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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0705/2009, którą złożył S.R. (Wielka Brytania) w sprawie 
nieprawidłowości dotyczących wdrożenia finansowanego przez UE projektu 
SIALON w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracował w Grecji dla organizacji pozarządowej zaangażowanej we 
wdrażanie projektu SIALON na rzecz zbierania informacji na temat epidemiologicznego 
monitorowania chorób przekazywanych droga płciową (HIV/AIDS i syfilis) wśród gejów, 
który to projekt jest finansowany przez Wspólnotę w ramach unijnych programów działania 
na rzecz zdrowia publicznego. Zgodnie z powyższym organem odpowiedzialnym za 
monitorowanie, zbieranie i publikowanie informacji jest Europejskie Centrum Zapobiegania 
i Kontroli Chorób. Autor petycji twierdzi, że w Grecji informacje te są zbierane w sposób 
niedopuszczalny, gdyż gromadzeniem danych zajmują się osoby nieposiadające przeszkolenia 
medycznego, oraz że informacje nie są wystarczająco chronione w sposób zgodny z zasadą 
poufności. Składający petycję wskazuje również, że zarząd i prezes organizacji pozarządowej 
w niewłaściwy sposób wykorzystują środki unijne przyznane na omawiany projekt. Składanie 
skarg i wyrażanie sprzeciwu na ręce osób odpowiedzialnych zakończyło się dla autora petycji 
utratą pracy, w konsekwencji czego wniósł on sprawę o nieuzasadnione zwolnienie z pracy do 
sądu pracy w Atenach. W związku z powyższym składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie niezbędnych kroków w celu zbadania, w jakim stopniu 
niewłaściwie wykorzystano środki oraz czy unijne zasady dotyczące ochrony danych 
osobowych, które w tym przypadku są wyjątkowo wrażliwe, są w pełni przestrzegane.
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Składający petycję, obywatel brytyjski mieszkający w Grecji, był zatrudniony przez „Act up 
Hellas”, organizację pozarządową działającą w obszarze HIV/AIDS. Greckie Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (HCDCP) zleciło owej organizacji pozarządowej zebranie 
próbek śliny w ramach projektu SIALON współfinansowanego z drugiego programu działań 
wspólnotowych w dziedzinie zdrowia (2008–2013). Greckie Centrum Zapobiegania 
i Kontroli Chorób jest jednym z partnerów projektu SIALON, który na podstawie analiz 
próbek krwi i śliny ma na celu uzyskanie wiarygodnych i rzeczywistych informacji na temat 
częstotliwości występowania HIV i syfilisu w krajach Europy Południowej i Wschodniej 
wśród mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami. Organizacja „Act up Hellas” zapłaciła 
składającemu petycję za zebranie próbek śliny w miejscach uczęszczanych przez 
homoseksualnych mężczyzn.

Składający petycję twierdzi, że w ramach projektu korzystano z usług personelu bez 
wykształcenia medycznego przy pobieraniu próbek, w oparciu o które gromadzono dane. 
Uważa on, że naraziło to na szwank poufność informacji i doprowadziło do błędów przy 
interpretacji danych. Składający petycję utrzymuje też, że grecka organizacja pozarządowa 
„Act up Hellas” niewłaściwie wykorzystywała fundusze unijne.

Protokół projektu SIALON został zatwierdzony przez komisję ds. etyki w każdym z krajów 
uczestniczących. Zgodnie z protokołem dane są zbierane i wykorzystywane przy zachowaniu 
całkowitej anonimowości. Kod kreskowy dołączony do próbki oraz karta przekazywana 
dawcy w momencie jej pobierania to jedyne ogniwo łączące próbki i dawców. Dawcy mogą 
sprawdzić wyniki testów, korzystając z kodu kreskowego. Wszyscy dawcy otrzymują 
formularz z informacjami dla pacjenta, w którym wyjaśnia się ową procedurę. Wszyscy oni 
podpisują też formularz zgody, zezwalając na wykorzystanie swojej próbki. Żadne badania 
genetyczne nie są prowadzone na próbkach. Zostaną one zniszczone po zebraniu wszystkich 
publikacji.

Wykwalifikowany personel medyczny w warunkach klinicznych pobrał próbki krwi i śliny 
z grupy kontrolnej od osób włączonych do badania. Pobieranie śliny nie wymaga 
angażowania personelu medycznego, a zatem właściwe próbki uzyskano od populacji 
docelowej w miejscach uczęszczanych przez homoseksualnych mężczyzn za pośrednictwem 
osób zwerbowanych w stowarzyszeniach gejowskich. Osoby zbierające próbki 
wyposażono1w tym celu w niezbędny sprzęt, określono też specjalne procedury, tak aby 
unikać jakiegokolwiek kontaktu z płynami biologicznymi. Laboratorium na Uniwersytecie 

                                               
1 Próbki pobrano przy wykorzystaniu urządzenia o nazwie „Oracol”. Składa się ono ze styropianowego 
tamponu przyczepionego do plastikowego patyczka, którym pociera się zęby i dziąsła przez około 1 minutę.
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w Weronie ponosiło wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie badań próbek śliny po 
otrzymaniu ich od partnerów biorących udział w projekcie.

W odniesieniu do niewłaściwego wykorzystania funduszy unijnych płatności wnioskowane 
w ramach projektu SIALON są zgodne z załącznikami finansowymi do umowy, która opiera 
się na rozporządzeniu finansowym1i przepisach wykonawczych do tego aktu prawnego2.

Komisja uznaje, że metody zbierania danych, które gwarantują anonimowość, nie naruszyły 
poufności czy bezpieczeństwa dawców próbek.

Na podstawie obecnie dostępnych informacji Komisja nie znalazła dowodu na niewłaściwe 
wykorzystywanie funduszy unijnych w ramach projektu SIALON.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Składający petycję formułuje następujące zarzuty dotyczące odnośnych organizacji i 
otrzymanego przez nie finansowania: 

– Wiarygodność organizacji „Act up Hellas” jest wątpliwa.
– W związku z korzystaniem w ramach projektu z usług organizacji „Act up Hellas” pojawił 

się konflikt interesów.
– Występują problemy dotyczące zarządzania finansowego w „Act up Hellas” oraz innych 

aspektów udziału tej organizacji w projekcie SIALON.
– Nie istnieją protokoły etyczne zezwalające na zbieranie i przetwarzanie w Grecji danych 

wrażliwych w ramach projektu SIALON.
– Próbki zebrane w ramach projektu nie były właściwie przechowywane.
– Dwóch członków personelu centrum HCDCP niezgodnie z prawdą podawało się za 

lekarzy.
–
Organizacja „Act up Hellas” nie nawiązała stosunku umownego w ramach projektu SIALON. 
Grecki partner, który zawarł stosunek umowny w ramach tego projektu, to HCDCP. Kwestie 
wiarygodności rzeczonej organizacji pozarządowej oraz możliwego konfliktu interesów 
dwóch pracowników HCDCP, którzy są też członkami zarządu „Act up Hellas”, leżą w gestii 
władz krajowych 

Jeśli chodzi o niewłaściwe wykorzystanie funduszy unijnych, płatności wnioskowane 
w ramach projektu SIALON, w tym te obejmujące koszty poniesione przez greckiego 
partnera (HCDCP), są zgodne z załącznikami finansowymi do umowy, które opierają się na 
rozporządzeniu finansowym3i przepisach wykonawczych do tego aktu prawnego4. Ponadto 
centrum HCDCP wycofało się z projektu SIALON, ponieważ nie wywiązało się ze swoich 
zadań. Co za tym idzie, tylko koszty faktycznie poniesione na realizację zadań w związku z 
projektem SIALON można uznać za koszty kwalifikowalne przypadające do zapłaty HCDCP 
w ramach współfinansowania UE przyznanego na ten projekt. Całkowite koszty 
kwalifikowalne HCDCP podlegają obecnie ocenie Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i 
                                               
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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Konsumentów. Kwestia funduszy otrzymanych w ramach grantu Hellenic Aid leży w gestii 
krajowej.

W świadectwie etyki z dnia 23 września 2008 r. podpisanym przez przewodniczącego 
Komisji Etycznej HCDCP potwierdza się, że komisja ta dokonała przeglądu protokołów 
dotyczących projektu SIALON i uznała, że są one zgodne z „etycznymi kryteriami i 
zasadami, których stosowanie jest niezbędne w przypadku badań dotyczących ludzi oraz 
zbierania lub analizowania pochodzących od nich danych”.

Przechowywanie próbek należało do obowiązków osób zbierających dane oraz do partnera 
projektu (HCDCP). Jak już wspomniano, HCDCP musiało wycofać się z projektu SIALON, 
ponieważ nie było w stanie wykonać swoich zadań w jego ramach (zbieranie próbek).

Kwestia kwalifikacji zawodowych członków personelu HCDCP leży w gestii krajowej.

Wnioski

Komisja nie znalazła dowodu na niewłaściwe wykorzystywanie funduszy unijnych przez 
HCDCP w ramach projektu SIALON. Przedłożone sprawozdanie końcowe z realizacji 
projektu SIALON podlega obecnie ocenie Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i 
Konsumentów.

Komisja uznaje za niezbędne uzyskanie świadectwa etyki w związku z udziałem HCDCP w 
projekcie SIALON.

Pozostałe kwestie poruszone w przedmiotowej petycji leżą w gestii władz krajowych.


