
CM\1004097PL.doc PE519.667v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

28.8.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1584/2012, którą złożył Jurgis Andriuška (Litwa), w imieniu 
stowarzyszenia „Pozityvus gyvenimas” (Pozytywne Życie), w sprawie 
środków profilaktyki HIV na Litwie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję koncentruje się na problemach, z jakimi mają do czynienia osoby z 
HIV/AIDS na Litwie, wyrażając obawy dotyczące coraz mniejszego finansowania 
istniejących programów profilaktycznych. Uważa, że wdrażana na Litwie polityka w zakresie 
zapobiegania i leczenia HIV/AIDS oraz wspierania osób chorych i opieki nad nimi nie 
odzwierciedla stanowiska Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia ani Wspólnego 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS. Litewski rząd nie wykorzystuje w sposób 
skuteczny istniejących mechanizmów finansowych, szczególnie unijnych funduszy 
strukturalnych, do tego by finansować projekty przygotowane przez przedstawicieli 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwiązywać problemy dostępności usług 
oraz środków profilaktyki, leczenia, opieki i wspierania osób z HIV/AIDS. Testy na obecność 
wirusa HIV są na Litwie płatne, co utrudnia wczesne wykrycie wirusa. Stosowanie leczenia 
ARV na Litwie ma miejsce, gdy poziom komórek CD4 + wyniesie „mniej niż 200/mm3”. 

Składający petycję wnioskuje o unieważnienie rozporządzenia litewskiego rządu nr V155 
dotyczącego liczby CD4, odpowiednie finansowanie profilaktyki HIV, leczenia i wsparcia 
osób zakażonych oraz opieki nad nimi, zwiększone stosowanie terapii antyretrowirusowej 
(ART), bezpłatne badania krwi na obecność wirusa HIV oraz skuteczniejszą reakcję państwa 
na rozprzestrzenianie się wirusa HIV.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Problematyka HIV/AIDS jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. Podstawą jej 
działań są: komunikat Komisji w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i 
krajach sąsiednich w latach 2009-20131 oraz komunikat Komisji w sprawie europejskiego 
programu przeciwdziałania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy poprzez działania zewnętrzne 
(2007-2011)2. Jednak organizacja systemów opieki zdrowotnej oraz świadczenie usług opieki 
zdrowotnej pozostają w gestii poszczególnych państw członkowskich.
W związku z tym Komisja nie może interweniować w imieniu składającego petycję w 
sprawach, które są objęte wyłącznym zakresem kompetencji krajowych organów służby 
zdrowia.

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


