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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1584/2012, ktorú predkladá Jurgis Andriuška, litovský štátny občan, 
v mene združenia Pozityvus gyvenimas (Pozitívny život), o preventívnych 
opatreniach proti HIV v Litve

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa zameriava na problémy, ktorým čelia osoby s HIV/AIDS v Litve, 
pričom vyjadruje znepokojenie nad zvyšujúcim sa financovaním existujúcich profylaktických 
programov. Domnieva sa, že politika, ktorá sa vykonáva v Litve na účely prevencie, liečenia, 
starostlivosti a podpory osôb s HIV/AIDS, nezodpovedá stanovisku Európskej únie, Svetovej 
zdravotníckej organizácie a Spoločného programu OSN pre HIV/AIDS. Litovská vláda 
nevyužíva účinne existujúci finančný mechanizmus, najmä štrukturálne fondy EÚ, s cieľom 
financovať projekty, ktoré vytvorili predstavitelia organizácií občianskej spoločnosti, a riešiť 
problémy súvisiace s prístupom k službám a prostriedkom prevencie, liečby, starostlivosti 
a podpory osôb s HIV/AIDS. V Litve sa platí za test HIV, a to bráni včasnému zisteniu 
nákazy. Určenie liečby ARV v Litve sa reguluje na úrovni buniek CD4 + „nižšej než 200“.

Predkladateľ petície žiada zrušenie výnosu litovskej vlády č. V155 týkajúceho sa počtu 
buniek CD4, primerané financovanie predchádzania HIV, liečby, starostlivosti a podpory, 
lepšie dodržiavanie antiretrovírusovej liečby (ART), bezplatné krvné testy na HIV 
a účinnejšiu reakciu štátu na šírenie HIV.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)
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Riešenie otázky HIV/AIDS je hlavnou prioritou Európskej komisie. Opatrenia Európskej 
komisie sú založené na oznámení Komisie o boji proti HIV/AIDS v Európskej únii 
a susedných krajinách, 2009 – 20131 a oznámení Komisie s názvom Európsky akčný program 
boja proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze prostredníctvom externých opatrení (2007 –
2011)2. Organizácia systémov zdravotnej starostlivosti a poskytovania zdravotnej 
starostlivosti je však úlohou členského štátu.
Komisia preto nemôže zasiahnuť v mene predkladateľa petície vo veciach, ktoré sú vo 
výhradnej právomoci vnútroštátnych zdravotníckych orgánov.

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


