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Ο όρος «φρέσκο γάλα» δεν προβλέπεται στη νομοθεσία της ΕΕ. Στο μέρος IV του 

παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/20131 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 

των αγορών γεωργικών προϊόντων ορίζεται το «γάλα κατανάλωσης» και οι κατηγορίες του, 

λαμβανομένων υπόψη των θερμικών επεξεργασιών και της περιεκτικότητας σε λιπαρές 

ουσίες, χωρίς να αναφέρεται ημερομηνία λήξης. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 σχετικά με 

τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης2, τα κράτη μέλη μπορούν να 

απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά νωπού γάλακτος που προορίζεται για 

ανθρώπινη κατανάλωση. Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει κριτήρια υγείας και υγιεινής για 

το νωπό γάλα. 

 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/20113 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 

στους καταναλωτές καθορίζει στο άρθρο 7 τις νομικές αρχές που εγγυώνται ότι οι 

πληροφορίες για τα τρόφιμα είναι ακριβείς, σαφείς και κατανοητές και ότι δεν είναι 

παραπλανητικές, και όλα αυτά για τις ανάγκες της επισήμανσης, της διαφήμισης και της 

παρουσίασης των τροφίμων. 

 

Η Ελλάδα έχει υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των οικείων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 

που ανέλαβε έναντι της Ευρωομάδας τον Ιούνιο του 2018 και η Επιτροπή, λαμβάνοντας 

υπόψη τη βελτίωση της δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τους 

μειωμένους κινδύνους δευτερογενών επιπτώσεων, αποφάσισε να μην παρατείνει πλέον το 

καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Δεν υπήρχε δέσμευση στο πλαίσιο του καθεστώτος 

ενισχυμένης εποπτείας για τον ορισμό του φρέσκου γάλακτος. Η παρακολούθηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και 

στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ούτε σε αυτά τα πλαίσια 

προβλέπεται σχετική δράση. Η ελληνική κυβέρνηση καθορίζει τις λοιπές προτεραιότητες 

πολιτικής. 
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