
 Σελίδα 1 
 

 

Κατάλογος εκτελεστικών κανονισμών για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου 

εγκεκριμένων νέων τροφίμων 

 

 

α/α Καν. (ΕΕ) αριθ.  Τίτλος 

1 
2018/460 
(EE L 78/21.03.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά των φλωροτανίνων 
Ecklonia cava ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” 
 

2 
2018/461 
(EE L 78/21.03.2018) 

“για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης εκχυλίσματος πλούσιου 
σε ταξιφολίνη ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 
της Επιτροπής” 
 

3 
2018/462 
(EE L 78/21.03.2018) 

“για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης της L-εργοθειονεΐνης ως 
νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής” 
 

4 
2018/469 
(EE L 79/22.03.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά εκχυλίσματος τριών 
ριζών βοτάνων (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa 
Turcz. και Angelica gigas Nakai) ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” 
 

5 
2018/991 
(EE L 
177/13.07.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά υδρολύματος λυσοζύμης 
λευκώματος αυγών όρνιθας ως νέου συστατικού τροφίμων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” 

7 
2018/1018 
(EE L 183/19.7.2018) 

“για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης της μαγιάς αρτοποιίας 
(Saccharomyces cerevisiae) επεξεργασμένης με υπεριώδη 
ακτινοβολία ως νέου τροφίμου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 
της Επιτροπής” 
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8 
2018/1032 
(EE L 185/23.7.2018) 

“για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης του ελαίου φυκών που 
προέρχεται από το μικροφύκος Schizochytrium sp. ως νέου 
τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής” 
 

9 
2018/1023 
(EE L 187/24.7.2018) 

“για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 για 
την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων” 
 

10 
2018/1122 
(EE L 204/13.8.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά δινάτριου άλατος της 
πυρρολοκινολινοκινόνης ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής”(*) 
 
(*)Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

11 
2018/1123 
(EE L 204/13.8.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά του χλωριούχου 1-
μεθυλονικοτιναμιδίου ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” (*) 
 
(*)Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

12 
2018/1132 
(EE L 205/14.8.2018) 

“για την έγκριση της τροποποίησης της ονομασίας και των ειδικών 
απαιτήσεων επισήμανσης του νέου τροφίμου συνθετική 
ζεαξανθίνη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής” 
 

13 
2018/1133 
(EE L 205/14.8.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά των αποξηραμένων 
υπέργειων τμημάτων του φυτού Hoodia parviflora ως νέου 
τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής”(*) 
(*)Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

14 
2018/1293 
(EE L 243/27.9.2018) 
 

“για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 
όσον αφορά τις προϋποθέσεις χρήσης του νέου τροφίμου 
«λακτιτόλη»” 
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15 
2018/1631 
(EE L 
272/31.10.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά εκχυλίσματος οξύκοκκου 
σε σκόνη ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2017/2470 της Επιτροπής”(*) 
 
(*)Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

 

16 
2018/1632 
(EE L 
272/31.10.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά απομονωμένης βασικής 
πρωτεΐνης ορού γάλακτος βοοειδών ως νέου τροφίμου σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής”(*) 
 
(*)Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

17 
2018/1633 
(EE L 
272/31.10.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά εξευγενισμένου 
συμπυκνώματος πεπτιδίων γαρίδας ως νέου συστατικού τροφίμων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής”(*) 
 
(*)Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

18 
2018/1647 
(EE L 274/5.11.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά του προϊόντος 
υδρόλυσης μεμβρανών αυγού ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής”(*) 
 
(*)Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

 

19 
2018/1648 
(EE L 275/6.11.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά ξυλο-ολιγοσακχαριτών 
ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 
της Επιτροπής” 
 

20 
2019/108 
(ΕΕ L 23/25.1.2019) 

“για την έγκριση της αλλαγής των προδιαγραφών του νέου 
συστατικού τροφίμων εκχύλισμα λιπιδίων από κριλ της 
Ανταρκτικής (Euphasia superba) βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470” 
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21 
2019/109 
(ΕΕ L 23/25.1.2019) 

“ για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης του ελαίου από 
Schizochytrium sp. ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2017/2470 της Επιτροπής” 
 

22 
2019/110 
(ΕΕ L 23/25.1.2019) 

“για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης του σπορέλαιου 
Allanblackia ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 
της Επιτροπής” 
 

23 
2019/387 
(EE L 70/12.3.2019) 
 

“για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης του ελαίου 
Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ως νέου τροφίμου και για την 
τροποποίηση της ονομασίας και των ειδικών απαιτήσεων 
επισήμανσης τoυ ελαίου Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) βάσει 
του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” 
 

24 
2019/388 
(EE L 70/12.3.2019) 

“για την έγκριση της τροποποίησης των προδιαγραφών του νέου 
τροφίμου «2′-φουκοζυλολακτόζη» που παράγεται με το στέλεχος 
Escherichia coli K-12 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής” 
 

25 
2019/456 
(EE L 79/21.3.2019) 

“για την έγκριση της τροποποίησης των προδιαγραφών του νέου 
τροφίμου «σπορέλαιο κορίανδρου από Coriandrum sativum» 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” 
 

26 
2019/506 
(EE L 85/27.3.2019) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της D-ριβόζης ως νέου 
συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής”(*) 
 
(*)Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

27 
2019/760 
(ΕΕ L 125/14.5.2019) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της βιομάζας 
ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” 
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28 
2019/1272 
(ΕΕ L 201/30.7.2019) 

“σχετικά με τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2017/2470 για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων 
και της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/2078 για την έγκριση 
επέκτασης της χρήσης β-Γλυκανών ζυμομύκητα ως νέου 
συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” 
 

29 
2019/1294 
(ΕΕ L 204/2.8.2019) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της βηταΐνης ως νέου 
τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής”(*) 
 
(*)Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

30 
2019/1314 
(ΕΕ L 205/5.8.2019) 

“για την έγκριση της τροποποίησης των προδιαγραφών του νέου 
τροφίμου «Λακτο-N-νεοτετραόζη» που παράγεται με το στέλεχος 
Escherichia coli K-12 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής” 
 

31  
2019/1686 
(ΕΕ L 258/16.9.2019) 

”για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης απομονωμένης βασικής 
πρωτεΐνης ορού γάλακτος βοοειδών ως νέου τροφίμου σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής”(*) 

 
(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

32 
2019/2165 
(EEL 328/18.12.2019) 

”για την έγκριση τηςτης τροποποίησης των προδιαγραφών του 
νέου τροφίμου «σπορέλαιο κορίανδρου από Coriandrum sativum» 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” 
 

33 
2020/16 
(EE L 7/13.1.2020) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά του χλωριούχου 
ριβοζυλονικοτιναμιδίου ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής”(*) 
 
(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 
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34 
2020/24 
(ΕΕ L 8/14.1.2020) 

“για την έγκριση της επέκτασης της χρήσηςσπόρων chia (Salvia 
hispanica) ως νέου τροφίμου και την αλλαγή των προϋποθέσεων 
χρήσης και των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης των σπόρων chia 
(Salvia hispanica) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής” 
 

35 
2020/443 
(ΕΕ L 92/26.3.2020) 

“για την έγκριση της τροποποίησης των προδιαγραφών του νέου 
τροφίμου «Εκχύλισμα φύτρου σίτου (Triticum aestivum) πλούσιο 
σε σπερμιδίνη» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής” 
 

36 
2020/478 
(EE L 102/2.4.2020) 

«για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 για 
την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων»  
 

[αφορά στο εγκεκριμένο νέο τρόφιμο έλαιο Schizochytrium sp. 
(T18)] 
 

37 
2020/484 
(EE L 103/3.4.2020) 

«για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της λακτο-Ν-τετραόζης 
ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής» ”(*) 

 
(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

 

38 
2020/500 
(ΕΕ L 109/7.4.2020) 

«για την έγκριση της διάθεσης μερικώς απελαιωμένων σκονών 
σπόρων chia (Salvia hispanica) στην αγορά ως νέων τροφίμων, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής» 
 

39 
2020/916 
(ΕΕ L 209/2.7.2020) 

«για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης ξυλο-ολιγοσακχαριτών 
ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τονκανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την 
τροποποίησητου εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής» 
 

40 
2020/973 
(EE L 215/7.7.2020) 

“για την έγκριση της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης του νέου 
τροφίμου «εκχύλισμα πρωτεΐνης από νεφρό χοίρου» και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470” 
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41 
2020/1163 
(EE L 258/7.8.2020) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά σκόνης μανιταριών με 
βιταμίνη D2 ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” 
 
(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

 

42 
2020/1559 
(EE L 357/27.10.2020) 

“σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2017/2470 για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων 
τροφίμων” 
 

43 
2020/1634 
(EE L 367/5.11.2020) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά σακχάρων που 
λαμβάνονται από πολτό κακάο (TheobromacacaoL.) ως νέου 
τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής” 
 

44 
2020/1820 
(EE L 406/3.12.2020) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά αποξηραμένης Euglena 
gracilis ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 
της Επιτροπής”(*) 
 
(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

45 
2020/1821 
(EE L 406/3.12.2020) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά εκχυλίσματος από Panax 
notoginseng και Astragalus membranaceus ως νέου συστατικού 
τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής”(*) 
 
(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

 

46 
2020/1822 
(EE L 406/3.12.2020) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της βιομάζας 
ζυμομύκητα (Yarrowia lipolytica) που περιέχει χρώμιο ως νέου 
τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής” 
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47 
2020/1993 
(EE L 410/7.12.2020) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της σεληνιούχου 
βιομάζας ζυμομύκητα (Yarrowia lipolytica) ως νέου τροφίμου 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” 
 

48 
2021/50 
(EE L 23/25.1.2021) 

“για την έγκριση της επέκτασης της χρήσης και της τροποποίησης 
των προδιαγραφών του νέου τροφίμου «μείγμα 2′- 
φουκοζυλολακτόζης/διφουκοζυλολακτόζης» και για την 
τροποποίηση του  
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470“ 
 

49 
2021/51 
(EE L 23/25.1.2021) 

“για την έγκριση της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης του νέου 
τροφίμου «trans-ρεσβερατρόλη» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και  
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 
της Επιτροπής” 

50 
2021/82 
(EE L 29/28.1.2021) 

“για την έγκριση της διάθεσης του άλατος νατρίου της 6′-
σιαλυλολακτόζης στην αγορά ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής”(*) 
 

(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

51 
2021/96 
(EE L 31/29.1.2021) 

“για την έγκριση της διάθεσης του άλατος νατρίου της 3′-
σιαλυλολακτόζης στην αγορά ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής”(*) 
 
(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

52 
2021/120 
(EE L 37/03.02.2021) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της μερικώς 
απελαιωμένης σκόνης ελαιοκράμβης από Brassica rapa L. και 
Brassica napus L. ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2017/2470 της Επιτροπής” 

53 
2021/668 
(EE L 141/26.4.2021) 

“για την έγκριση της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης σπόρων 
chia (Salvia hispanica) ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και  για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” 
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54 
2021/670 
(EE L 141/26.4.2021) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά του ελαίου 
Schizochytrium sp. (WZU477) ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και  για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής”(*) 
 
(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

55 
2021/882 
(EE L 194/2.6.2021) 

«για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά αποξηραμένης 
προνύμφης Tenebrio molitor ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής» (*) 
 
(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

56 2021/900 
(EE L 197/4. 6.2021) 

«για την έγκριση της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης του νέου 
τροφίμου «γαλακτοολιγοσακχαρίτης» 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για 
την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής» 
 

57 2021/1318 
(EE L 286/10.8.2021) 

“σχετικά με τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2017/2470 για την κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου νέων 
τροφίμων, της απόφασης 2008/968/ΕΚ για την έγκριση της 
κυκλοφορίας στην αγορά του πλούσιου σε αραχιδονικό οξύ ελαίου 
από τη Mortierella alpina ως νέου συστατικού τροφίμων και του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/484 για την έγκριση της 
διάθεσης στην αγορά της λακτο-N-τετραόζης ως νέου τροφίμου” 
 

58 2021/1319 
(EE L 286/10.8.2021) 

“για την έγκριση τροποποιήσεων στις προδιαγραφές του νέου 
τροφίμου «σπορέλαιο κορίανδρου από Coriandrum sativum» και 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470” 

59 2021/1326 
(EE L 288/11.8.2021) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά του ελαίου 
Schizochytrium sp. (FCC-3204) ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” 
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60 2021/1377 
(EE L 297/20.8.2021) 

“για την έγκριση της αλλαγής των προϋποθέσεων χρήσης του νέου 
τροφίμου «ελαιορητίνη πλούσια σε ασταξανθίνη από φύκη 
Haematococcus pluvialis» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 
της Επιτροπής” 

61 2021/1974 
(EE L 402/15.11.2021) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά αποξηραμένων καρπών 
του φυτού Synsepalum dulcificum ως νέου τροφίμου σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” (*) 

(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

62 2021/1975 
(EE L 402/15.11.2021) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά κατεψυγμένης, 
αποξηραμένης ή σε μορφή σκόνης Locusta migratoria ως νέου 
τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της 
Επιτροπής” (*) 

(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

63 
2021/2029 

(EE L 415/22.11.2021) 

“για την έγκριση της διάθεσης της 3-φουκοζυλολακτόζης στην 
αγορά ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 
της Επιτροπής”(*) 

(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 

64 2021/2079 
(EE L 426/29.11.2021) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά σκόνης μανιταριών με 
βιταμίνη D2 ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής”(*) 

(*) Η εν λόγω έγκριση βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και επιστημονικά δεδομένα που προστατεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. 
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Κατάλογος εκτελεστικών κανονισμών για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου 

εγκεκριμένων νέων τροφίμων αναφορικά με την έγκριση διάθεσης στην αγορά παραδοσιακού 

τροφίμου από τρίτη χώρα 

 

1 
2018/1991 
(ΕΕ L 320/17.12.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά των μούρων 
LoniceracaeruleaL. ως παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470”  
 

2 
2018/2016 
(EE L 323/19.12.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά αποφλοιωμένων 
σπόρων Digitaria exilis ως παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη 
χώρα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής 
 

3 
2018/2017 
(EE L 323/19.12.2018) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά σιροπιού από Sorghum 
bicolor (L.) Moench. ως παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής” 
 

4 
2020/206 
(EE L  43/17.02.2020) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά φρουτοπολτού, 
χυμοπολτού, συμπυκνωμένου χυμοπολτού από Theobroma cacao 
L. ως παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2470”  
 

5 
2020/917 
(EEL209/02.07.2020) 

“για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά αφεψήματος από φύλλα 
καφέ των ειδών Coffea arabica L. και/ή Coffea canephora Pierre ex 
A. Froehner ως παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470” 
 

 


