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Ref.: Petiția nr. 1584/2012, adresată de Jurgis Andriuška, de cetățenie lituaniană, în 
numele asociației „Pozityvus gyvenimas” (Viața pozitivă) privind măsurile de 
prevenire a HIV din Lituania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se concentrează asupra problemelor cu care se confruntă persoanele din Lituania 
infectate cu HIV/SIDA, exprimându-și îngrijorarea cu privire la reducerea finanțării acordate 
programelor profilactice existente. El consideră că politica pusă în aplicare în Lituania pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor, tratarea, îngrijirea și sprijinul acordat persoanelor infectate cu 
HIV/SIDA nu corespunde cu poziția adoptată de Uniunea Europeană, de Organizația 
Mondială a Sănătății și de Programul Comun al Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA. Guvernul 
Lituaniei nu utilizează în mod eficient mecanismele financiare existente, în special fondurile 
structurale ale UE, pentru a finanța proiectele pregătite de reprezentanți ai organizațiilor 
societății civile și pentru a rezolva problemele privind accesul la servicii și la modalitățile de 
prevenire a îmbolnăvirilor, tratare, îngrijire și sprijin acordat persoanelor infectate cu 
HIV/SIDA. Testele HIV se plătesc în Lituania, ceea ce împiedică detectarea în timp util a 
infectării cu acest virus. Acordarea tratamentului antiretroviral în Lituania este reglementată 
la nivelul unui număr de celule CD4+ „mai mic de 200”. 

Petiționarul solicită anularea Decretului nr. V155 al Guvernului lituanian privind calculul 
numărului de celule CD4, acordarea unei finanțări adecvate pentru prevenirea îmbolnăvirilor, 
tratarea, îngrijirea și sprijinul acordat persoanelor infectate cu HIV, un acces mai bun la 
terapia antiretrovirală (ART), teste de sânge gratuite pentru depistarea infectării cu HIV și un 
răspuns mai eficient din partea statului la răspândirea virusului HIV.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
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[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Abordarea problematicii HIV/SIDA reprezintă o prioritate pentru Comisia Europeană. 
Acțiunile Comisiei Europene se bazează pe Comunicarea Comisiei privind combaterea 
HIV/SIDA în Uniunea Europeană și în țările vecine, 2009-20131 și pe comunicarea Comisiei 
intitulată „Programul de acțiune europeană de luptă împotriva HIV/SIDA, a malariei și a 
tuberculozei prin intermediul acțiunilor externe (2007-2011)”2. Cu toate acestea, organizarea 
sistemelor de sănătate și furnizarea de asistență medicală este o competență a statelor 
membre.
Prin urmare, Comisia nu poate interveni în numele petiționarului în domenii care țin de 
competența exclusivă a autorităților naționale din domeniul sănătății.

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


