
datum
evidenční 

číslo
typ oznámení jak zachyceno 

oznamující 

země

původ 

potraviny
distribuce potravina důvod hlášení přijatá opatření stav distribuce

2.11.2015 2015.1370 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Lotyšsko Turecko Estonsko, Lotyšsko, Rusko potravina

vysoký obsah siřičitanů (2710 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

3.11.2015 2015.1379 varování
hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Německo Keňa Německo potravina

zakázaná látka karbofuran (0,018 mg/kg) v lilku z 

Keni
--

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

4.11.2015 2015.BST
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Velká Británie Malajsie Velká Británie potravina nedeklarované E 407 - Karagenan v želé z Malajsie likvidace

produkt není (zatím) 

uveden na trh

5.11.2015 2015.1389 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Polsko Polsko Chile potravina

příliš vysoký obsah E 200 - kyselina sorbová 

(1707,3 mg/kg) ve vypeckovaných švestek z Chile
staženo z trhu

distribuce omezena na 

oznamující zemi

6.11.2015 2015.1397 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Polsko Polsko Irsko, Litva, Polsko, Velká Británie potravina

nedeklarované siřičitany (25, 32 mg kg) v 

nakládaných houbách z Polska
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

6.11.2015 2015.BTI
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Bulharsko Turecko Bulharsko, Nizozemí potravina

vysoký obsah siřičitanů (2429 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
import nedovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh

7.11.2015 2015.1424 informace
hraniční kontrola - 

zásilka povolena
Itálie Čína Itálie potravina

vysoký obsah siřičitanů (236 mg/kg) v zmrazených 

krevetách (Solenocera Melantho) z Číny
import nedovolen

distribuce omezena na 

ohlašující zemí

9.11.2015 2015.1412 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Lotyšsko Turecko Estonsko, Lotyšsko potravina

vysoký obsah siřičitanů (5015 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

10.11.2015 2015.BTQ
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Nizozemí Paraguay Nizozemí potravina

aflatoxiny (B1 = 8,8; Tot = 8,8 ug/kg) v semínkách 

Chia z Paraguaye

informování 

odesílatele

produkt není (zatím) 

uveden na trh

12.11.2015 2015.BUC
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Itálie Turecko Itálie potravina

vysoký obsah siřičitanů (3556 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
odesláno zpět

produkt není (zatím) 

uveden na trh

13.11.2015 2015.BUI
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Španělsko Filipíny Španělsko potravina

neautorizované použití barviva E110 - Žluť SY v 

nudlích z Filipín
import nedovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh

16.11.2015 2015.1439 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Chorvatsko Velká Británie Chorvatsko potravina

vysoký obsah siřičitanů (212,7 mg/kg) v 

mražených krevetách z Velké Británie

zadrženo pod 

úředním dohledem

žádná distribuce z 

ohlašující země
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evidenční 
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typ oznámení jak zachyceno 

oznamující 

země
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potraviny
distribuce potravina důvod hlášení přijatá opatření stav distribuce

18.11.2015 2015.BVF
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Velká Británie Kuwait Velká Británie potravina

neautorizované E385 Ethylendiamintetraacetát 

vápenato-disodný a BVO (bromový zeleninový olej 

- brominated vegetable oil) v syceném 

nealkoholickém nápoji z Kuwaitu

pod celním 

dohledem

produkt není (zatím) 

uveden na trh

18.11.2015 2015.BVA
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka pod celním 

dohledem

Lucembursko Spojené státy Bulharsko, Lucembursko
doplněk 

stravy

vysoký obsah vitaminu D, B12  a vitaminu E a 

neautorizované složky potravin nového typu - listy 

Annona muricata (Anona ostnitá) a Raspberry 

keton  v doplňcích stravy z Spojených států

návráceno 

odesílateli

výrobek pod celním 

dohledem

18.11.2015 2015.1448 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Polsko

Polsko, Velká 

Británie
Irsko, polsko, Španělsko,

doplněk 

stravy

neautorizovaná nové složka potravin derivát 

kreatinu v doplňku stravy z Polska, suroviny z 

Velké Británie

staženo z trhu
distribuce do ostatních 

členských států

19.11.2015 2015.1454 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Francie Spojené státy Francie, Nizozemí

doplněk 

stravy

riziko předávkování kys. nikotinovou (1.528 

mg/kg) po konzumaci doplňku stravy ze 

Spojených států, přes Nizozemí

staženo z trhu
žádná distribuce z 

ohlašující země

20.11.2015 2015.1462 informace
vlastní kontrola 

společnosti
Nizozemí Ghana Německo, Nizozemí potravina

neautorizované barvivo Sudan 4 (344, 344, 38, 38 

ug/kg) v palmovém oleji z Ghany
informovány úřady 

distribuce do ostatních 

členských států

20.11.2015 2015.1463 informace
vlastní kontrola 

společnosti
Nizozemí Ghana

Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, 

Německo, Irsko, Itálie, Nizozemí, Španělsko, 

Švýcarsko, Velká Británie

potravina
neautorizované barvivo Sudan 4 (435, 261, 33, 19 

ug/kg) v palmovém oleji z Ghany
informovány úřady 

distribuce do ostatních 

členských států

23.11.2015 2015.BVZ
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Španělsko Kolumbie Španělsko potravina

vysoký obsah barviva E 102 - Tartrazin (0,65%) a 

nepovolené použití barviva E 110 - Žluť SY (47,5 

mg/kg) ve zmrazeném sladkém kukuřičném 

pečivu z Kolumbie

import nedovolen
produkt není (zatím) 

uveden na trh

24.11.2015 2015.1475 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Velká Británie Itálie potravina

vysoký obsah siřičitanů (192 mg/kg) ve 

zmraženém humrovi severského z Velké Británie

infromování 

příjemců

žádná distribuce z 

ohlašující země

25.11.2015 2015.BWK
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Bulharsko Turecko Bulharsko, Polsko potravina

vysoký obsah siřičitanů (2143 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
import nedovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh

26.11.2015 2015.1488 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Irsko Polsko Irsko, Velká Británie

doplněk 

stravy

neautorizovaná nová složka Agmatin sulfát v 

doplňku stravy z Polska
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

26.11.2015 2015.1491 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Finsko Polsko Finsko

doplněk 

stravy

neautorizované ozáření (0,55 kGy) doplňku stravy 

z Polska

staženo od 

spotřebitelů

distribuce omezena na 

ohlašující zemí

26.11.2015 2015.1493 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Finsko Polsko Finsko

doplněk 

stravy

benzo (a) pyren (9,3 ug/kg) a polycyklické 

aromatické uhlovodíky (PAH4 suma: 74 mg/kg) v 

doplňku stravy z Polska

staženo od 

spotřebitelů

žádná distribuce z 

ohlašující země



datum
evidenční 

číslo
typ oznámení jak zachyceno 

oznamující 

země

původ 

potraviny
distribuce potravina důvod hlášení přijatá opatření stav distribuce

30.11.2015 2015.1503 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Rakousko Rakousko Rakousko, Dánsko, Německo

doplněk 

stravy

olovo (7,31 mg/kg) a neautorizovaná složka 

clinoptilolit v zeolitových kapslích z Rakouska

infromování 

příjemců

distribuce do ostatních 

členských států

30.11.2015 2015.1505 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Ghana Itálie potravina

neautorizované barvivo Sudan 4 (3,43 mg/kg) v 

palmovém oleji z Ghany
staženo

distribuce omezena na 

ohlašující zemí






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































