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Относно: Недостиг на витамин D

През последните няколко години идеята за взаимодействието между храненето и 
здравето като една от перспективните възможности за превенция в областта на 
общественото здраве става все по-популярна. Превенцията на лошото хранене и 
недостигът на хранителни вещества също са се превърнали в приоритет на СЗО, както е 
предвидено в европейския план за действие на СЗО по отношение на политиката в 
областта на храните и храненето за периода 2007–2013 г. Витамин D е широко признат 
като основно жизненоважно хранително вещество и като основен фактор за превенция 
на заболяванията на костите и мускулите. Увеличаващият се брой интересни нови 
научни изследвания също показва, че витамин D играе значима роля в превенцията и на 
други болести, включително на сърдечно-съдови заболявания, диабет, астма, 
множествена склероза, имунен дефицит и различни форми на рака. Според резултатите 
от неотдавнашно изследване на Grant et al осигуряването на достатъчно количество 
витамин D за европейското население ще намали разходите за здравно обслужване със 
187 милиарда евро, при едва 10 милиарда евро допълнителни разходи. Въпреки това, 
съгласно редица изследвания, при около 50 % от европейското население се наблюдава 
недостиг на витамин D. 

В съответствие с член 168 от ДФЕС, действията на Европейския съюз в областта на 
общественото здраве допълват националните политики на държавите-членки. 
Предотвратяването на болестите, както и повишаването на информираността относно 
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значението на здравословния начин на живот и хранене попадат в сферата на 
компетентност на ЕС. Като се вземе предвид, че Комисията е наясно със значението на 
витамин D за превенцията на заболяванията и неговия потенциал за спестяване на 
разходи за здравно обслужване, както и че понастоящем препоръчителният дневен 
прием на витамин D съгласно предвиденото в Директива 90/496/ЕО е твърде нисък, за 
да може да се пребори широко разпространеният недостиг във всички групи от 
населението на Европа, бихме искали да зададем следните въпроси на Комисията:

– Предвид ясните доказателства относно възможните ползи за здравето от витамин D, 
ще се ангажира ли Комисията с организирането на кампания за повишаване на 
информираността относно широко разпространения недостиг на витамин D?

– Какво планира да направи Комисията по отношение на предлагането на препоръки 
или законодателство, за да помогне на държавите-членки да се справят с недостига на 
витамин D в своите политики в областта на общественото здраве и храненето?

– Ще може ли Комисията да подкрепи преглед на нивата на недостиг на витамин D в 
различните държави-членки, от една страна, и допълнителни проучвания на 
възможните ползи от увеличаването на дневния прием на витамин D за европейското 
население, от друга страна?


