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1. Při vymezení a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany 

lidského zdraví. 

Činnost Unie doplňuje politiku členských států a je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, 

předcházení lidským nemocem a odstraňování příčin ohrožení tělesného a duševního zdraví. Tato 

činnost zahrnuje boj proti nejzávažnějším chorobám podporou výzkumu jejich příčin, přenosu a 

jejich předcházení, jakož i zdravotnické informace a zdravotní výchovu a sledování vážných 

přeshraničních zdravotních hrozeb, včasné varování před nimi a boj proti nim. 

Unie doplňuje činnost členských států ke snižování škodlivých účinků drog na zdraví, včetně 

informačních a prevenčních opatření. 

2. Unie podněcuje spolupráci mezi členskými státy v oblastech uvedených v tomto článku a 

případně podporuje jejich činnost. Podněcuje zejména spolupráci mezi členskými státy 

zaměřenou na zlepšení vzájemného doplňování jejich zdravotních služeb v příhraničních 

oblastech. 

Ve spojení s Komisí koordinují členské státy mezi sebou své politiky a programy v oblastech 

uvedených v odstavci 1. V úzkém spojení s členskými státy může Komise vyvinout jakékoli 

užitečné podněty na podporu takové koordinace, zejména podněty s cílem stanovit směry a 

ukazatele, pořádat výměnu osvědčených postupů a připravit nezbytné podklady pro pravidelný 

dohled a hodnocení. Evropský parlament je plně informován. 

3. Unie a členské státy podporují spolupráci se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními 

organizacemi v oblasti veřejného zdraví. 

4. Odchylně od čl. 2 odst. 5 a čl. 6 písm. a) a v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. k) přispívají Evropský 

parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním 



výborem a Výborem regionů k dosažení cílů uvedených v tomto článku přijímáním následujících 

opatření, aby bylo možné zohlednit společné otázky bezpečnosti: 

a. opatření ke stanovení vysokých standardů kvality a bezpečnosti pro orgány a látky 

lidského původu, jakož i pro krev a krevní deriváty; tato opatření nebrání členským státům 

zachovávat nebo zavádět přísnější ochranná opatření; 

b. opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj přímý cíl ochranu 

veřejného zdraví; 

c. opatření k zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti léčivých přípravků a 

zdravotnických prostředků. 

5. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem a po konzultaci s 

Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rovněž přijmout pobídková opatření 

určená k ochraně a zlepšování lidského zdraví, a zejména k boji proti nejzávažnějším 

přeshraniční nemocem, opatření týkající se sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, 

včasného varování před nimi a boje proti nim, jakož i opatření, která mají za svůj přímý cíl 

ochranu veřejného zdraví, pokud jde o tabák a zneužívání alkoholu, s vyloučením harmonizace 

právních předpisů členských států. 

6. Rada může dále na návrh Komise vydávat doporučení k účelům uvedeným v tomto článku. 

7. Při činnosti Unie je uznávána odpovědnost členských států za stanovení jejich zdravotní 

politiky a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. Odpovědnost členských států 

zahrnuje řízení zdravotnictví a zdravotní péče, jakož i rozdělování na ně vyčleněných zdrojů. 

Opatření podle odst. 4 písm. a) se nedotýkají vnitrostátních předpisů o dárcovství nebo lékařském 

využití orgánů a krve. 

 


