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Teema: D-vitamiini puudus

Viimaste aastate jooksul on hakatud paremini mõistma toitumise ja tervise omavahelist seost 
kui paljulubavat ennetamisviisi rahvatervise alal. Halva ja puuduliku toitumise ennetamine on 
saanud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) prioriteediks, nagu on märgitud WHO 
Euroopa toidu ja toitumise alases teises tegevusprogrammis ajavahemikuks 2007–2013. D-
vitamiin on laialdaselt tunnustatud kui elukeskne toitaine ning peamine luu- ja lihaskonna 
tervise tagaja. Suurenev hulk põnevaid teaduslikke tulemusi näitab ühtlasi, et D-vitamiin 
mängib olulist rolli muude haiguste ennetamises, sealhulgas südame-veresoonkonna haigused, 
diabeet, astma, hulgiskleroos, immuunsuspuudulikkus ja vähi mitmed vormid. Hiljutise 
uuringu kohaselt, mille autoriteks on Grant jt, alandaks Euroopa elanikkonnale kõigest 
10 miljardi euro suuruste lisakuludega piisava D-vitamiini taseme võimaldamine 
tervishoiukulusid 187 miljardi euro võrra. Sellele vaatamata kannatab ligikaudu 50% Euroopa 
elanikkonnast D-vitamiini puuduse all. 

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 168 täiendavad Euroopa Liidu 
rahvatervist parandavad meetmed liikmesriikide võetud meetmeid. Haiguste ennetamine ning 
teadlikkuse tõstmine tervisliku elustiili ja toitumise tähtsusest on selgelt ELi 
pädevusvaldkonda kuuluv. Arvestades, et komisjon tunnistab D-vitamiini tähtsust haiguste 
ennetamisel ja selle potentsiaali tervishoiukulude kokkuhoiul, ning pidades meeles, et D-
vitamiini praegune soovituslik päevane kogus vastavalt direktiivile 90/496/EÜ on liiga väike 
võitlemaks laiaulatusliku vitamiinipuudusega ELi kõigi elanikkonnarühmade seas, soovime 



PE452.678v01-00 2/2 CM\838516ET.doc

ET

küsida komisjonilt järgmist:

- Kas komisjon kavatseb, võtta arvesse olemasolevaid selgeid tõendeid D-vitamiini võimaliku 
kasulikkuse kohta tervisele, viia läbi teavituskampaania D-vitamiini laialdase puuduse kohta?

- Mida kavatseb komisjon soovituste või õigusakti ettepanekute osas ette võtta, et aidata 
liikmesriikidel oma rahvatervise- ja toitumisalaste meetmetega D-vitamiini puuduse 
probleemi lahendada?

- Kas komisjonil on võimalik toetada ühelt poolt ülevaadet D-vitamiini puuduse taseme kohta 
erinevates liikmesriikides ning teiselt poolt edasist uurimistegevust suurema päevase D-
vitamiini koguse võimaliku kasulikkuse kohta Euroopa elanikkonnale?


