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Dažu pēdējo gadu laikā labāk ir izprasta mijiedarbība starp uzturu un veselību kā daudzsološa 
profilakses iespēja sabiedrības veselībai. Neveselīga uztura un uzturvielu trūkuma novēršana 
ir kļuvusi par Pasaules Veselības organizācijas (PVO) prioritāti, kā tas noteikts PVO Eiropas 
rīcības plānā par pārtikas un uztura politiku 2007.–2013. gadam. Ir vispāratzīts, ka D vitamīns 
ir dzīvībai būtiska uzturviela un galvenais profilakses faktors kaulu un muskuļu veselībai. 
Pieaugošais jauno un interesanto pētījumu skaits parāda arī, ka D vitamīnam ir būtiska nozīme 
citu slimību profilaksē, ieskaitot sirds un asinsvadu slimības, diabētu, astmu, multiplo 
sklerozi, imūnsistēmas darbību un dažādas vēža formas. Nesenā Grant un kolēģu pētījumā 
aprēķināts, ka, nodrošinot Eiropas iedzīvotājiem D vitamīnu pietiekamā daudzumā, veselības 
aprūpes izmaksas samazinātos par EUR 187 mljrd., tam veltot tikai EUR 10 mljrd. papildu 
izmaksas. Tomēr saskaņā ar vairāku pētījumu rezultātiem aptuveni 50 % no Eiropas 
iedzīvotājiem trūkst D vitamīna. 

Saskaņā ar LESD 168. pantu Eiropas Savienības rīcība sabiedrības veselības jomā papildina 
dalībvalstu politiku. ES darbības jomā nepārprotami ietilpst slimību profilakse, kā arī 
informētības palielināšana par veselīga dzīvesveida un uztura nozīmi. Ņemot vērā, ka 
Komisija atzīst D vitamīna nozīmi slimību profilaksē, kā arī tā potenciālu attiecībā uz 
veselības aprūpes izmaksu ietaupīšanu, un, paturot prātā, ka pašreizējā ieteicamā D vitamīna 
dienas deva, kas noteikta Direktīvā 90/496/EK, ir pārāk zema, lai cīnītos pret plaši izplatīto 
trūkumu visās iedzīvotāju grupās Eiropā, mēs vēlētos uzdot Komisijai šādus jautājumus:
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- Ņemot vērā nepārprotamos pierādījumus attiecībā uz D vitamīna potenciālo pozitīvo ietekmi 
uz veselību, vai Komisija iesaistīsies informētības palielināšanas kampaņā par plaši izplatīto 
D vitamīna trūkumu?

- Ko Komisija plāno darīt, ierosinot ieteikumus vai tiesību aktus, lai palīdzētu dalībvalstīm 
cīnīties pret D vitamīna trūkumu ar savu sabiedrības veselības un pārtikas politiku?

- Vai Komisija varētu atbalstīt apskata izstrādi par D vitamīna trūkuma līmeņiem dažādās 
dalībvalstīs, no vienas puses, un atbalstīt turpmākus pētījumus par palielinātas D vitamīna 
ikdienas uzņemšanas potenciālo pozitīvo ietekmi uz Eiropas iedzīvotājiem, no otras puses?


