialius nurodymus, kaip išvengti kontakto su 
biologiniu skysčiu. Veronos universiteto laboratorija, gavusi seilių mėginius iš projekto 
partnerių, buvo vienintelė institucija, atsakinga už jų testavimą.

Kalbant apie netinkamą lėšų naudojimą, projekto SIALON nurodytos išlaidos atitinka 
finansinius sutarties priedus, pagrįstus Finansiniu reglamentu2 ir jo įgyvendinimo 
taisyklėmis3.

Komisija mano, kad taikant anonimiškumą užtikrinančius duomenų rinkimo metodus nebuvo 
pažeistas informacijos apie donorus konfidencialumas ar saugumas.

Remdamasi šiuo metu turimais duomenimis, Komisija neranda jokių įrodymų, kad 
įgyvendinant projektą SIALON buvo netinkamai naudojamos ES lėšos.“
                                               
1 Mėginiai buvo imami naudojant įrangą „Oracol“, kurią sudaro polistirolo putų 
tamponas, priklijuotas prie plastmasinės lazdelės. Šiuo tamponu dantys ir dantenos trinami 
apie minutę.
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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4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Peticijos pateikėjas pateikia šiuos teiginius dėl projektą įgyvendinančių institucijų ir joms 
skirto finansavimo.

– Kyla abejonių dėl „Act up Hellas“ patikimumo.
– Kyla interesų konfliktas dėl „Act up Hellas“ dalyvavimo įgyvendinant projektą.
– Yra problemų, susijusių su „Act up Hellas“ finansų valdymu ir kitu aspektu – jo 

dalyvavimu įgyvendinant projektą SIALON.
– Neparengti etikos protokolai, pagal kuriuos Graikijoje įgyvendinant projektą SIALON būtų 

leidžiama rinkti ir doroti svarbius duomenis.
– Netinkamai saugoti mėginiai, surinkti įgyvendinant projektą.
– Du Graikijos ligų prevencijos ir kontrolės centro darbuotojai neteisingai tvirtino esantys 

gydytojai.

„Act up Hellas“ ir projekto SIALON nesiejo jokie sutartiniai santykiai. Graikijos ligų 
prevencijos ir kontrolės centras buvo Graikijos partneris, kurį siejo sutartiniai santykiai su 
projektu. NVO patikimumo ir galimo interesų konflikto dėl to, kad du Graikijos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro darbuotojai priklausė ir „Act up Hellas“ direktorių valdybai, 
klausimai priskiriami nacionalinės kompetencijos sričiai.

Kalbant apie netinkamą lėšų naudojimą, projekto SIALON nurodytos išlaidos, įskaitant 
Graikijos partnerio Graikijos ligų prevencijos ir kontrolės centro patirtas išlaidas, atitinka 
finansinius sutarties priedus, pagrįstus Finansiniu reglamentu1 ir jo įgyvendinimo 
taisyklėmis2. Be to, Graikijos ligų prevencijos ir kontrolės centras pasitraukė iš projekto 
SIALON, nes neįvykdė savo užduočių. Todėl tik pagrįstos išlaidos, patirtos įgyvendinant 
tikrąsias projekto SIALON užduotis, gali būti laikomomis tinkamomis finansuoti sąnaudomis, 
atlygintinomis Graikijos ligų prevencijos ir kontrolės centrui iš bendrai su ES skirtų lėšų šiam 
projektui įgyvendinti. Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra šiuo metu vertina 
visas tinkamas finansuoti Graikijos ligų prevencijos ir kontrolės centro sąnaudas. Lėšų, gautų 
iš Graikijos teikiamos pagalbos subsidijos, klausimas priskiriamas nacionalinės 
kompetencijos sričiai.

2008 m. rugsėjo 23 d. etikos patvirtinime, kurį pasirašė Graikijos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro etikos komiteto pirmininkas, teigiama, kad komitetas apsvarstė projekto SIALON 
protokolus ir nustatė, kad jie atitinka „su žmonėmis atliekamiems moksliniams tyrimams ir iš 
žmonių gautų duomenų rinkimui ir (arba) tyrimams taikomus būtinus etinius kriterijus ir 
principus“.

Už mėginių saugojimą buvo atsakingi duomenų rinkėjai ir projekto partneris Graikijos ligų 
prevencijos ir kontrolės centras. Kaip minėta anksčiau, Graikijos ligų prevencijos ir kontrolės 
centras turėjo pasitraukti iš projekto SIALON, nes negalėjo atlikti jam pavestų projekto 
                                               
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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vykdymo užduočių (paimti mėginių).

Graikijos ligų prevencijos ir kontrolės centro darbuotojų profesinės kvalifikacijos klausimas 
priskiriamas nacionalinės kompetencijos sričiai.

Išvados

Komisija nenustatė jokių įrodymų, kad Graikijos ligų prevencijos ir kontrolės centras, 
įgyvendindamas projektą SIALON, netinkamai naudojo ES lėšas. Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomoji agentūra šiuo metu vertina projekto SIALON įgyvendintojų pateiktą 
galutinę ataskaitą.

Komisija mano, kad Graikijos ligų prevencijos ir kontrolės centro dalyvavimas įgyvendinant 
projektą SIALON buvo patvirtintas būtinu etikos patvirtinimu.

Kiti peticijoje iškelti klausimai priskiriami nacionalinės kompetencijos sričiai.“


