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Předmět: Nedostatek vitaminu D

Za posledních několik let došlo k lepšímu pochopení vlivu výživy na zdraví jako slibné 
možnosti prevence v oblasti veřejného zdraví. Prevence špatné a nedostatečné výživy se stala 
prioritou Světové zdravotnické organizace (WHO), jak se uvádí v akčním plánu WHO pro 
Evropu v oblasti potravin a výživy na období 2007–2013. Vitamin D je všeobecně uznávaný 
jako životně důležitá živina a klíčový faktor ovlivňující zdraví kostí a svalů. Rostoucí 
množství nových vědeckých poznatků dokazuje, že vitamin D hraje důležitou úlohu v 
prevenci různých onemocnění včetně kardiovaskulárních chorob, diabetu, astmatu, 
roztroušené sklerózy, nemocí imunitního systému a různých druhů rakoviny. Grant et al. 
v nedávno vypracované studii odhaduje, že zajištění dostatečného přísunu vitaminu D 
v evropské populaci by snížilo náklady ve zdravotnictví o 187 miliard EUR a představovalo 
by dodatečné náklady ve výši pouze 10 miliard EUR. Nicméně dle několika studií trpí zhruba 
50 % evropské populace nedostatkem vitaminu D. 

V souladu s článkem 168 SFEU činnost Evropské unie v oblasti veřejného zdraví doplňuje 
vnitrostátní politiky prováděné členskými státy. Prevence nemocí, stejně jako zvyšování 
informovanosti o důležitosti zdravého životního stylu a výživy jasně spadají do oblasti 
působnosti EU. Vzhledem k tomu, že Komise uznává jak důležitost vitaminu D v oblasti 
prevence nemocí, tak jeho potenciál ušetřit náklady na zdravotní péči, a vezmeme-li v úvahu, 
že současná doporučená denní dávka (RDA) vitaminu D dle směrnice 90/496/ES je příliš 
nízká na to, aby dokázala bojovat proti rozšířenému nedostatku tohoto vitaminu u všech 
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skupin obyvatelstva v Evropě, rádi bychom položili Komisi následující otázky:

– Zapojí se Komise do informační kampaně o rozšířeném nedostatku vitaminu D vzhledem 
k jasným důkazům o možných prospěšných účincích vitaminu D pro zdraví?

– Jaké kroky hodlá Komise podniknout, pokud jde o navrhování doporučení nebo právních 
předpisů, aby pomohla členským státům vypořádat se v jejich politikách týkajících se 
veřejného zdraví a výživy s nedostatkem vitaminu D?

– Bude mít Komise možnost na jedné straně podpořit přezkum míry nedostatku vitaminu D 
v různých členských státech a další výzkum možných prospěšných účinků vyššího denního 
příjmu vitaminu D v evropské populaci na straně druhé?


