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I løbet af de seneste år er der opnået større forståelse for sammenhængen mellem ernæring og 
sundhed som en lovende mulighed for forebyggelse inden for folkesundhed. Forebyggelse af 
dårlig ernæring og mangel på næring er også blevet en prioritet for WHO, som det er 
beskrevet i WHO's EU-handlingsplan for fødevare- og ernæringspolitik i 2007-2013. D-
vitamin er bredt anerkendt som et afgørende livgivende næringsstof og som en forebyggende 
nøglefaktor i forbindelse med knoglers og musklers sundhed. En stadig større og spændende 
ny videnskab viser også, at D-vitamin spiller en væsentlig rolle i forbindelse med 
forebyggelse af andre sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, diabetes, astma, multipel 
sklerose, immunfunktionen og forskellige former for kræft. I en nyere undersøgelse, der er 
foretaget af Grant et al, anslås det, at man med yderligere omkostninger på bare 10 mia. euro 
kan reducere sundhedsomkostningerne med 187 mia. euro, hvis man giver den europæiske 
befolkning tilstrækkeligt med D-vitamin. Ikke desto mindre lider omkring 50 % af den 
europæiske befolkning ifølge en række undersøgelser af mangel på D-vitamin. 

I overensstemmelse med artikel 168 i TEUF skal EU's indsats inden for folkesundhed 
supplere medlemsstaternes nationale politikker. Forebyggelse af sygdomme og oplysning om 
betydningen af en sund livsstil og ernæring hører klart ind under EU’s område. I betragtning 
af at Kommissionen anerkender betydningen af D-vitamin inden for sygdomsforebyggelse og 
dets potentiale med hensyn til at spare sundhedsomkostninger, og i betragtning af at den 
nuværende anbefalede daglige tilførsel (ADT) for D-vitamin i henhold til direktiv 90/496/EF 
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er for lav til at bekæmpe den udbredte mangel hos alle befolkningsgrupper i Europa, bedes 
Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

- Vil Kommissionen i betragtning af det klare bevis for de potentielle sundhedsfordele ved 
D-vitamin iværksætte en oplysningskampagne om den udbredte mangel på D-vitamin?

- Hvad agter Kommissionen at gøre – i form af forslag til anbefalinger eller lovgivning –
med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med at håndtere manglen på D-vitamin i deres 
folkesundheds- og ernæringspolitikker?

- Vil Kommissionen være i stand til på den ene side at støtte en vurdering af niveauerne for 
manglen på D-vitamin i de enkelte medlemsstater og på den anden side yderligere forskning i 
de potentielle fordele ved et øget dagligt indtag af D-vitamin for den europæiske befolkning?


