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Per pastaruosius kelerius metus mitybos ir sveikatos sąveika, kaip vilčių teikianti galimybė 
apsaugoti visuomenės sveikatą, tapo geriau suprantama. Kaip nurodyta Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) Europos veiksmų plane dėl maisto ir mitybos politikos 2007–2013 m., 
prastos mitybos ir mitybos trūkumo prevencija tapo prioritetu ir PSO. Plačiai pripažįstama, 
kad vitaminas D yra esminė maistinė medžiaga ir pagrindinis kaulų ir raumenų sveikatos 
apsaugos veiksnys. Nustatoma vis daugiau naujų įdomių mokslinių faktų, kurie rodo, kad 
vitaminas D atlieka svarbų vaidmenį užkertant kelią ir kitoms ligoms, tarp jų širdies ir 
kraujagyslių ligoms, diabetui, astmai, išsėtinei sklerozei, imuninės sistemos funkcijų 
sutrikimams ir įvairių formų vėžiui. Neseniai atliktame tyrime W. B. Grant ir kiti apskaičiavo, 
kad teikiant Europos gyventojams pakankamai vitamino D ir papildomai išleidžiant tik 
10 mlrd. EUR sveikatos priežiūros išlaidos sumažėtų 187 mlrd. EUR. Vis dėlto, daugelio 
tyrimų duomenimis, vitamino D trūksta maždaug 50 % Europos gyventojų. 

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį Europos Sąjungos visuomenės 
sveikatos veiksmai papildo nacionaliniu lygmeniu vykdomą valstybių narių politiką. Ligų 
prevencija ir informuotumo apie sveikos gyvensenos ir mitybos svarbą didinimas akivaizdžiai 
patenka į ES interesų sritį. Atsižvelgdami į tai, kad Komisija pripažįsta, jog vitaminas D yra 
svarbus užkertant kelią ligoms ir kad jis gali padėti sutaupyti sveikatos priežiūros išlaidų, taip 
pat turėdami omenyje tai, kad šiuo metu rekomenduojama vitamino D paros norma, kaip 
nustatyta Direktyvoje 90/496/EB, pernelyg maža, kad būtų galima kovoti su visoms Europos 
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gyventojų grupėms būdinga vitamino stoka, norėtume pateikti Komisijai šiuos klausimus:

– Ar Komisija, turėdama omenyje akivaizdžius galimos vitamino D naudos sveikatai 
įrodymus, vykdys informavimo apie plačiai paplitusią vitamino D trūkumo problemą 
kampaniją?

– Ką Komisija ketina daryti (kalbant apie rekomendacijų ar teisės aktų pasiūlymus), kad 
galėtų padėti valstybėms narėms spręsti vitamino D trūkumo problemą vykdant savo 
visuomenės sveikatos ir mitybos politiką?

– Ar Komisija bus pasirengusi, viena vertus, remti iniciatyvą peržiūrėti, kiek vitamino D 
trūksta įvairiose valstybėse narėse, kita vertus, remti tolesnius mokslinius tyrimus siekiant 
nustatyti galimą didesnės vitamino D paros normos naudą Europos gyventojams?


