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ΥΓΕΙΑ 
 
1. Ποιες θα είναι, κατά την άποψή σας, οι µεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιµετωπίσει η 

ευρωπαϊκή πολιτική δηµόσιας υγείας κατά τα προσεχή πέντε έτη; Ποια µέτρα προτίθεσθε να 
λάβετε ως Επίτροπος για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων λαµβάνοντας υπόψη 
τον διαχωρισµό αρµοδιοτήτων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών; 

 
2. Οι άµεσες αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά περιορισµένες στον τοµέα 

της δηµόσιας υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να συµπληρώνει εθνικές πολιτικές και να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, τα βασικά στοιχεία, όµως, της 
πολιτικής δηµόσιας υγείας, όπως η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της 
υγείας, υπάγονται αποκλειστικά στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Πολλά προβλήµατα, 
ωστόσο, είναι κοινά σε όλα τα κράτη µέλη και ορισµένες πτυχές της παροχής υπηρεσιών 
στον τοµέα της υγείας εµπίπτουν στις κοινοτικές πολιτικές. Κατά την άποψή σας, θα έπρεπε 
η ανοικτή µέθοδος συντονισµού να εφαρµοσθεί και στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, 
ελλείψει άλλων νοµοθετικών εξουσιών; 

 
3. Οι άµεσες αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά περιορισµένες στον τοµέα 

της δηµόσιας υγείας. Ωστόσο, η ΕΕ έχει αρµοδιότητες στους τοµείς της προώθησης της 
υγείας και της δηµόσιας υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να συµπληρώνει εθνικές 
πολιτικές και να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, αλλά η οργάνωση 
και η παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας υπάγονται αποκλειστικά στην αρµοδιότητα 
των κρατών µελών. Πολλά προβλήµατα, ωστόσο, είναι κοινά σε όλα τα κράτη µέλη και 
ορισµένες πτυχές της παροχής υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας εµπίπτουν στις κοινοτικές 
πολιτικές. Κατά την άποψή σας, θα έπρεπε η ανοικτή µέθοδος συντονισµού να εφαρµοσθεί 
και στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, ελλείψει άλλων νοµοθετικών εξουσιών; 

 
(Πρόταση του John Bowis, σε αντικατάσταση της ερώτησης 2) 

 
4. Θεωρείτε χρήσιµη τη διεξαγωγή συγκριτικής ανάλυσης µεταξύ των εθνικών συστηµάτων 

υγειονοµικής περίθαλψης των κρατών µελών, προκειµένου να υπογραµµισθούν τα βασικά 
στοιχεία της πολιτικής υγείας κάθε κράτους µέλους και να ενθαρρυνθεί η συνένωσή τους, 
προωθώντας παράλληλα τη δηµιουργία ενός µόνιµου δεσµού µεταξύ των αρµοδίων αρχών 
των κρατών µελών και τη διάδοση των καλύτερων πρακτικών; 

 
(Πρόταση της Amalia Sartori)  

 
5. Πόσο γρήγορα θα υποβάλετε κατευθυντήριες γραµµές για την κινητικότητα των ασθενών; 
 

(Πρόταση του John Bowis) 
 
6. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη: "Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των πολιτικών και 

δράσεων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του 
ανθρώπου". Πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτή η αρχή θα εφαρµοσθεί ορθά στην πράξη, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο της νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά; 
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7. Πώς θα διασφαλίσετε ότι η ψυχική υγεία θα τύχει από την Επιτροπή προσοχής ανάλογης µε 
την αυξανόµενη συµµετοχή της στο συνολικό όγκο νοσηµάτων; Ποια πρόοδο αναµένετε να 
επιτελέσετε στην εφαρµογή των Εκτιµήσεων των Επιπτώσεων επί της Υγείας; 

 
(Πρόταση του John Bowis, ως προσθήκη στην ερώτηση 6) 

 
Προϋπολογισµός 
 
8. Θεωρείτε ότι για τις δράσεις της Ένωσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας έχουν προβλεφθεί 

επαρκείς χρηµατοδοτικοί πόροι και επαρκές προσωπικό; Κατά την άποψή σας, οι δράσεις 
αυτές εκτελούνται και αξιολογούνται δεόντως; 

 
9. Πώς θα διασφαλίσετε τη διάθεση της κατάλληλης χρηµατοδότησης προς το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών και στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Αξιολόγησης Φαρµάκων; 

 
(Πρόταση του John Bowis) 

 
Ανεξαρτησία των µελών των επιστηµονικών επιτροπών 
 
10. Ο πρόσφατος ορισµός του καθηγητή Ragnar Rylander ως µέλους της νέας Επιστηµονικής 

Επιτροπής για τους Κινδύνους στην Υγεία και το Περιβάλλον - παρά το γεγονός ότι το 
ελβετικό Ποινικό Εφετείο αποφάνθηκε τον ∆εκέµβριο του 2003 ότι έχει µυστικούς δεσµούς 
µε την ελβετική βιοµηχανία καπνού και θέτει το προσωπικό οικονοµικό του κέρδος 
υπεράνω των συµφερόντων της δηµόσιας υγείας και της υγιούς επιστήµης - έθεσε υπό 
αµφισβήτηση την ακεραιότητα ολόκληρου του συστήµατος διορισµών στις επιστηµονικές 
επιτροπές της ΕΕ για την υγεία, το περιβάλλον και τους καταναλωτές, ιδίως σε ό,τι αφορά 
την ανεξαρτησία τους και την ποιότητα των συµβουλών τους. Ποια µέτρα σκοπεύετε να 
λάβετε για να αποκαταστήσετε τη δηµόσια και επαγγελµατική εµπιστοσύνη στην 
ανεξαρτησία και επιστηµονική αριστεία αυτών των επιτροπών; Θα συµφωνούσατε να 
επανεξετάσετε τον διορισµό του καθηγητή Ragnar Rylander; Πώς σκοπεύετε να 
διασφαλίσετε ότι δεν θα επαναληφθεί αυτή η κατάσταση; 

 
(Πρόταση της Οµάδας ΠΡΣ/ΕΕΣ) 

 
Θάνατοι και τραυµατισµοί από τροχαία 
 
11. Οι θάνατοι και τραυµατισµοί στους δρόµους της ΕΕ αποτελούν µείζον πρόβληµα δηµόσιας 

υγείας. Πράγµατι, οι θάνατοι από τροχαία συνιστούν τη µεγαλύτερη αιτία πρόωρου θανάτου 
παιδιών και ενηλίκων κάτω των 35 ετών. Ωστόσο, το θέµα αυτό σπανίως εκλαµβάνεται ως 
πρόβληµα δηµόσιας υγείας, αφού οι θάνατοι και τραυµατισµοί από τροχαία εξακολουθούν 
να θεωρούνται ευρέως ως κάτι "µοιραίο" και οι πολιτικοί υπεύθυνοι αδυνατούν να κάνουν 
οτιδήποτε για το πρόβληµα αυτό. Τούτο όµως δεν είναι σωστό, διότι πολλά µέτρα µπορούν 
και πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Αυτή η κατάσταση απραξίας 
ήταν που οδήγησε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας να καθιερώσει εφέτος την Παγκόσµια 
Ηµέρα Υγείας για την πρόληψη των θανάτων και τραυµατισµών από τροχαία. 
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 Ως Επίτροπος Υγείας, θα ακολουθήσετε τη συµβουλή του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας 
ώστε να γίνετε "πρωταθλητής" της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο της Επιτροπής; 

 
 Προτίθεστε να παράσχετε µια ισχυρή προοπτική πολιτικής για την υγεία στο πλαίσιο της 

πολιτικής µεταφορών της Επιτροπής, ιδίως κατά την αναθεώρηση που θα γίνει τα προσεχή 
έτη στο Πρόγραµµα ∆ράσης για την Οδική Ασφάλεια; 

 
 Θα πιέσετε τους συναδέλφους σας να εφαρµόσουν στο µέτρο του δυνατού τις συστάσεις της 

ευρωπαϊκής έκθεσης του ΠΟΥ για την πρόληψη των τραυµατισµών από τροχαία; 
 

(Πρόταση του Anders Wijkman) 
 
12. Οι θάνατοι και τραυµατισµοί στους δρόµους της ΕΕ αποτελούν µείζον πρόβληµα δηµόσιας 

υγείας. Πράγµατι, οι θάνατοι από τροχαία συνιστούν τη µεγαλύτερη αιτία πρόωρου θανάτου 
παιδιών και ενηλίκων κάτω των 35 ετών. Ωστόσο, το θέµα αυτό σπανίως εκλαµβάνεται ως 
πρόβληµα δηµόσιας υγείας. Αντιθέτως, η επίλυσή του ανατίθεται σε όσους χαράσσουν την 
πολιτική µεταφορών, των οποίων οι προτεραιότητες περιλαµβάνουν συχνά και πολλά άλλα 
στοιχεία τα οποία δεν έχουν σχέση µε την ασφάλεια. Αυτή η κατάσταση απραξίας ήταν που 
οδήγησε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας να καθιερώσει εφέτος την Παγκόσµια Ηµέρα 
Υγείας για την πρόληψη των θανάτων και τραυµατισµών από τροχαία και να δηµοσιεύσει 
µια ευρωπαϊκή έκθεση για την πρόληψη των τραυµατισµών από τροχαία. 

 
  Ως Επίτροπος Υγείας, θα ακολουθήσετε τη συµβουλή του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας 

ώστε να γίνετε "πρωταθλητής" της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο της Επιτροπής; 
 
 Θα ασκήσετε πιέσεις ώστε η οδική ασφάλεια να τεθεί στο επίκεντρο αειφόρων πολιτικών 

για τις µεταφορές και τη δηµόσια υγεία; 
 
 Θα ασκήσετε πιέσεις για την εφαρµογή των συστάσεων του ΠΟΥ για την οδική ασφάλεια, 

ιδίως κατά την αναθεώρηση του Προγράµµατος ∆ράσης για την Οδική Ασφάλεια; 
 

(Πρόταση της Ewa Hedkvist Petersen) 
 
Κάπνισµα 
 
13. Τα περασµένα δεκαπέντε χρόνια εγκρίθηκαν ορισµένες συστάσεις για την καταπολέµηση 

του καπνίσµατος. Πιο πρόσφατα, η απαγόρευση διαφήµισης και χορηγίας, καθώς και η 
νοµοθεσία περί παρασκευής και επισήµανσης, εφαρµόσθηκαν επιτυχώς. Προτίθεστε, ως 
Επίτροπος, να προχωρήσετε πλέον στο επόµενο νοµοθετικό βήµα για την καταπολέµηση 
του καπνίσµατος, δηλαδή να ρυθµίσετε το κάπνισµα στους δηµόσιους και/ή εργασιακούς 
χώρους (συµπεριλαµβανοµένων των εστιατορίων και των µπαρ); 

 
(Πρόταση του Jules Maaten) 

 
14. Μια έκθεση εµπειρογνωµόνων που ετοιµάσθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής και η οποία 

θα δηµοσιευθεί σύντοµα δείχνει ότι το κάπνισµα ευθύνεται πλέον για 660 000 θανάτους το 
χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δε ύψος των οικονοµικών απωλειών που προκαλεί στην 
Κοινότητα ανέρχεται σε 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, ήτοι το 1% του ΑΕΠ της. Πιστεύετε ότι 



DT\539769EL.doc 5/8 PE 347.020 

 EL 

η Κοινότητα κάνει σήµερα αρκετά προκειµένου να αντιµετωπίσει το µεγάλο πρόβληµα του 
καπνίσµατος; Τι σκοπεύετε να κάνετε για να µειώσετε αυτές τις απώλειες; 

 
(Πρόταση της Οµάδας ΠΡΣ/ΕΕΣ) 

 
Χηµικά 
 
15. Η νέα πολιτική για τα χηµικά, αποκαλούµενη REACH, θεωρείται ευρέως ως "η µεγαλύτερη 

πρόκληση που έχει αντιµετωπίσει η Επιτροπή για την επίτευξη των στόχων περί αειφόρου 
ανάπτυξης". Οι δυνατότητές της είναι τέτοιες που µπορεί να έχει σηµαντική επίπτωση στη 
δηµόσια υγεία. Η προηγούµενη Επίτροπος Περιβάλλοντος Margot Wallstroem θεωρούσε το 
REACH ως "επαναστατική πρόταση" που θα "ωφελήσει ταυτόχρονα τη βιοµηχανία, τους 
εργαζοµένους, τους πολίτες και το οικοσύστηµά µας". Ωστόσο, ελάχιστα ακούστηκαν από 
τον προηγούµενο Επίτροπο Υγείας David Byrne σχετικά µε το REACH. Συµµερίζεστε την 
άποψη της Margot Wallstroem για το REACH; Σκοπεύετε να επιδιώξετε µια µεγαλύτερη 
συµµετοχή της Γ∆ Υγείας και Καταναλωτών, δεδοµένης της σηµασίας που θα πρέπει να 
δίνεται στο REACH για την καλύτερη προστασία της δηµόσιας υγείας; 

 
(Πρόταση της Οµάδας ΠΡΣ/ΕΕΣ) 

 
Περιβάλλον και υγεία 
 
16. Τον Ιούνιο, ο Παγκόσµιος Οργανισµός υγείας δηµοσίευσε µια πολύ σηµαντική µελέτη που 

έδειχνε ότι η υγεία των παιδιών στην Ευρώπη βλάπτεται σοβαρά λόγω του περιβάλλοντος. 
Οι ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας και Περιβάλλοντος ενέκριναν ένα σχέδιο δράσης µε στόχο 
τον περιορισµό αυτών των κινδύνων. Κατά τη συνεδρίαση του ΠΟΥ, η Επιτροπή, αντί να 
παρουσιάσει σαφή νοµοθετικά µέτρα υπέβαλε ένα σχέδιο δράσης που επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στην έρευνα. Φαίνεται ότι µια από τις βασικές αιτίες για αυτή την έλλειψη 
δράσης είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης στο πλαίσιο της Επιτροπής καθώς και ο κακός 
συντονισµός µεταξύ των διαφόρων Γ∆. Θα δώσετε προτεραιότητα σε µια αναθεώρηση της 
σηµερινής νοµοθεσίας της ΕΕ και στην εφαρµογή της ώστε να διασφαλίσετε ότι τα πρότυπα 
θα είναι τα κατάλληλα για την προστασία της υγείας των παιδιών και άλλων ευάλωτων 
οµάδων; Θα ήσασταν διατεθειµένος να υποστηρίξετε τη συγκρότηση ειδικής οµάδας (task 
force) εντός της Επιτροπής, η οποία θα συντονίζει τις δραστηριότητες της Επιτροπής στον 
τοµέα του περιβάλλοντος και της υγείας, προκειµένου να προστατεύονται καλύτερα τα 
παιδιά και άλλες ευάλωτες οµάδες από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους; 

 
(Πρόταση της Οµάδας ΠΡΣ/ΕΕΣ) 

 
Χρηµατοδότηση της υγειονοµικής περίθαλψης 
 
17. Υπάρχει ένα τεράστιο και ευρέως τεκµηριωµένο χάσµα µεταξύ Ανατολικής και ∆υτικής 

Ευρώπης σε ό,τι αφορά χρηµατοδότηση της υγειονοµικής περίθαλψης. Έχει έλθει πλέον η 
στιγµή να συσταθεί ένα "Ταµείο Συνοχής για την Υγεία". Για να υποβοηθηθεί η σύσταση 
αυτού του ταµείου, πιστεύετε ότι ο διακανονισµός Phillip Morris (η Phillip Morris έχει 
συµφωνήσει να καταβάλει στην Επιτροπή 1,2 δισ. ευρώ που αποτέλεσαν αντικείµενο 
απάτης εις βάρος του κοινοτικού προϋπολογισµού) θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως 
"χρηµατοδότηση εκκίνησης" ώστε να υποβοηθηθεί η χρηµατοδότηση της υγείας και έτσι να 
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αποφευχθεί η αρχή της δίκαιης επιστροφής (juste retour) σύµφωνα µε την οποία αυτό το 
είδος χρηµατοδότησης επιστρέφεται στα κράτη µέλη; 

 
(Πρόταση του Jules Maaten) 

 
Ενηµέρωση για την υγεία 
 
18. Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε, ως Επίτροπος, ότι οι ασθενείς και οι καταναλωτές θα 

λαµβάνουν την καλύτερης ποιότητας ενηµέρωση σε θέµατα υγείας; 
 

(Πρόταση του Jules Maaten) 
 
Φθηνά φάρµακα που σώζουν ζωές 
 
19. Ποια µέτρα θα λάβετε για να εµποδίσετε τη µαζική διαρροή φθηνών και σωτήριων για τη 

ζωή φαρµάκων, που θεραπεύουν ασθένειες όπως το AIDS, από την Ανατολική προς την 
υπόλοιπη Ευρώπη; ∆εν νοµίζετε πως έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι ασθενείς θα 
λαµβάνουν τα φάρµακα που χρειάζονται και ότι τα φάρµακα αυτά δεν θα εκτρέπονται από 
τον προορισµό τους προς αποκλειστικό όφελος των µεσαζόντων; 

 
(Πρόταση του Jules Maaten) 

 
Ευρωπαϊκές οµάδες ασθενών 
 
20. Σκοπεύετε να χρηµατοδοτήσετε ευρωπαϊκές οµάδες ασθενών; 
 

(Πρόταση του Jules Maaten) 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
21. Ποιες θα είναι, κατά την άποψή σας, οι µεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιµετωπίσει η 

ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων κατά τα προσεχή πέντε έτη; 
Ποια δράση προτίθεσθε να αναλάβετε ως Επίτροπος, προκειµένου να διασφαλίσετε ορατά 
αποτελέσµατα έως το τέλος της θητείας σας; 

 
22. Το νοµοθετικό πρόγραµµα που απορρέει από τη Λευκή Βίβλο για την Ασφάλεια των 

Τροφίµων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ποια µέτρα σκοπεύετε να λάβετε ως Επίτροπος για να 
διασφαλίσετε την εφαρµογή αυτής της νοµοθεσίας; 

 
23. Συµφωνείτε ότι, πέραν της κατοχύρωσης της ασφάλειας των τροφίµων, η ΕΕ θα πρέπει να 

προωθήσει την ποιότητα των τροφίµων και την υγιεινή διατροφή; Ποια µέτρα θα προτείνατε 
για την επίτευξη αυτών των στόχων; 

 
(Πρόταση της Οµάδας ΠΡΣ/ΕΕΣ, ως προσθήκη στην ερώτηση 22) 

 
24. Πώς θα διασφαλίσετε την επαρκή χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας 

των Τροφίµων, ώστε να εκπληρώνει τα διευρυνόµενα καθήκοντά του; 
 

(Πρόταση του John Bowis, ως προσθήκη στην ερώτηση 22) 
 
25. Ποια µέτρα προτίθεσθε να λάβετε για να διασφαλίσετε υψηλό επίπεδο προστασίας για την 

ενίσχυση των ελέγχων στα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; ∆ιαθέτετε 
επαρκές προσωπικό; 

 
26. Τι θα κάνετε για να διασφαλίσετε την ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του Επισιτιστικού 

και Κτηνιατρικού Οργανισµού; 
 

(Πρόταση του John Bowis, ως προσθήκη στην ερώτηση 25) 
 
27. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη: "Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των πολιτικών και 

δράσεων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του 
ανθρώπου". Πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτή η αρχή θα εφαρµοσθεί ορθά στην πράξη στον 
τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων και σε σύνδεση µε τη νοµοθεσία για την εσωτερική 
αγορά; 

 
Επισήµανση των τροφίµων 
 
28. Οι καταναλωτές πρέπει να µπορούν να κάνουν συνειδητή επιλογή όταν αγοράζουν προϊόντα 

διατροφής. Η κοινοτική νοµοθεσία για την επισήµανση των τροφίµων διαδραµατίζει βασικό 
ρόλο στην επιλογή αυτή, ιδίως σε ό,τι αφορά την επισήµανση των θρεπτικών στοιχείων, τις 
απαιτήσεις περί υγείας, την επισήµανση της ποιότητας των τροφίµων και των παραγωγικών 
διαδικασιών όπως η χρήση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών. Ποια µέτρα σκοπεύετε 
να λάβετε για τη δέουσα ενηµέρωση των καταναλωτών και την αποφυγή παραπλανητικών 
πρακτικών προώθησης, ιδίως έναντι των παιδιών; 

 
(Πρόταση της Οµάδας ΠΡΣ/ΕΕΣ) 



PE 347.020 8/8 DT\539769EL.doc 

EL 

 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Εφαρµογή 
 
29. Στον τοµέα του περιβάλλοντος έχει καθιερωθεί η πρακτική διεξαγωγής "συνεδριάσεων 

εφαρµογής", κατά τις οποίες εκπρόσωπος της Επιτροπής απαντά σε ερωτήσεις των µελών 
σχετικά µε την εφαρµογή συγκεκριµένων νόµων. Θεωρείτε ότι είναι χρήσιµο να επεκταθεί 
αυτή η πρακτική και στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων;  

 
Σχέσεις µε ειδικευµένους οργανισµούς 
 
30. Κατά τα τελευταία έτη δηµιουργούνται όλο και περισσότεροι ειδικευµένοι οργανισµοί, 

µεταξύ άλλων και στον τοµέα της υγείας και της ασφάλειας των τροφίµων. Πώς κρίνετε 
αυτήν την εξέλιξη και ποια πρέπει να είναι η σχέση µεταξύ της Επιτροπής και αυτών των 
οργανισµών; 

 
Ρόλος του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
 
31. Ποιο ρόλο θα πρέπει να διαδραµατίσει το Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Ispra στο πλαίσιο 

της δηµόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 
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