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Az elmúlt pár év során a közegészségügyben a megelőzés ígéretes lehetőségeként sikerült 
jobban feltárni a táplálkozás és az egészség közötti összefüggéseket. A nem megfelelő 
táplálkozás és az alultápláltság a WHO számára is prioritássá vált, amint azt a WHO 2007–
2013 közötti időszakra szóló, élelmezés– és táplálkozáspolitikai európai cselekvési terve is 
megállapítja. A D-vitamint széles körben az élet számára nélkülözhetetlen tápanyagként, 
valamint a csontok és izmok egészsége szempontjából kulcsfontosságú megelőző tényezőként 
ismerik el. Az egyre nagyobb számban rendelkezésre álló, izgalmas új tudományos 
eredmények egyúttal azt mutatják, hogy a D-vitaminra jelentős szerep hárul egyéb betegségek 
megelőzésében is, ideértve a szív- és érrendszeri betegségeket, a cukorbetegséget, az asztmát, 
a szklerózis multiplexet, az immunrendszer csökkent működését és a rákos megbetegedések 
különböző formáit. A Grant és munkatársai által nemrégiben elvégzett tanulmány szerint 187 
milliárd euróval csökkentené az egészségügyi kiadásokat – mindössze 10 milliárd eurós 
többletköltségek mellett –, ha az európai népesség számára kellő mennyiségű D-vitamint 
biztosítanának. Mindazonáltal több tanulmány is arról számol be, hogy az európai népesség 
mintegy 50%-a D-vitamin-hiányban szenved. 

Az EUMSz. 168. cikkével összhangban az Európai Unió közegészségügyi fellépései arra 
hivatottak, hogy kiegészítsék a tagállamok nemzeti politikáit. A betegségmegelőzés, valamint 
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az egészséges életmód és táplálkozás fontosságával kapcsolatos figyelemfelkeltés 
egyértelműen az EU feladatkörébe tartozik. Tekintve, hogy a Bizottság elismeri a D-vitamin 
fontosságát a betegségmegelőzésben, valamint az egészségügyi ellátás költségeinek 
csökkentésével kapcsolatban benne rejlő lehetőségeket, és figyelembe véve, hogy a D-vitamin 
ajánlott napi bevitele (RDA) a 90/496/EK irányelvben meghatározottak szerint túl alacsony 
ahhoz, hogy Európa valamennyi népességi csoportjában leküzdhető legyen a D-vitamin széles 
körben elterjedt hiánya, az alábbi kérdéseket kívánjuk a Bizottsághoz intézni:

- Tekintettel arra, hogy egyértelmű bizonyítékok utalnak a D-vitamin potenciális 
egészségügyi előnyeire, részt venne-e a Bizottság egy figyelemfelkeltő kampányban, 
amelynek tárgyát a széles körben jellemző D-vitamin-hiány képezné?

- Milyen lépéseket tervez a Bizottság – ajánlásokra vagy jogszabályokra tett javaslatok 
tekintetében – annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a tagállamok számára a D-vitamin-
hiány kezeléséhez közegészségügyi és táplálkozási politikájuk terén?

- Módjában áll-e a Bizottságnak támogatni egyrészt annak felmérését, hogy a különböző 
tagállamokban milyen szintű D-vitamin-hiány áll fenn, másrészt pedig olyan további 
kutatásokat, amelyek feltárják a megnövekedett napi D-vitamin-bevitel potenciális előnyeit az 
európai népesség számára.


