
CM\838516SV.doc PE452.678v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

9.11.2010

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0014/2010)

Fråga 0014/2010 till frågestund i utskott 
i enlighet med artikel 197 i arbetsordningen
från János Áder, Anja Weisgerber och Jim Higgins 
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Kunskapen om sambandet mellan kost och hälsa och dess viktiga förebyggande roll inom 
folkhälsan har ökat de senaste åren. Det förebyggande arbetet motDet före dåliga kostvanor 
och näringsbrist har också blivit en prioritet för Världshälsoorganisationen (WHO) och 
beskrivs i WHO:s europeiska handlingsplan för en livsmedels- och kosthållningsstrategi 
2007–2013. Det är allmänt erkänt att D-vitaminet är ett livsviktigt näringsämne som i hög 
grad kan förebygga muskel- och bensjukdomar. Alltmer intressant forskning visar nu också 
att D-vitaminet även spelar en viktig roll för att minska uppkomsten av andra sjukdomar 
såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, astma, multipel skleros, immunförsvarsnedsättning 
och olika former av cancer. I en färsk studie som genomförts av William B. Grant med flera 
görs bedömningen att om EU:s befolkning fick i sig tillräckligt mycket D-vitamin skulle man 
kunna minska hälso- och sjukvårdskostnaderna med 187 miljarder euro, mot en kostnad på 
bara 10 miljarder euro. En rad studier visar att ungefär hälften av den europeiska befolkningen 
har D-vitaminbrist. 

Enligt artikel 168 i EUF-fördraget ska EU:s insatser för folkhälsan komplettera 
medlemsländernas nationella politik. Sjukdomsförebyggande åtgärder, liksom insatser för att 
öka medvetenheten om vikten av en hälsosam livsstil och kost, faller därmed utan tvekan 
inom ramen för EU:s verksamhetsområde. Kommissionen är medveten om D-vitaminets 
betydelse för att minska risken för sjukdomar och dess möjligheter att sänka hälso- och 
sjukvårdskostnaderna. Den medger också att det rekommenderade dagliga D-vitaminintag 
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som anges i direktiv 90/496/EG är för lågt för att kunna motverka den utbredda bristen hos 
alla befolkningsgrupper i Europa. Mot den här bakgrunden vill vi ställa följande frågor:

– Tänker kommissionen med tanke på de tydliga bevisen för D-vitaminets hälsofördelar 
genomföra en kampanj för att öka medvetenheten om den utbredda D-vitaminbristen?

– Har kommissionen några planer på att föreslå rekommendationer eller lagstiftning för att 
hjälpa medlemsstaterna att hantera frågan om D-vitaminbristen i den nationella 
folkhälsopolitiken?

– Kommer kommissionen att kunna bidra till en översyn av hur omfattande D-vitaminbristen 
är i de olika medlemsstaterna, och även främja ytterligare forskning om de tänkbara 
fördelarna med ett ökat dagligt D-vitaminintag för EU:s befolkning som helhet?


