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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0705/2009, adresată de S.R., de cetățenie britanică, privind 
neregulile în legătură cu punerea în aplicare a proiectului finanțat de UE, 
SIALON, în Grecia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a lucrat în Grecia pentru o ONG implicată în punerea în aplicare a proiectului 
SIALON de colectare de informații privind monitorizarea epidemiologică a bolilor cu 
transmitere sexuală (HIV/SIDA și sifilis) în rândul bărbaților care întrețin relații sexuale cu 
bărbați, care este finanțat de către Comunitate prin intermediul programului de acțiune al UE 
pentru sănătate publică. În consecință, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 
este responsabil cu monitorizarea, colectarea și publicarea rezultatelor. Petiționarul susține că 
informațiile relevante în Grecia au fost colectate într-un mod inadmisibil, deoarece acest lucru 
este realizat de persoane fără pregătire medicală, și că nu există suficiente garanții cu privire 
la respectarea principiului confidențialității. Petiționarul indică, de asemenea, faptul că 
organismul de conducere al ONG-ului și președintele acesteia au folosit în mod neadecvat 
fondurile UE alocate acestui proiect. Plângerile și protestele adresate de petiționar autorităților 
l-au costat pe acesta locul de muncă și, prin urmare, petiționarul a înaintat o plângere în fața 
tribunalului muncii din Atena cu privire la concedierea sa nedreaptă. Prin urmare, petiționarul 
solicită Parlamentului European să ia măsurile necesare pentru a verifica în ce măsură au fost 
folosite în mod necorespunzător fondurile și dacă sunt respectate pe deplin principiile UE 
privind protecția datelor cu caracter personal, care în acest caz sunt deosebit de delicate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Petiționarul, cetățean britanic care trăiește în Grecia, a fost angajat de „Act up Hellas”, o 
ONG care desfășoară activități în domeniul HIV/SIDA. Această ONG a fost subcontractată de 
Centrul elen de Prevenire și Control al Bolilor pentru a colecta probe de salivă în cadrul 
„SIALON”, un proiect cofinanțat prin al doilea program de acțiune a Comunității în domeniul 
sănătății (2008-2013). Centrul elen de Prevenire și Control al Bolilor este partener asociat în 
proiectul „SIALON”, prin care se încearcă obținerea de informații fiabile și valide privind 
preponderența HIV și sifilis în rândul bărbaților care întrețin relații sexuale cu bărbați, în țările 
din sudul și estul Europei, prin analiza probelor de sânge și de salivă. Petiționarul a fost plătit 
de „Act up Hellas” pentru a colecta probe de salivă în locurile frecventate de bărbați 
homosexuali.

Petiționarul susține că proiectul a angajat personal fără pregătire medicală pentru a colecta 
probe în vederea adunării de informații. El consideră că, astfel, a fost compromisă 
confidențialitatea informațiilor și că acest lucru a determinat erori în interpretarea datelor. 
Petiționarul afirmă, de asemenea, că ONG-ul elen „Act up Hellas” a folosit în mod neadecvat 
fondurile UE.

Protocolul proiectului „SIALON” a fost aprobat de comisia de etică în fiecare țară 
participantă. Potrivit protocolului, datele sunt colectate și utilizate respectând o anonimitate 
totală. Un cod de bare lipit pe probă și de un card pe care îl primește donatorul în momentul 
prelevării probelor este singura legătură dintre probe și donatori. Donatorii pot obține 
rezultatele testelor utilizând codul de bare. Toți donatorii primesc un formular cu datele 
pacientului în care este explicată procedura. Toți donatorii semnează un formular de 
consimțământ prin care își dau acordul în legătură cu folosirea probelor prelevate. Nu se 
efectuează nicio analiză genetică a probelor, care sunt distruse după ce au fost finalizate toate 
publicările.

Cadre medicale calificate au prelevat probe de sânge și salivă de la un grup de control într-o 
instituție clinică de la subiecții participanți la studiu. Colectarea probelor de salivă nu necesită 
personal medical, astfel că probele de salivă au fost obținute de la populația țintă în locurile 
frecventate de bărbați homosexuali de către colectori recrutați din rândul asociațiilor 
homosexualilor. Colectorii au primit echipamentul necesar 1 în acest sens și au fost definite 
proceduri speciale pentru a evita orice contact cu fluide biologice. Laboratorul Universității 
din Verona a fost singurul responsabil de efectuarea testelor pe baza probelor de salivă 
primite de la partenerii din cadrul proiectului.

În ceea ce privește folosirea neadecvată a fondurilor, costurile implicate de proiectul SIALON 
sunt în conformitate cu anexele financiare la contract, care sunt bazate pe regulamentul 
financiar2 și normele lui de implementare1.
                                                  
1 Probele au fost prelevate utilizându-se dispozitivul „Oracol”, care consistă dintr-un 
tampon din spumă de polistiren atașat unei tije din plastic cu care se freacă dinții și gingiile 
timp de aproximativ 1 minut.
2 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0004:EN:PDF
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Comisia consideră ca metodele de colectare a datelor care garantează anonimitatea nu au 
compromis confidențialitatea sau siguranța donatorilor de probe.

Pe baza dovezilor disponibile în prezent, Comisia nu consideră că există elemente care să 
dovedească că proiectul SIALON a utilizat neadecvat fondurile UE.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Petiționarul face următoarele afirmații privind organizațiile implicate, precum și finanțarea 
primită de acestea: 

– Fiabilitatea „Act up Hellas” este discutabilă.
– Există un conflict de interese în privința utilizării „Act up Hellas”, în cadrul proiectului.
– Există probleme cu privire la gestiunea financiară a „Act up Hellas” și alt aspect al 

implicării sale în proiectul SIALON.
– Nu au existat protocoale etice care să permită colectarea și prelucrarea datelor sensibile în 

Grecia în cadrul proiectului SIALON. 
– Probele colectate în cadrul proiectului nu au fost stocate în mod corespunzător. 
– Doi membri ai personalului HCDCP au pretins în mod fals a fi medici. 
–
„Act up Hellas” nu a avut nicio relație contractuală cu proiectul SIALON. Partenerul elen care 
avea o relație contractuală cu proiectul a fost HCDCP. Problema fiabilității ONG-ului și a 
posibilului conflict de interese a doi membri ai personalului HCDCP care sunt, de asemenea, 
membri ai Consiliului de administrație al „Act up Hellas” ține de competența națională.  

În ceea ce privește utilizarea abuzivă a fondurilor, costurile aferente proiectului SIALON, 
inclusiv cele suportate de partenerul elen HCDCP, sunt conforme cu anexele financiare ale 
contractului, care se întemeiază pe Regulamentul financiar2 și pe normele de punere în 
aplicare a acestuia3. În plus, HCDCP s-a retras din proiectul SIALON deoarece nu și-a putut 
îndeplini sarcinile Prin urmare, doar costurile concrete legate de îndeplinirea sarcinilor 
efective în cadrul proiectului SIALON pot fi considerate ca fiind costuri eligibile pentru a fi 
plătite către HCDCP din sursele de cofinanțare ale UE acordate în vederea realizării 
proiectului. Costurile eligibile totale suportate de HCDCP sunt evaluate în prezent de Agenția 
Executivă pentru Sănătate și Consumatori. Chestiunile referitoare la fondurile primite de la 
grantul elen intră sub incidența sferei de competență națională.

                                                                                                                                                              
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0004:EN:PDF

2 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0004:EN:PDF
3 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0004:EN:PDF
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O Aprobare etică din 23/9/2008 semnată de președintele Comisiei etice a HCDCP confirmă 
faptul că comisia a revizuit protocoalele pentru proiectul SIALON și a constatat că acestea 
erau conforme cu „criteriile și principiile etice necesare pentru cercetarea care implică drept 
participanți ființele umane vii, precum și colectarea și/sau studiul datelor provenite de la 
subiecții umani.” 

Depozitarea probelor a fost responsabilitatea colectorilor de date și a partenerului de proiect 
HCDCP. După cum s-a menționat mai sus, HCDCP a trebuit să se retragă din SIALON, 
deoarece nu și-a putut îndeplini sarcinile din cadrul proiectului (colectarea de probe).

Problema calificărilor profesionale ale membrilor personalului HCDCP intră în sfera de 
competență națională.

Concluzii

Comisia nu a găsit nicio dovadă a faptului că HCDCP a folosit în mod abuziv fondurile UE în 
contextul proiectului SIALON. Raportul final prezentat de proiectul SIALON este evaluat în 
prezent de Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori.

Comisia constată că aprobarea etică necesară era în vigoare cu privire la participarea HCDCP 
la SIALON.

Celelalte chestiuni ridicate în petiție intră în sfera de competență națională.


