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Dotyczy: Niedoboru witaminy D

Na przestrzeni ostatnich lat coraz częściej zwraca się uwagę na zależność pomiędzy 
odżywianiem a zdrowiem oraz potencjalny pozytywny wpływ tego zjawiska na zdrowie 
publiczne. Zapobieganie nieprawidłowemu odżywianiu oraz niedożywieniu stało się jednym z 
najważniejszych celów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co zostało przedstawione w 
europejskim planie działania WHO dotyczącym polityki w zakresie żywności i odżywiania na 
lata 2007–2013. Witamina D jest uznawana na całym świecie za niezbędny do życia składnik 
odżywczy oraz najważniejszy czynnik zapobiegający chorobom kości i mięśni. Najnowsze 
badania na ten temat wykazują, że witamina D odgrywa znaczącą rolę także w zapobieganiu 
innym chorobom, takim jak choroby układu krążenia, cukrzyca, astma, stwardnienie rozsiane, 
choroby układu odpornościowego oraz różne odmiany raka. Z badań niedawno 
przeprowadzonych przez Granta i in. wynika, że dostarczenie społeczności europejskiej 
wystarczającej ilości witaminy D kosztowałoby 10 miliardów euro, podczas gdy koszty 
opieki zdrowotnej zmalałyby o 187 miliardów euro. Liczne badania wykazują natomiast, że 
około 50% Europejczyków ma niedobór witaminy D. 

Zgodnie z art. 168 TFUE działania Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego 
powinny uzupełniać procedury państw członkowskich. Zapobieganie chorobom oraz 
zwiększanie świadomości na temat znaczenia zdrowego stylu życia oraz odżywiania leży w 
gestii Unii Europejskiej. Przyjmując, że Komisja zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę 
odgrywa witamina D w zapobieganiu chorobom oraz jakie oszczędności w dziedzinie 
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ochrony zdrowia niesie za sobą jej odpowiednie dostarczanie, jak również pamiętając o tym, 
że ustalona w dyrektywie 90/496/WE wartość zalecanego dziennego spożycia witaminy D 
jest zbyt niska, aby można było zwalczyć powszechny niedobór występujący we wszystkich 
grupach społecznych w Europie, chcielibyśmy zadać Komisji następujące pytania:

– Mając na uwadze wyraźne dowody potwierdzające potencjalny korzystny wpływ witaminy 
D na zdrowie, czy Komisja zaangażuje się w kampanię na rzecz zwiększenia świadomości na 
temat powszechnego niedoboru witaminy D?

– Co Komisja zamierza zrobić, tzn. jakie zalecenia lub prawodawstwo zamierza 
zaproponować, aby pomóc państwom członkowskim w zwalczeniu problemu niedoboru 
witaminy D w ramach ich polityki dotyczącej zdrowia publicznego i właściwego odżywiania?

– Czy Komisja zechce wesprzeć badania dotyczące stopnia niedoboru witaminy D w 
poszczególnych państwach członkowskich oraz dalsze badania dotyczące potencjalnych 
korzyści zwiększenia dziennego spożycia witaminy D przez społeczność europejską?


