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Θέμα: Έλλειψη βιταμίνης D

Κατά τα τελευταία έτη, έχει καταστεί καλύτερα κατανοητή η αλληλεπίδραση μεταξύ της 
διατροφής και της υγείας ως ελπιδοφόρα δυνατότητα πρόληψης στον τομέα της δημόσιας 
υγείας. Η πρόληψη της κακής διατροφής και της έλλειψης θρεπτικών συστατικών αποτελεί 
πλέον προτεραιότητα και για την ΠΟΥ, όπως διατυπώνεται στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 
της ΠΟΥ για την πολιτική για τα τρόφιμα και τη διατροφή 2007-2013. Η βιταμίνη D 
αναγνωρίζεται ευρέως ως στοιχειώδης για τη ζωή θρεπτική ουσία και ως καίριος παράγοντας 
πρόληψης για την υγεία του μυοσκελετικού συστήματος. Το αναπτυσσόμενο πεδίο μιας νέας 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσας επιστήμης καταδεικνύει επίσης ότι η βιταμίνη D διαδραματίζει 
σημαίνοντα ρόλο και στην πρόληψη άλλων ασθενειών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης, το άσθμα, η σκλήρυνση κατά πλάκας, προβλήματα 
στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και διάφορες μορφές καρκίνου. Σε 
πρόσφατη μελέτη των Grant και άλλων εκτιμάται ότι η παροχή επαρκούς ποσότητας 
βιταμίνης D στον ευρωπαϊκό πληθυσμό θα μπορούσε να μειώσει τις δαπάνες 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά 187 δισεκατομμύρια ευρώ, με πρόσθετο κόστος ύψους 
μόνο 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μολαταύτα, σύμφωνα με αρκετές μελέτες, περίπου το 50% 
του πληθυσμού της Ευρώπης παρουσιάζει έλλειψη βιταμίνης D. 

Δυνάμει του άρθρου 168 της ΣΛΕΕ, η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια υγεία 
συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών. Η πρόληψη ασθενειών, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής και 
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διατροφής εμπίπτει σαφώς στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Δεδομένου ότι η Επιτροπή 
αναγνωρίζει αφενός τη σημασία της βιταμίνης D για την πρόληψη ασθενειών και αφετέρου 
τις δυνατότητές της για την εξοικονόμηση δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και 
έχοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες συνιστώμενες ημερήσιες τροφικές δόσεις (ΣΗΔ), όπως 
καθορίζονται στην οδηγία 90/496/ΕΚ, είναι πολύ χαμηλές για την αντιμετώπιση της 
εκτεταμένης έλλειψης σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες της Ευρώπης, θα θέλαμε να 
υποβάλουμε στην Επιτροπή τα ακόλουθα ερωτήματα:

- Δεδομένων των σαφών ενδείξεων περί των δυνητικών οφελών της βιταμίνης D για την 
υγεία, προτίθεται η Επιτροπή να δρομολογήσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με 
την εκτεταμένη έλλειψη βιταμίνης D;

- Σε ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί η Επιτροπή –όσον αφορά την υποβολή συστάσεων ή 
προτάσεων νομοθεσίας– ούτως ώστε να συνδράμει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της 
έλλειψης βιταμίνης D στο πλαίσιο των πολιτικών τους για τη δημόσια υγεία και τη διατροφή;

- Θα είναι η Επιτροπή σε θέση να στηρίξει αφενός μια αναθεώρηση των επιπέδων έλλειψης 
βιταμίνης D στα διάφορα κράτη μέλη, και αφετέρου την περαιτέρω διερεύνηση των 
δυνητικών οφελών της αυξημένης ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης D για τον πληθυσμό της 
Ευρώπης;


