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Betreft: Verzoekschrift 1584/2012, ingediend door Jurgis Andriuška (Litouwse 
nationaliteit), namens de vereniging "Pozityvus gyvenimas" (Positief leven), over 
hiv-preventiemaatregelen in Litouwen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op de problemen van mensen met hiv/aids in Litouwen en uit zijn bezorgdheid 
over de afnemende financiering voor de bestaande preventieprogramma's. Indiener is van 
mening dat het Litouwse beleid ter preventie en behandeling van hiv/aids en ter verzorging en 
ondersteuning van personen met hiv/aids niet overeenkomt met het standpunt van de 
Europese Unie, de Wereldgezondheidsorganisatie en het gezamenlijk programma van de 
Verenigde Naties inzake hiv/aids (UNAIDS). De Litouwse regering maakt niet doeltreffend 
gebruik van de bestaande financiële mechanismen, met name de Europese Structuurfondsen, 
om projecten te financieren die door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties 
zijn opgezet en om problemen op te lossen bij de toegang tot diensten en middelen voor de 
preventie, behandeling, zorg en ondersteuning op het gebied van hiv/aids. In Litouwen zijn er 
kosten verbonden aan hiv-tests, hetgeen de tijdige ontdekking van de infectie belemmert. 
Antiretrovirale behandeling wordt in Litouwen toegepast als het aantal CD4+-cellen minder 
dan 200 is.

Indiener verzoekt om de intrekking van het Litouwse regeringsbesluit nr. V155 met 
betrekking tot de CD4-telling, adequate financiering voor hiv-preventie, -behandeling, -zorg 
en -ondersteuning, betere toepassing van antiretrovirale behandeling, gratis hiv-bloedtests en 
een doeltreffender reactie van de regering op de verspreiding van hiv.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).



PE519.667v01-00 2/2 CM\1004097NL.doc

NL

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De aanpak van hiv/aids is een kernprioriteit van de Europese Commissie. De maatregelen van 
de Europese Commissie zijn gebaseerd op de mededeling van de Commissie "Bestrijding van 
hiv/aids in de Europese Unie en de naburige landen, 2009-2013"1 en op de mededeling van de 
Commissie "Een Europees actieprogramma voor externe maatregelen tegen hiv/aids, malaria 
en tuberculose (2007-2011)"2. De organisatie van gezondheidsstelsels en de verstrekking van 
gezondheidszorg zijn echter de verantwoordelijkheid van de lidstaten.
Derhalve kan de Commissie niet uit naam van indiener interveniëren in kwesties die onder de 
exclusieve bevoegdheid van nationale gezondheidsautoriteiten vallen.

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


