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Suġġett: Nuqqas ta’ Vitamina D

F’dawn l-aħħar ftit snin, sirna nifhmu aħjar l-importanza tal-interazzjoni bejn in-nutrizzjoni u 
s-saħħa bħala opportunità preventiva possibbli għas-saħħa pubblika. Il-prevenzjoni ta’ 
nutrizzjoni fqira u nuqqas nutrittiv saret ukoll prijorità għall-WHO hekk kif inhu stabbilit fil-
Pjan ta’ Azzjoni Ewropew tal-WHO għall-politika dwar l-ikel u n-nutrizzjoni 2007-2013. Il-
vitamina D hija rikonoxxuta fost ħafna bħala nutrijent essenzjali għall-ħajja u bħala fattur 
preventiv prinċipali għas-saħħa tal-għadam u tal-muskoli. Żviluppi dejjem jiżdiedu ta’ xjenza 
ġdida eċitanti juru wkoll li l-vitamina D għandha rwol sinifikanti fil-prevenzjoni ta’ mard 
ieħor, inklużi l-mard kardjovaskolari, id-dijabete, l-ażma, l-isklerożi multipla, il-funzjoni ta’ 
immunità u forom varji ta’ kanser. Studju riċenti minn Grant et al jikkalkula li jekk il-
popolazzjoni Ewropea tiġi pprovduta b’biżżejjed vitamina D, dan għandu jnaqqas l-ispejjeż 
tas-saħħa b’187 biljun ewro, fejn l-ispejjeż addizzjonali jammontaw biss għal 10 biljun ewro.
Madankollu, skont numru ta’ studji, madwar 50% tal-popolazzjoni Ewropea hija nieqsa mill-
vitamina D.

F’konformità mal-Artikolu 168 TFUE, azzjoni dwar is-saħħa pubblika min-naħa tal-Unjoni 
Ewropea għandha tikkumplimenta l-politiki nazzjonali tal-Istati Membri. Il-prevenzjoni tal-
mard, kif ukoll il-fatt li titqajjem kuxjenza dwar l-importanza ta’ stil ta’ ħajja san u dwar in-
nutrizzjoni evidentement jaqgħu fir-responsabilità tal-UE. Ladarba l-Kummissjoni 
tirrikonoxxi l-importanza tal-vitamina D għall-prevenzjoni tal-mard kif ukoll il-potenzjal 
tagħha li tiffranka l-ispejjeż għall-kura tal-mard, u ladarba hija tqis li l-RDA (ammont 
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rakkomandat ta’ kuljum) attwali għall-vitamina D kif stabbilit fid-Direttiva 90/496/KE huwa 
baxx wisq biex bih jiġi miġġieled in-nuqqas diffuż fil-gruppi kollha tal-popolazzjoni fl-
Ewropa, nixtiequ nistaqsu lill-Kummissjoni l-mistoqsijiet li ġejjin:

- B’kunsiderazzjoni tal-evidenza ċara dwar il-benefiċċji potenzjali għas-saħħa tal-vitamina D, 
se timpenja ruħha l-Kummissjoni għal kampanja biex tqajjem kuxjenza dwar in-nuqqas diffuż 
tal-vitamina D?

- X’beħsiebha tagħmel il-Kummissjoni – f’termini ta’ proposti ta’ rakkomandazzjonijiet jew 
leġiżlazzjoni – biex tkun ta’ għajnuna għall-Istati Membri li jixtiequ jittrattaw in-nuqqas tal-
vitamina D fil-politiki tagħhom dwar is-saħħa u n-nutrizzjoni?

- Il-Kummissjoni, se tkun f’pożizzjoni li tappoġġja reviżjoni fi stadji tan-nuqqas ta’ vitamina 
D fi Stati Membri differenti, min-naħa l-waħda, u riċerka addizzjonali dwar il-benefiċċji 
potenzjali ta’ żieda fl-amministrazzjoni kwotidjana tal-vitamina D għall-popolazzjoni 
Ewropea fuq in-naħa l-oħra?


