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Subiect: Carența de vitamina D

În ultimii ani, interacțiunea dintre alimentație și sănătate, ca o oportunitate de prevenție 
promițătoare în domeniul sănătății publice, a devenit mai bine înțeleasă. Prevenirea 
alimentației inadecvate și a carențelor nutriționale a devenit, de asemenea, o prioritate pentru 
OMS, astfel cum reiese din Planul european de acțiune al OMS pentru o politică alimentară și 
nutrițională 2007-2013. Vitamina D este larg recunoscută ca fiind un nutrient esențial și un 
factor-cheie de prevenție pentru sănătatea oaselor și a mușchilor. Din ce în ce mai multe date 
științifice noi și interesante demonstrează, de asemenea, că vitamina D joacă un rol important 
în prevenirea altor boli, între care cele cardiovasculare, diabetul, astmul, scleroza multiplă, 
funcția imună și diferite forme de cancer. Un studiu recent realizat de Grant et al estimează că 
dacă populația europeană ar beneficia de un aport suficient de vitamina D, s-ar reduce 
costurile pentru sănătate cu 187 de miliarde de euro, cu cheltuieli suplimentare în valoare de 
numai 10 miliarde de euro. Cu toate acestea, potrivit mai multor studii, aproximativ 50% din 
populația europeană are carențe de vitamina D. 

În conformitate cu articolul 168 TFUE, acțiunile Uniunii Europene în domeniul sănătății 
publice completează politicile naționale ale statelor membre. Prevenirea bolilor, precum și 
sensibilizarea cetățenilor asupra importanței unei alimentații și a unui stil de viață sănătoase 
intră în mod clar în domeniile de activitate ale UE. Având în vedere faptul că însăși Comisia 
recunoaște importanța vitaminei D în prevenirea bolilor, precum și potențialul acesteia de a 
reduce costurile pentru îngrijirile de sănătate, și ținând cont de faptul că actuala doză zilnică 
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recomandată (DZR ) pentru vitamina D astfel cum este prevăzută aceasta de Directiva 
90/496/CE este prea scăzută pentru a combate carența generalizată la toate grupurile de 
populație din Europa, dorim să adresăm Comisiei următoarele întrebări:

- Având în vedere dovezile clare în ceea ce privește potențialele beneficii pentru sănătate ale 
vitaminei D, se va angaja Comisia în campanii de sensibilizare în ceea ce privește carența 
generalizată de vitamina D?

- Care sunt planurile Comisiei - sub formă de legislație sau propuneri de recomandări - pentru 
a ajuta statele membre în abordarea carenței de vitamina D în cadrul politicilor acestora în 
domeniul nutriției și sănătății publice?

- Va fi Comisia în măsură să sprijine o reexaminare a nivelurilor carenței de vitamina D în 
diferitele state membre, pe de o parte, și să continue cercetările asupra potențialelor beneficii 
ale unei doze zilnice crescute de vitamina D pentru populația europeană, pe de altă parte?


