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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1584/2012 af Jurgis Andriuška, litauisk statsborger, for foreningen 
"Puzityvus gyvenimas" (positivt liv) om foranstaltninger til forebyggelse af hiv i 
Litauen

1. Sammendrag

Andrageren fokuserer på de problemer, som mennesker med hiv/aids står over for i Litauen, 
og udtrykker sin bekymringer over nedskæringer i midlerne til eksisterende forebyggende 
programmer. Han mener ikke, at den politik, der i Litauen gennemføres for forebyggelse, 
behandling, pleje og støtte til mennesker med hiv/aids, svarer til holdningen i EU, WHO og 
FN's fælles program for hiv/aids. Den litauiske regering anvender ikke de eksisterende 
finansielle mekanismer, især EU's strukturfonde, effektivt til at finansiere projekter udarbejdet 
af private organisationer og til at løse problemerne med adgang til tjenester og midler til 
forebyggelse, behandling, pleje og støtte til hiv/aids. Der betales for hivtestning i Litauen, 
hvilket hindrer en tidlig opdagelse af infektionen. Tildeling af ARV-behandling i Litauen er 
reguleret på niveauet CD4 + celler "under 200". 

Andrageren anmoder om ophævelse af den litauiske regerings dekret nr. V155 vedrørende 
CD4-tælling, passende midler til forebyggelse, behandling, pleje og støtte i forbindelse med 
hiv samt bedre adgang til antiretroviral behandling (ART), gratis hiv-blodprøver og en mere 
effektiv respons fra statens side på spredningen af hiv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013
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Bekæmpelsen af hiv/aids er en af Kommissionens vigtigste prioriteringer. Kommissionens 
tiltag er baseret på dens meddelelse om bekæmpelse af hiv/aids i EU og EU's nabolande i 
perioden 2009-20131 og på dens meddelelse "Et europæisk handlingsprogram til bekæmpelse 
af hiv/aids, malaria og tuberkulose gennem eksterne foranstaltninger (2007-2011)2". 
Organisering af sundhedssystemer og levering af sundhedspleje er imidlertid 
medlemsstaternes ansvar.

Derfor kan Kommissionen ikke gribe ind på vegne af andrageren i spørgsmål, der henhører 
under de nationale sundhedsmyndigheders eksklusive kompetence.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0569:DA:NOT
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0179:DA:NOT


