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Otázka na hodinu otázok vo výbore 0014/2010,
ktorú v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku
predkladajú János Áder, Anja Weisgerber, Jim Higgins

Vec: Nedostatok vitamínu D

V posledných rokoch sa začala lepšie chápať previazanosť výživy a zdravia v zmysle jej 
sľubného využitia v rámci prevencie v oblasti verejného zdravia. Prevenciu nesprávnej výživy 
a nedostatku nutričnej hodnoty vo výžive zaradila medzi svoje priority aj Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojom Európskom akčnom pláne pre politiku v oblasti 
potravín a výživy na roky 2007 – 2012. Vitamín D sa považuje za životne dôležitú živinu 
a za neodmysliteľného činiteľa prevencie ochorení kostí a svalov. Existuje čoraz viac nových 
podnetných vedeckých dôkazov, že vitamín D zohráva dôležitú úlohu aj pri prevencii ďalších 
ochorení vrátane kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, astmy, sklerózy multiplex, ochorení 
imunitného systému a rôznych typov rakoviny. Grant et al. v nedávno publikovanej štúdii 
odhadujú, že pokiaľ by sa európskej populácii zabezpečil dostatočný prísun vitamínu D, 
náklady na zdravotníctvo by sa znížili o 187 miliárd EUR, a to za predpokladu zvýšenia 
nákladov len o 10 miliárd EUR. Viaceré štúdie sa však zhodujú, že približne 50 % európskej 
populácie trpí nedostatkom vitamínu D.

V súlade s článkom 168 ZFEÚ činnosti Európskej únie v oblasti verejného zdravia slúžia 
na doplnenie vnútroštátnych politík členských štátov. Prevencia ochorení a zvyšovanie 
informovanosti o význame zdravého životného štýlu a zdravej výživy jednoznačne patrí 
do právomoci EÚ. Keďže Komisia uznáva, že vitamín D je pri prevencii ochorení dôležitý 
a že vďaka nemu možno znížiť náklady na zdravotníctvo, a so zreteľom na úvahy, že súčasná 
odporučená denná dávka (RDA) vitamínu D, tak ako je určená v smernici 90/496/ES, je 
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primalá na odstránenie jeho nedostatku, ktorý v rámci Európy badať vo všetkých skupinách 
populácie, chceli by sme sa na Komisiu obrátiť s týmito otázkami:

– Keďže existujú jasné dôkazy o možných pozitívnych účinkoch vitamínu D na zdravie, 
vytvorí Komisia kampaň na zvýšenie informovanosti o nedostatku vitamínu D, ktorý je 
v populácii značne rozšírený?

– Ako plánuje Komisia postupovať, aby v záujme odstraňovania nedostatku vitamínu D 
členským štátom pomohla posilniť ich politiky týkajúce sa verejného zdravia a výživy, pôjde 
cestou navrhovania odporúčaní alebo právnych predpisov?

– Bude Komisia podporovať preskúmanie hladín nedostatku vitamínu D v jednotlivých 
členských štátoch a bude zároveň podporovať ďalší výskum možných pozitívnych účinkov 
zvýšenej dennej konzumácie vitamínu D na európsku populáciu?


