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Tárgy: Jurgis Andriuška litván állampolgár által a „Pozityvus gyvenimas” (Pozitív 
élet) szervezet nevében benyújtott 1584/2012. számú petíció a HIV-megelőző 
intézkedésekről Litvániában

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet azokra a nehézségekre, amelyekkel a HIV-
vel/AIDS-szel élők szembesülnek Litvániában, és kifejezi aggodalmát a jelenlegi megelőző 
programokra fordított finanszírozások csökkenése miatt. A petíció benyújtója úgy véli, hogy 
Litvániában a HIV-vel/AIDS-szel élők számára biztosított megelőzésre, kezelésre, ellátásra és 
támogatásra vonatkozó politikák nem felelnek meg az Európai Unió, az Egészségügyi 
Világszervezet és az ENSZ HIV/AIDS-ről szóló közös programja álláspontjának. Szerinte a 
litván kormány nem használja hatékonyan a meglévő pénzügyi mechanizmusokat, különösen 
az EU strukturális alapjait annak érdekében, hogy finanszírozza a civil társadalmi szervezetek 
képviselői által előkészített projekteket, illetve hogy megoldja a HIV-vel/AIDS-szel élő 
személyeknek biztosított megelőzéssel, kezeléssel, ellátással és támogatással kapcsolatos 
szolgáltatásokhoz és eszközökhöz való hozzáférés problémáit. A HIV-szűrés Litvániában nem 
ingyenes, ez pedig megakadályozza a fertőzés időben való észrevételét. Litvániában 
antiretrovirális kezelést a szabályok szerint „200 alatti” CD4+ sejtszám esetén egyeztetnek. 

A petíció benyújtója kéri a CD4 számát meghatározó V155. számú litván kormányrendelet 
hatályon kívül helyezését, a HIV megelőzésének, kezelésének, ellátásának és támogatásának 
megfelelő finanszírozását, az antiretrovirális terápiához való jobb hozzáférést, a HIV 
vérvizsgálat ingyenessé tételét és az állam hatékonyabb fellépését a HIV terjedésével 
szemben.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A HIV/AIDS kérdése elsődleges fontosságú feladat az Európai Bizottság számára. Az 
Európai Bizottság fellépéseinek alapját a Bizottság „A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai 
Unióban és a szomszédos országokban (2009–2013)”1 és a „A HIV/AIDS, malária és 
tuberkulózis elleni külső fellépést célzó, 2007–2011-re vonatkozó európai cselekvési 
programról”2 című közleményei képezik. Ugyanakkor az egészségügyi rendszerek és az 
egészségügyi ellátás megszervezése az egyes tagállamok feladata. 
Ezért a Bizottság a petíció benyújtója nevében nem avatkozhat a nemzeti egészségügyi 
hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekbe. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0569:FIN:HU:HTML
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0179:FIN:HU:PDF


