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Zadeva: Pomanjkanje vitamina D

V zadnjih nekaj letih bolje razumemo povezavo med prehrano in zdravjem kot obetavno 
priložnost za preventivo v javnem zdravju. Preprečevanje slabe prehrane in pomanjkanja 
hranilnih snovi je postala tudi prednostna naloga Svetovne zdravstvene organizacije, kot je 
določeno v akcijskem načrtu Svetovne zdravstvene organizacije glede politike na področju 
hrane in prehranjevanja za obdobje 2007–2013 v Evropi.Vitamin D je splošno znan kot 
življenjsko pomembno hranilo in kot ključni preventivni dejavnik za zdravje kosti in mišic. 
Vse več je novih znanstvenih dokazov, da ima vitamin D pomembno vlogo pri preprečevanju 
drugih bolezni, tudi bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, astme, multiple skleroze, 
delovanja imunskega sistema in različnih vrst raka. Nedavna študija, ki so jo izvedli Grant et 
al., ocenjuje, da bi ob zadostni preskrbi evropskega prebivalstva z vitaminom D zmanjšali 
stroške zdravstvenega varstva za 187 milijard EUR, če bi vložili le dodatnih 10 milijard EUR. 
Po podatkih, ki jih prinašajo številne študije, približno 50 % evropskega prebivalstva 
primanjkuje vitamina D.

V skladu s členom 168 PDEU dejavnosti Evropske unije na področju javnega zdravja 
dopolnjujejo ukrepe držav članic. Preprečevanje bolezni kot tudi ozaveščanje o pomenu 
zdravega načina življenja in prehrane nedvomno sodi v domeno EU. Ker Komisija priznava 
pomen vitamina D pri preprečevanju bolezni kot tudi njegov potencial za zmanjšanje stroškov 
zdravstvene oskrbe, pri čemer je treba upoštevati, da je sedanji priporočeni dnevni vnos za 
vitamin D, kot je določen v Direktivi 90/496/ES, prenizek za boj proti zelo razširjenemu 
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pomanjkanju pri vseh skupinah prebivalstva v Evropi, bi radi Komisiji postavili naslednja 
vprašanja:

- Ali bo Komisija, glede na jasne dokaze o možnih koristih vitamina D za zdravje, sodelovala 
v kampanji za ozaveščanje o zelo razširjenem pomanjkanju vitamina D?

- Kaj namerava Komisija storiti v smislu predlaganja priporočil ali zakonodaje, da bi 
pomagala državam članicam pri reševanju težav s pomanjkanjem vitamina D v okviru njihove 
zdravstvene in prehranske politike?

- Ali bo Komisija podprla pregled o stopnjah pomanjkanja vitamina D v različnih državah 
članicah na eni strani in nadaljnje raziskave o koristih večjega dnevnega vnosa vitamina D za 
evropsko prebivalstvo na drugi?


