
Platné právne predpisy, ktorými sa povoľuje umiestnenie nových potravín na trh 

         1.1. Rozhodnutie Komisie 2000/195/ES z 22. februára 2000, o povolení uvedenia na trh 

"fosfolipidov z vaječného žĺtka" ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady 

súlade v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.  

 

1.2. Rozhodnutie Komisie 2000/500/ES z 24. júla 2000, o povolení uvedenia na trh 

"žltých tukových nátierok s pridanými fytosterolovými estermi" ako novej potraviny 

alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho 

parlamentu  a Rady.  

1.3. Rozhodnutie Komisie 2001/122/ES z 30. januára 2001, o povolení umiestniť na trh 

prípravok dextran vyrobený prostredníctvom Leuconostoc mesenteroides ako novú 

potravinovú prísadu do pekárenských výrobkov podľa nariadenia (ES)                                    

č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.  

1.4. Rozhodnutie Komisie 2001/424/ES z 23. mája 2001, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie na trh pasterizovaných prípravkov na báze ovocia vyrobených za použitia 

vysokotlakovej pasterizácie podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu 

a Rady.  

1.5. Rozhodnutie Komisie 2001/721/ES z 25. septembra 2001, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie trehalózy na trh ako novej potraviny alebo novej potravinovej prísady 

podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady. 

1.6. Rozhodnutie Komisie 2002/150/ES z 15. februára 2002, ktorým sa povoľuje 

uvedenie  na trh koagulovaných zemiakových bielkovín a  ich hydrolyzátov ako nových 

potravinárskych prísad podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady. 

1.7. Rozhodnutie Komisie 2003/426/ES z 5. júna 2003, ktorým sa povoľuje uvedenie na 

trh „šťavy noni“ (šťava z ovocia Morinda citrifolia L.) ako nová potravinová prísada, 

podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady. 

1.8. Rozhodnutie Komisie 2003/427/ES z 5. júna 2003,  ktorým sa povoľuje uvedenie 

na trh oleja bohatého na DHA (dokosahexanová kyselina) z mikroskopickej riasy 

Schizochytrium sp. ako novej potravinovej zložky, v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.9. Rozhodnutie Komisie 2003/867/ES z 1. decembra 2003, ktorým sa povoľuje 

uvedenie salatrimov na trh ako nových potravinových zložiek, v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.10. Rozhodnutie Komisie 2004/333/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje 

uvedenie na trh žltých tukových nátierok, šalátových dressingov, mliečnych výrobkov, 

fermentovaných mliečnych výrobkov, sójových nápojov a syrových výrobkov 

s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 258/97. 

1.11. Rozhodnutie Komisie 2004/334/EC z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje 

uvedenie na trh žltých tukových nátierok, mliečnych výrobkov, jogurtových výrobkov 

a korenených omáčok s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.12. Rozhodnutie Komisie 2004/335/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje 

uvedenie na trh mliečnych výrobkov a jogurtových výrobkov s pridanými 

fytosterolovými estermi,  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

258/97. 



1.13. Rozhodnutie Komisie 2004/336/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje 

uvedenie na trh žltých tukových nátierok, ovocných nápojov na mliečnom základe, 

jogurtových výrobkov a  syrových výrobkov s  pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v 

súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.14. Rozhodnutie Komisie 2004/845/ES z 12. novembra 2004, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie na trh 

mliečnych nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi ako nových potravín alebo 

nových prídavných látok. 

1.15. Rozhodnutie Komisie 2005/457/ES zo 4. apríla 2005, ktorým sa povoľuje 

uvedenie izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade                    

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.  

1.16. Rozhodnutie Komisie 2005/581/ES z 25. júla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie  

izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade                     

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.17. Rozhodnutie Komisie 2006/68/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje 

uvedenie  potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej kukurice 

línie MON 863 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.18. Rozhodnutie Komisie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje 

uvedenie  potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky modifikovanej Roundup 

Ready kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín 

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.19. Rozhodnutie Komisie 2006/58/ES z 24. januára 2006, ktorým sa podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie ražného chleba s 

pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových potravín alebo nových 

potravinových látok.  

1.20. Rozhodnutie Komisie 2006/59/ES z 24. januára 2006, ktorým sa povoľuje 

uvedenie ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových 

potravín alebo nových prídavných látok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 258/97. 

 

1.21. Rozhodnutie Komisie 2006/720/ES z 23. októbra 2006, ktorým sa povoľuje 

uvedenie diacylglycerolového oleja rastlinného pôvodu na trh ako novej potraviny v 

súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 

1.22. Rozhodnutie Komisie 2006/721/ES z 23. októbra 2006, ktorým sa povoľuje 

uvedenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 

1.23. Rozhodnutie Komisie 2006/722/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uviesť 

na trh „repkový olej s vysokým obsahom nezmydliteľného podielu“ ako novú zložku 

potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.24. Rozhodnutie Komisie 2006/723/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa povoľuje uviesť 

na trh  olej z kukuričných klíčkov s  vysokým obsahom nezmydliteľného podielu ako 

novú zložku potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 258/97. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0058:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0723:EN:NOT


1.25. Rozhodnutie Komisie 2007/343/ES z 15. mája 2007, ktorým sa povoľuje uvedenie 

oleja obohateného fytosterolmi/fytostanolmi ako novej zložky potravín na trh v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.26. Rozhodnutie Komisie 2008/36/ES z 10. januára 2008, ktorým sa povoľuje 

uvedenie ryžových nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi ako nových potravín 

na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.27. Rozhodnutie Komisie 2008/413/ES z 26. mája 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie 

alfa-cyklodextrínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.28. Rozhodnutie Komisie 2008/558/ES z 27.júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie 

rafinovaného oleja z hadinca skorocelového ako novej zložky potravín na trh v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.29. Rozhodnutie Komisie 2008/559/ES z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie 

oleja  zo semien Allanblackia ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.30. Rozhodnutie Komisie 2008/575/ES z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie 

sušenej dužiny plodov baobabu na trh ako novej zložky potravín v súlade                            

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.31. Rozhodnutie Komisie 2008/968/ES z 12. decembra 2008, ktorým sa povoľuje 

uvedenie oleja s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej z huby Mortierella 

alpina ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 258/97. 

1.32. Rozhodnutie Komisie 2008/985/ES z 15. decembra 2008, ktorým sa povoľuje 

uvedenie listov Morinda citrifolia ako novej zložky potravín na trh v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

1.33. Rozhodnutie Komisie  2009/345/ES z 22. apríla 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie vitamínu K 2 (menachinón) z Bacillus subtilis natto ako novej zložky 

potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 

1.34. Rozhodnutie Komisie 2009/344/ES z 22. apríla 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie proteínu modifikujúceho štruktúru ľadu typu III HPLC 12 ako novej zložky 

potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 

1.35. Rozhodnutie Komisie 2009/348/ES z 23. apríla 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 

1.36. Rozhodnutie Komisie 2009/355/ES z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie lykopénového oleorezínu z rajčiakov ako novej zložky potravín na trh podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 

1.37. Rozhodnutie Komisie 2009/365/ES z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_129/l_12920070517en00630066.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_129/l_12920070517en00630066.pdf


1.38 Rozhodnutie Komisie 2009/362/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie 

lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 258/97.  

 

1.39. Rozhodnutie Komisie 2009/752/ES z 12. októbra 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie na trh lipidového extraktu z pancierovky antarktickej Euphausia superba ako 

novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

258/97  

 

1.40. Rozhodnutie Komisie 2009/777/ES z 21. októbra 2009 o rozšírení použitia 

riasového oleja z mikrorias Ulkenia sp. ako novej zložky potravín v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.41. Rozhodnutie Komisie 2009/778/ES z 22. októbra 2009, o rozšírení použitia 

riasového oleja z mikrorias Schizochytrium sp. ako novej zložky potravín v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 

1.42. Rozhodnutie Komisie 2009/826/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie na trh extraktu z listov lucerny (Medicago sativa) ako novej potraviny alebo 

novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

258/97  

 

1.43. Rozhodnutie Komisie 2009/827/ES z 13. októbra 2009,  ktorým sa povoľuje 

uvedenie na trh semena šalvie (Salvia hispanica) ako novej zložky potravín v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 

1.44. Rozhodnutie Komisie 2010/228/EÚ z z 21. apríla 2010, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie pyré a koncentrátu z ovocia Morinda citrifolia ako novej zložky potravín 

na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 

1.45. Rozhodnutie Komisie 2010/331/EÚ zo 14. júna 2010, ktorým sa povoľuje 

uvedenie nátrium-feredetátu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 

1.46. Rozhodnutie Komisie 2010/715/EÚ z 25. novembra 2010, ktorým sa povoľuje 

uvedenie fosforečnanu amónno-železnatého ako novej zložky potravín na trh v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.47. Rozhodnutie Komisie 2011/73/EÚ z 2. februára 2011, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie mycéliového extraktu z Lentinula edodes (huba Shiitake) na trh ako novej 

zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 

1.48. Rozhodnutie Komisie 2011/76/EÚ z 2. februára 2011, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie chitínglukánu z Aspergillus niger na trh ako novej zložky potravín v 

súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 

1.49. Rozhodnutie Komisie 2011/80/EÚ zo 4. februára 2011, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie peptidového výrobku z rýb (Sardinops sagax) na trh ako novej zložky 

potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 



1.50. Rozhodnutie Komisie č. 2011/320/EÚ z 27. mája 2011, ktorým sa povoľuje 

uvedenie pikolinátu chromitého ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

          1.51. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/494/EÚ z 5. augusta 2011, ktorým sa            

          povoľuje uvedenie fosfátovaného kukuričného škrobu ako novej zložky potravín na            

          trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

          1.52. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/497/EÚ z 9. augusta 2011, ktorým sa                                

          povoľuje uvedenie výťažku z fermentovaných čiernych (sójových) bôbov ako novej                   

          zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.           

          258/97 

 

1.53. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/513/EU z 19. augusta 2011, ktorým 

sa povoľuje uvedenie fosfatidylserínu zo sójových fosfolipidov ako novej zložky 

potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97           

(opravené a doplnené nasledovnými korigendami: Korigendum, Ú.v. ES L 230, 7.9.            

2011, s. 78) 

 

          1.54. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/761/EÚ z 24. novembra 2011, ktorým   

           sa povoľuje uvedenie flavonoidov z Glycyrrhiza glabra L. na trh ako novej zložky                  

           potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

          1.55. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/762/EÚ z 24. novembra 2011, ktorým             

           sa povoľuje uvedenie kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín na trh v             

           súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (v znení Korigenda,  

           Ú. v. EU L 313 z 26. novembra 2011) 

 

1.56. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/288/EÚ z 1. júna 2012, ktorým sa 

povoľuje uvedenie gama-cyklodextrínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 

1.57. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/461/EÚ z 3. augusta 2012, ktorým sa  

povoľuje uvedenie nového základu žuvacej gumy ako novej zložky potravín na trh 

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a ktorým sa 

zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/882/EÚ  

 

1.58. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/725/EÚ z 22. novembra 2012, ktorým 

sa povoľuje uvedenie bovinného laktoferínu ako novej zložky potravín na trh v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (zmenené rozhodnutím 

Komisie (EÚ) č. 2015/568) 

 

1.59. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/726/EÚ z 22. novembra 2012, ktorým 

sa povoľuje uvedenie dihydrokapsiátu ako novej zložky potravín na trh v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Morinaga Milk Industry) 

 

1.60. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/727/EÚ z 22. novembra 2012, ktorým 

sa povoľuje uvedenie bovinného laktoferínu ako novej zložky potravín na trh v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (FrieslandCampina) 

 



1.61. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/49/EÚ z 22. januára 2013, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie syntetického zeaxantínu ako novej zložky potravín na trh v 

súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.62. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/50/EÚ z 22. januára 2013, ktorým sa 

povoľuje rozšírenie používania semena šalvie (Salvia hispanica) ako novej zložky 

potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.63. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/705/EÚ z 29. novembra 2013, ktorým 

sa povoľuje umiestnenie výťažku z kohútieho hrebeňa ako novej zložky potravín na 

trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.64. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/154/EÚ z 19. marca 2014, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie na trh glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-

metyltetrahydrolistovej ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.65. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/155/EÚ z 19. marca 2014, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie oleja zo semien koriandra ako novej zložky potravín na trh 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.66. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/396/EÚ z 24. júna 2014, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie pekárskeho droždia (Saccharomyces cerevisiae) ošetreného 

UV na trh ako novej zložky potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 258/97  

 

1.67. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/423/EÚ z 1. júla 2014, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie citikolínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 

1.68. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/424/EÚ z 1. júla 2014, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie bielkoviny repky olejnej na trh ako novej zložky potravín v 

súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 

1.69. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/463/EÚ zo 14. júla 2014, o povolení 

na umiestnenie oleja z mikro-rias Schizochytrium sp. na trh ako novej zložky potravín 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97, ktorým sa zrušujú 

rozhodnutia 2003/427/ES a 2009/778/ES 

 

1.70. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/890/EÚ z 8. decembra 2014, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie šalviového oleja (Salvia hispanica) ako novej zložky potravín na 

trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.71. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/905/EÚ z 11. decembra 2014, ktorým 

sa povoľuje umiestnenie kopolyméru metyl-vinyl-éteru a anhydridu kyseliny 

maleínovej ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 



1.72. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/907/EÚ z 11. decembra 2014, ktorým 

sa povoľuje umiestnenie baktérie Clostridium butyricum (CBM 588) ako novej 

zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 258/97 

 

1.73. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/916/EÚ z 15. decembra 2014, ktorým 

sa opravuje príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu č. 2014/154/EÚ, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie na trh glukozamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej ako 

novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 258/97 

 

1.74. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2015/545/EÚ z 31. marca 2015 o povolení 

umiestnenia oleja z mikrorias Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ako novej 

zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.75. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2015/546/EÚ z 31. marca 2015 o povolení 

rozšíriť použitie oleja z mikrorias Schizochytrium sp. s vysokým obsahom DHA 

a EPA ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 258/97 

 
1.76. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2015/1213 z 22. júla 2015, ktorým sa 

povoľuje rozšírenie použitia flavonoidov z Glycyrrhiza glabra L. ako novej zložky 

potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.77. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2015/1290, z 23. júla 2015, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie rafinovaného oleja zo semien Buglossoides arvensis ako novej 

zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 258/97 

 

1.78. Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2015/1291 z 23. júla 2015, ktorým sa 

povoľuje umiestňovať na trh tepelne ošetrené mliečne výrobky fermentované 

baktériami Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) ako novú potravinu podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.79. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/375 z 11. marca 2016, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie lakto-N-neotetraózy ako novej zložky potravín na trh v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

1.80. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/376 z 11. marca 2016, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie 2′-O-fukozyllaktózy ako novej zložky potravín na trh v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

1.81. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/398 zo 16. marca 2016, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie chleba ošetreného UV žiarením ako novej potraviny na trh v 

súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

1.82. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/598 zo 14. apríla 2016, ktorým sa 

povoľuje rozšírenie použitia lipidového extraktu z pancierovky antarktickej 

(Euphausia superba) ako novej zložky potravín podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 



1. 83. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1189 z 19. júla 2016, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie mlieka ošetreného UV žiarením ako novej potraviny na trh 

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

1. 84. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1190 z 19. júla 2016, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie trans-resveratrolu ako novej zložky potravín na trh v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

1.85. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1344 zo 4. augusta 2016, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie organického kremíka (methylsilanetriol) ako novej prídavnej 

látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (v znení 

Korigenda k vykonávaciemu rozhodnutiu Ú. v. EU L 213 zo 6. augusta 2016) 

 

1.86. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/115 z 20. januára 2017, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie výťažku z fermentovaných sójových bôbov ako novej 

prídavnej látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.87. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/450 z 13. marca 2017, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie laktikolu ako novej prídavnej látky v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.88. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1281 z 13. júla 2017, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie L-ergotioneínu ako novej prídavnej látky na trh v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.89. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1387 z 24. júla 2017, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie enzymatického prípravku z prolyl oligopeptidázy vyrobeného 

z geneticky modifikovaného kmeňa Aspergillus niger ako novej zložky potravín na 

trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.90. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2078 z 10. novembra 2017, ktorým 

sa povoľuje rozšírenie použitia kvasnicových betaglukánov ako novej zložky 

potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.91. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2079 z 10. novembra 2017, ktorým 

sa povoľuje umiestnenie extraktu s vysokým obsahom taxifolínu na trh ako novej 

zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.92. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2201 z 27. novembra 2017, ktorým 

sa povoľuje umiestniť na trh 2′-fukozyllaktózu produkovanú s použitím baktérie 

Escherichia coli (kmeň BL21) ako novú zložku potravín podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.93. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2353 zo 14. decembra 2017, ktorým 

sa povoľuje umiestnenie oleja z Calanus finmarchicus ako novej prídavnej látky na trh 

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.94. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2354 zo 14. decembra 2017, ktorým 

sa povoľuje rozšírenie používania semien šalvie (Salvia hispanica) ako novej zložky 

potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.313.01.0005.01.SLK&toc=OJ:L:2017:313:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.313.01.0005.01.SLK&toc=OJ:L:2017:313:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.313.01.0005.01.SLK&toc=OJ:L:2017:313:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.313.01.0005.01.SLK&toc=OJ:L:2017:313:TOC


1.95. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2355 zo 14. decembra 2017, ktorým 

sa povoľuje umiestnenie húb ošetrených UV žiarením ako novej potraviny na trh v 

súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.96. Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2373 zo 14. decembra 2017, ktorým 

sa povoľuje umiestnenie hydroxytyrozolu ako novej prídavnej látky na trh v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.97.  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2375 z 15. decembra 2017, ktorým 

sa povoľuje umiestnenie kyseliny N-acetyl-D-neuramínovej ako novej prídavnej látky 

na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

______________________________________________________________________ 

1.98. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/460 z 20. marca 2018, ktorým sa 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 

florotanínov Ecklonia cava na trh ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.99. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/461 z 20. marca 2018, ktorým sa 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie 

používania extraktu s vysokým obsahom taxifolínu ako novej potraviny a mení 

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.100. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/462 z 20. marca 2018, ktorým sa 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie 

používania L-ergotioneínu ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.101. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/469 z 21. marca 2018, ktorým sa 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 

extraktu z troch rastlinných koreňov (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis 

umbrosa Turcz. a Angelica gigas Nakai) ako novej potraviny na trh a ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.102. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/991 z 12. júla 2018, ktorým sa 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 

hydrolyzátu lyzozýmu z bielkov slepačích vajec na trh ako novej potraviny a mení 

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.103. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1011 zo 17. júla 2018, ktorým sa 

povoľuje rozšírenie množstva použitia húb ošetrených UV žiarením ako novej 

potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa 

mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.104. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1018 z 18. júla 2018, ktorým sa 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie 

používania pekárskeho droždia (Saccharomyces cerevisiae) ošetreného UV 

žiarením ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

 

 



1.105 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1032 z 20. júla 2018, ktorým sa povoľuje 

rozšírenie použitia oleja z mikrorias Schizochytrium sp. ako novej potraviny podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.106 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1122 z 10. augusta 2018, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie disodnej soli pyrolochinolínchinónu na trh ako novej potraviny podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.107. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1123 z 10. augusta 2018, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie 1-metylnikotínamidchloridu na trh ako novej potraviny podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.108. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1132 z 13. augusta 2018, ktorým sa 

povoľuje zmena názvu a špecifických požiadaviek na označovanie novej potraviny 

syntetický zeaxantín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a 

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470  

 

1.109. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1133 z 13. augusta 2018, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodia parviflora na trh ako novej 

potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.110. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1293 z 26. septembra 2018, ktorým sa 

mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, pokiaľ ide o podmienky používania novej 

potraviny laktitol 

 

1.111. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1631 z 30. októbra 2018, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie extraktu z brusníc v prášku na trh ako novej potraviny podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.112. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1632 z 30. októbra 2018, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka na 

trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a 

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.113. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1633 z 30. októbra 2018, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet na trh ako novej 

potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.114. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1647 z 31. októbra 2018, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 

hydrolyzátu vaječnej membrány na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2018:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2018:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2018:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.185.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2018:185:TOC


1.115. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1648 z 29. októbra 2018, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie xylo-

oligosacharidov na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.116. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1991 z 13. decembra 2018, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie bobuľových plodov Lonicera caerulea L. na trh ako tradičnej 

potraviny z tretej krajiny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 

a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 

 

1.117. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2016 z 18. decembra 2018, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie olúpaných zŕn Digitaria exilis na trh ako tradičnej potraviny z 

tretej krajiny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa 

mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.118. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2017 z 18. decembra 2018, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie sirupu zo Sorghum bicolor (L.) Moench na trh ako tradičnej 

potraviny z tretej krajiny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 

a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.119. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/108 z 24. januára 2019, ktorým sa 

povoľuje zmena špecifikácií novej zložky potravín lipidového extraktu z pancierovky 

antarktickej (Euphausia superba) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.120. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/109 z 24. januára 2019, ktorým sa 

povoľuje rozšírenie používania oleja zo Schizochytrium sp. ako novej potraviny podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.121. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/110 z 24. januára 2019, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie použitia 

oleja zo semien Allanblackia ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.122. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/387 z 11. marca 2019, ktorým sa 

povoľuje rozšírenie použitia oleja zo Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ako novej 

potraviny a zmena názvu a špecifických požiadaviek na označovanie oleja zo 

Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.123. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/388 z 11. marca 2019, ktorým sa 

povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny 2′-fukozyllaktóza produkovanej s použitím 

baktérie Escherichia coli K-12 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.124. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/456 z 20. marca 2019, ktorým sa 

povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny olej zo semien koriandra (Coriandrum 

sativum) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 



1.125. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/506 z 26. marca 2019, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie D-ribózy 

na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 

2017/2470 

 

1.126. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/760 z 13. mája 2019, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie biomasy 

kvasiniek Yarrowia lipolytica na trh ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.127. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1272 z 29. júla 2019, ktorým sa opravuje 

vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín, 

a vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/2078, ktorým sa povoľuje rozšírenie použitia 

kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

1.128. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1294 z 1. augusta 2019, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie betaínu na 

trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.129. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1314 z 2. augusta 2019, ktorým sa 

povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny lakto-N-neotetraózy produkovanej kmeňom 

K-12 baktérií Escherichia coli podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.130. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1686 z 8. októbra 2019, ktorým sa 

povoľuje rozšírenie použitia zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského 

mlieka na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.131. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1976 z 25. novembra 2019, ktorým sa 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 

fenylkapsaicínu na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.132. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1979 z 26. novembra 2019, ktorým sa 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 

zmesi 2’-fukozyllaktózy/difukozyllaktózy na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.133. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2165 zo 17. decembra 2019, ktorým sa 

povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny olej zo semien koriandra (Coriandrum 

sativum) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

 

1.134. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/16 z 10. januára 2020, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie nikotínamidribozid-chloridu na trh ako novej potraviny podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 



 

1.135. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/24 z 13. januára 2020, ktorým sa 

povoľuje rozšírenie používania semien šalvie aztéckej (Salvia hispanica) ako novej 

potraviny a zmena podmienok používania semien šalvie aztéckej (Salvia hispanica) a 

špecifických požiadaviek na ich označovanie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.136. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/206 zo 14. februára 2020, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie dužiny plodu, šťavy z dužiny, koncentrovanej šťavy z dužiny 

kakaovníka pravého Theobroma cacao L. na trh ako tradičnej potraviny z tretej krajiny 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 

 

1.137. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/443 z 25. marca 2020, ktorým sa 

povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny – extraktu z pšeničných (Triticum 

aestivum) klíčkov s vysokým obsahom spermidínu podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 

2017/2470 

 

1.138. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/484 z 2. apríla 2020, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie lakto-N-

tetraózy na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 

2017/2470 

 

1.139. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/500 zo 6. apríla 2020, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie čiastočne odtučnených práškov zo semien šalvie aztéckej (Salvia hispanica) 

ako nových potravín na trh Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.140. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/916 z 1. júla 2020, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie používania 

xylo-oligosacharidov ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 

2017/2470 

 

1.141. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/917 z 1. júla 2020, ktorým sa v zmysle 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestňovať na trh 

nálev z listov kávovníka Coffea arabica L. a/alebo Coffea canephora Pierre ex A. 

Froehner ako tradičnú potravinu z tretej krajiny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 

(EÚ) 2017/2470 

 

1.142. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/973 zo 6. júla 2020, ktorým sa povoľuje 

zmena podmienok používania novej potraviny „proteínový extrakt z bravčových 

obličiek“ a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 

 

1.143. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1163 zo 6. augusta 2020, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie prášku z húb s obsahom vitamínu D2 na trh ako novej potraviny 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

 



1.144. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1634 zo 4. novembra 2020, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie cukrov získaných z dužiny kakaovníka pravého (Theobroma cacao 

L.) na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.145. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1820 z 2. decembra 2020, ktorým sa 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 

sušenej riasy Euglena gracilis na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.146. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1821 z 2. decembra 2020, ktorým sa 

povoľuje umiestnenie extraktu z Panax notoginseng a Astragalus membranaceus na trh 

ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a 

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.147. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1822 z 2. decembra 2020, ktorým sa 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 

biomasy kvasiniek (Yarrowia lipolytica) s obsahom chrómu na trh ako novej potraviny a 

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.148. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1933 zo 4. decembra 2020, ktorým sa 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 

biomasy kvasiniek (Yarrowia lipolytica) s obsahom selénu na trh ako novej potraviny a 

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.149. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/50 z 22. januára 2021, ktorým sa 

povoľuje rozšírenie používania a zmena špecifikácií novej potraviny „zmes 2′- 

fukozyllaktózy/difukozyllaktózy“ a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 

2017/2470 

 

1.150. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/51 z 22. januára 2021, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje zmena podmienok 

používania novej potraviny „trans-resveratrol“ a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.151. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/82 z 27. januára 2021, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie sodnej soli 

6’-sialyllaktózy na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

1.152. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/96 z 28. januára 2021, ktorým sa podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie sodnej soli 

3’-sialyllaktózy na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2017/2470 

 

 

 

 

 

 



Rozhodnutia Komisie, ktorými sa zamieta uvedenie nových potravín na trh 

2.1. Rozhodnutie Komisie 2000/196/ES z 22. februára 2000, ktorým sa odmieta 

uvedenie  na trh Stevia rebaudiana Bertoni: rastlín a sušených listov ako novej 

potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 

Európskeho parlamentu a Rady. 

 

2.2. Rozhodnutie Komisie 2001/17/ES z 19. decembra 2000 o odmietnutí umiestnenia 

na trh „Nangajských orechov (Canarium indicum L.)“ ako novej potraviny alebo novej 

potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES), č. 258/97 Európskeho parlamentu 

a Rady. 

 

2.3. Rozhodnutie Komisie 2005/580/ES z 25. júla 2005, ktorým sa zamieta uvedenie 

betaínu na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 

2.4. Rozhodnutie Komisie 2008/279/ES z 28. marca 2008, ktorým sa zrušuje 

rozhodnutie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh 

potravín a zložiek potravín vyrobených z geneticky modifikovanej Roundup Ready  

kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo nových zložiek potravín podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 

 


