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Suġġett: Petizzjoni 0705/2009, imressqa minn S.R.,  ta’ nazzjonalità Brittanika, dwar 
irregolaritajiet b’konnessjoni mal-implimentazzjoni tal-proġett SIALON fil-
Greċja, iffinanzjat mill-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant kien jaħdem il-Greċja għal Organizzazzjoni mhux Governattiva (NGO) 
involuta fl-implimentazzjoni tal-proġett SIALON biex tiġbor informazzjoni dwar il-
monitoraġġ epidemijoloġiku ta’ mard li jinxtered sesswalment (HIV/AIDS u sifillis) fost 
irġiel li jkollhom x’jaqsmu sesswalment ma’ rġiel, proġett li huwa ffinanzjat mill-Komunità 
taħt il-programm ta’ azzjoni tal-UE għas-saħħa pubblika. Għal dik ir-raġuni, iċ-Ċentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard huwa responsabbli għall-monitoraġġ, il-
ġbir u l-pubblikazzjoni tas-sejbiet. Il-petizzjonant jgħid li l-informazzjoni relevanti fil-Greċja 
inġabret b’mod inammissibbli, minħabba li dan qed isir minn persuni li ma għandhom l-ebda 
taħriġ mediku u minħabba li mhemmx biżżejjed salvagwardji rigward il-konformità mal-
prinċipju ta’ kunfidenzjalità. Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni wkoll li l-amministrazzjoni tal-
NGO u l-president tagħha għamlu użu ħażin mill-fondi tal-UE allokati għal dan il-proġett. L-
ilmenti u l-protesti mill-petizzjonant lill-awtoritajiet swewlu l-impjieg tiegħu, u għalhekk 
fetaħ kawża għal tkeċċija inġusta quddiem it-Tribunal tal-Impjieg f’Ateni. Konsegwentement, 
huwa qed jappella lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-passi neċessarji sabiex ikun verifikat 
safejn kien hemm użu ħażin tal-fondi u jekk il-prinċipji tal-UE dwar il-protezzjoni ta’ dejta 
personali, li f’dan il-każ, huma partikolarment importanti, humiex qed ikun osservati b’mod 
sħiħ.

2. Ammissibilità
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Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Il-petizzjonant, ċittadin Brittaniku li jgħix il-Greċja, huwa impjegat mal-“Act up Hellas”, 
NGO fil-qasam tal-HIV/AIDS. L-NGO ġiet sottokuntrattata miċ-Ċentru Elleniku għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard biex tiġbor kampjuni ta’ fluwidu orali fil-qafas ta’ 
“SIALON”, proġett kofinanzjat mit-tieni programm ta’ azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-
saħħa (2008-2013). Iċ-Ċentru Elleniku għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard huwa sieħeb 
assoċjat fil-proġett “SIALON”, li jimmira li jakkwista informazzjoni affidabbli u valida dwar 
il-prevalenza tal-HIV u s-Sifillis fost irġiel li jkollhom x’jaqsmu sesswalment ma’ rġiel oħra 
f’pajjiżi tal-Ewropa t’Isfel u tal-Lvant permezz ta’ analiżi ta’ kampjuni tad-demm u ta’ 
fluwidi orali. Il-petizzjonant tħallas mill-“Act up Hellas” biex jiġbor kampjuni ta’ fluwidi 
orali f’postijiet frekwentati minn irġiel omosesswali.

Il-petizzjonant isostni li l-proġett uża persunal li mhuwiex mediku biex jiġbor kampjuni li 
ntużaw għall-ġbir tad-dejta. Huwa jemmen li dan ikkomprometta l-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni u wassal għal żbalji fl-interpretazzjoni tad-dejta. Huwa jsostni wkoll li l-NGO 
Griega “Act-up Hellas” użat il-fondi tal-UE b’mod skorrett.

Il-protokoll tal-proġett “SIALON” ġie approvat mill-kumitat tal-Etika f’kull pajjiż 
parteċipanti. Skont il-protokoll, id-dejta għandha tinġabar u tintuża b’mod totalment anonimu. 
L-unika rabta bejn il-kampjuni u d-donaturi hija l-bar code mehmuża mal-kampjun u ma’ 
karta mogħtija lid-donatur meta jittieħed il-kampjun. Id-donaturi jistgħu jiksbu r-riżultati tat-
testijiet billi jużaw il-bar code. Id-donaturi kollha jingħataw formola ta’ informazzjoni għall-
pazjent li tispjega l-proċedura. Id-donaturi kollha jiffirmaw formola ta’ kunsens biex ikun 
jista’ jintuża l-kampjun tagħhom. Ma ssir l-ebda analiżi ġenetika tal-kampjuni, li jinqerdu 
wara li jitlestew il-pubblikazzjonijiet kollha.

Il-persunal mediku kwalifikat ħa kampjuni tad-demm u l-bżieq minn grupp ta’ kontroll 
f’ambjent ta’ klinika minn persuni li kienu qed jieħdu sehem fl-istudju. Il-ġbir ta’ fluwidu 
orali ma jirrikjedix persunal mediku, u b’hekk il-kampjuni tal-bżieq inkisbu mill-popolazzjoni 
fil-mira minn postijiet frekwentati minn irġiel omosesswali, minn kolletturi rreklutati minn 
assoċjazzjonijiet tal-omosesswali. Il-kolletturi ngħataw it-tagħmir neċċessarju 1 biex jagħmlu 
dan, u ġew stabbiliti proċeduri speċjali biex jiġi evitat kull kuntatt mal-fluwidu bijoloġiku. Il-
faċilità tal-Laboratorju tal-Università ta’ Verona kienet responsabbli esklussivament għat-
testijiet fuq il-kampjuni tal-fluwidu orali wara li kienu jaslulha mingħand l-imsieħba fil-
proġett.

Fir-rigward tal-użu mhux xieraq tal-fondi, l-ispejjeż ikklejmjati mill-proġett SIALON huma 
f’konformità mal-annessi finanzjarji tal-kuntratt, li huma bbażati fuq ir-Regolament 
Finanzjarju2 u r-regoli implimentattivi tiegħu1.

                                               
1 Il-kampjuni ttieħdu billi ntuża l-istrument “Oracol”. Dan jikkonsisti minn materjal 
assorbenti tal-fowm tal-polisterin imwaħħal ma’ stikka tal-plastik, li jinħakk mas-snien u l-
ħanek għal madwar minuta.
2 http://eur-
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Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-metodi għall-ġbir tad-dejta li jiggarantixxu l-anonimità ma 
kkompromettewx il-kunfidenzjalità jew is-sigurtà fir-rigward tad-donaturi tal-kampjuni.

Abbażi tal-evidenza li hi disponibbli bħalissa, il-Kummissjoni ma ssib l-ebda prova li l-
proġett SIALON ma użax kif xieraq il-fondi tal-UE.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Il-petizzjonant jagħmel l-allegazzjonijiet li ġejjin rigward l-organizzazzjonijiet involuti u l-
finanzjament li waslilhom: 

– Il-kredibilità tal-“Act up Hellas” hija dubjuża.
– Hemm kunflitt ta’ interessi mal-użu tal-“Act up Hellas” fil-qafas tal-proġett.
– Hemm problemi fir-rigward tal-ġestjoni finanzjarja tal-“Act up Hellas” u aspetti oħra tal-

involviment tagħha fil-proġett SIALON.
– Ma kien hemm ebda protokoll dwar l-etika li jippermetti l-ġbir u l-ipproċessar ta’ dejta 

sensittiva fil-Greċja fil-qafas tal-proġett SIALON.
– Il-kampjuni li nġabru fil-qafas tal-proġett ma nħażnux kif suppost.
– Tnejn mill-membri tal-persunal taċ-Ċentru Elleniku għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-

Mard (HCDCP - Hellenic Centre for Disease Control and Prevention) għamlu 
dikjarazzjoni falza li kienu tobba.

–
L-“Act up Hellas” ma kellha l-ebda relazzjoni kontraenti mal-proġett SIALON. L-imsieħeb 
Grieg b’relazzjoni kontraenti mal-proġett kien l-HCDCP. Il-kwistjoni ta’ kredibilità tal-NGO 
u dik dwar il-possibilità ta’ kunflitt ta’ interessi ta’ żewġ membri tal-persunal tal-HCDCP  li 
huma wkoll membri tal-Bord tad-Diretturi tal-“Act up Hellas” jaqgħu fil-kompetenza 
nazzjonali. 

Fir-rigward tal-użu mhux xieraq tal-fondi, l-ispejjeż ikklejmjati mill-proġett SIALON, inklużi 
dawk li saru mill-imsieħeb Grieg HCDCP, huma f’konformità mal-annessi finanzjarji tal-
kuntratt, li huma bbażati fuq ir-Regolament Finanzjarju2 u r-regoli implimentattivi tiegħu3.
Barra dan, l-HCDCP irtira mill-proġett SIALON minħabba n-nuqqas ta’ twettiq tal-kompiti 
tiegħu. Għalhekk huma biss l-ispejjeż sostanzjati għall-kompiti effettivament imwettqa fil-
proġett SIALON li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala spejjeż eleġibbli pagabbli lill-HCDCP mill-
kofinanzjament tal-UE allokat għall-proġett. L-ispejjeż totali eleġibbli tal-HCDCP attwalment 
qed jiġu evalwati mill-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi. Il-kwistjoni relatata 
mal-fondi rċevuti mill-Għajnuna Ellenika taqa’ fil-kompetenza nazzjonali.

Approvazzjoni Etika tat-23/9/2008 ffirmata mill-President tal-Kumitat tal-Etika tal-HCDCP 
tikkonferma li l-Kumitat irreveda l-protokolli tal-proġett SIALON u sab li kienu konformi 

                                                                                                                                                  
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:EN:PDF
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:EN:PDF
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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mal-kriterji u l-prinċipji etiċi neċessarji għar-riċerka li tinvolvi parteċipanti umani u għall-
ġbir u/jew l-istudju ta’ dejta li tkun ġejja minn suġġetti umani.

Il-ħżin tal-kampjuni kienet ir-responsabilità tal-kolletturi tad-dejta u l-imsieħeb tal-proġett 
HCDCP. Kif intqal hawn fuq, l-HCDCP kellu jirtira mis-SIALON minħabba li ma setax 
iwettaq il-kompiti tiegħu fil-proġett (il-ġbir tal-kampjuni).

Il-kwistjoni tal-kwalifiki professjonali tal-membri tal-persunal tal-HCDCP taqa’ fil-
kompetenza nazzjonali.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma sabet ebda prova li l-HCDCP uża ħażin il-fondi tal-UE fil-kuntest tal-
proġett SIALON. Ir-rapport finali sottomess mill-proġett SIALON attwalment qed jiġi 
evalwat mill-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi.

Il-Kummissjoni tqis li kien hemm l-approvazzjoni etika neċessarja għall-parteċipazzjoni tal-
HCDCP fis-SIALON.

Il-kwistjonijiet l-oħra mqajma fil-petizzjoni jaqgħu fil-kompetenza nazzjonali.


