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2.1.2015 2015.0004 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Polsko Polsko Polsko

doplněk 

stravy

přítomnost nepovolené látky (sildenafil thiono analog a 

dimethyl sildenafil) v doplňku stravy z Polska
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

5.1.2015 2015.0012 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Německo Itálie potravina

nedeklarované siřičitany (54 mg/kg) ve vyloupaných 

vlašských ořeších z Německa
staženo z trhu

informace o distribuci 

nejsou (zatím) známy

6.1.2015 2015.0014 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Dánsko Ekvádor

Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, 

Lucembursko, Španělsko, Švýcarsko, Velká 

Británie

potravina

vysoký obsah siřičitanů a nedeklarované siřičitany (95 

mg/kg) v bílé kukuřici ve slaném nálevu z Ekvádoru, přes 

Španělsko

staženo z trhu
distribuce do ostatních 

členských států

6.1.2015 2015.0015 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Německo Čína

Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, 

Hong Kong, Nizozemí, Švédsko, Švýcarsko, Velká 

Británie

potravina
vysoký obsah jódu (3439 mg / kg ) v sušených řasách z Číny, 

přes Hong Kong a přes Nizozemí
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

7.1.2015 2015.0019 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Polsko Spojené státy

Belgie, Německo, Irsko, Polsko, Velká Británie, 

Slovensko

doplněk 

stravy

přítomnost nepovolených látek methyl-synephrin, 

phenethylamin and phenethylamin derivát (beta-

methylphenethylamin) v doplňku stravy ze Spojených států, 

přes Velkou Británii

staženo z trhu
distribuce do ostatních 

členských států

7.1.2015 2015.0020 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Chorvatsko Itálie potravina

vysoký obsah siřičitanů (1,060 mg/kg -ppm) ve zmrazených 

loupaných krevetách z Chorvatska

zadrženo 

provozovatelem

nebylo distribuováno z 

oznamující země

7.1.2015 2015.0017 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Velká Británie

Lucembursko, 

Švédsko
Velká Británie potravina

vysoký obsah thujonu (48 mg/l) v absinthu 55 essence ze 

Švédska
staženo z trhu

informace o distribuci 

nejsou (zatím) známy

8.1.2015 2015.0026 informace
vlastní kontrola 

společnosti
Rumunsko

Německo, 

Rumunsko
Rumunsko, Bulharsko potravina

vysoký obsah sladidla E 952 - cyklamát (275,5 mg/l) v cola 

light vyrobené v Rumunsku, suroviny z Německa
informovány úřady

distribuce do ostatních 

členských států

13.1.2015 2015.0038 informace 
oficiální kontrola 

na trhu
Polsko Čína

Rakousko, Bulharsko, ČR, Francie, Německo, 

Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Kuvajt, Litva, 

Lotyšsko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rusko, 

Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, 

Ukrajina, Velká Británie

doplněk 

stravy

nedeklarovaná nová složka Epimedium ("Škornice") v 

doplňku stravy z Číny
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

14.1.2015 2015.ABM
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Malta Turecko Malta potravina nedeklarované siřičitany v sušených meruňkách z Turecka výměna etikety

produkt nebyl (zatím) 

uveden na trh

14.1.2015 2015.ABN
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Nizozemí Turecko Nizozemí potravina

vysoký obsah siřičitanů (2690 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka

informování 

příjemců

produkt nebyl (zatím) 

uveden na trh

15.1.2015 2015.0045 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Švédsko

Estonsko, 

Lotyšsko
Švédsko

doplněk 

stravy

nedeklarovaná substance sildenafil thiono analog 

(dapoxetin, dithiodesmethylcarbodenafil a 

desmethylcarbodenafil) v doplňku "power caps"

informovány úřady
nebylo distribuováno z 

oznamující země
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15.1.2015 2015.ABV
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Estonsko Turecko Estonsko potravina

vysoký obsah siřičitanů (3305 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka

import nebyl 

povolen

produkt nebyl (zatím) 

uveden na trh

16.1.2015 2015.ABZ
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
ČR

Vietnam, 

Ukrajina
ČR, Slovensko

doplněk 

stravy

neoprávněné umístění na trh doplňku stravy obsahující 

Stephania nebo Chelidonium majus ("Vlaštovičník větší") z 

Vietnamu a Ukrajiny

zadrženo pod 

úředním dohledem

produkt nebyl (zatím) 

uveden na trh

19.1.2015 2015.ACJ
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Finsko Spojené státy Finsko

doplněk 

stravy
vysoký obsah vitaminu B6 (50 mg/ks) ze Spojených států

zadrženo pod 

úředním dohledem

výrobek pod celním 

dohledem

19.1.2015 2015.0057 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Finsko

Jižní Korea, 

Nizozemí
Finsko potravina

nedeklarované použití barviva E 102 (tartazin) v nakládané 

ředkvi z Jižní Koree, přes Nizozemí

zadrženo pod 

úředním dohledem

žádná distrubuce z 

oznamující země

20.1.2015 2015.ACO
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Nizozemí Turecko Nizozemí potravina

vysoký obsah siřičitanů (3000 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
likvidace

produkt není (zatím) 

uveden na trh

21.1.2015 2015.0067 varování
vlastní kontrola 

společnosti
Itálie

Jižní Korea, 

Nizozemí
Belgie, Itálie potravina

nedeklarované siřičitany (112,64 mg/kg) v čerstvých 

houbách z Jižní Korea
informování úřadů

žádná distrubuce z 

oznamující země

21.1.2015 2015.0069 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Dánsko Dánsko Dánsko, Finsko potravina

nedeklarované siřičitany (865 mg/kg) ve směsi ořechů a 

bobulovitého ovoce  z Dánska
výměna etikety

distribuce do ostatních 

členských států

22.1.2015 2015.ADE
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Německo Indie Německo

osvěžovač 

dechu

neautorizovaná nová složka jequirity (Abrus precatorius = 

Soterek obecný) v osvěžovači dechu z Indie
odesláno zpět

produkt není (zatím) 

uveden na trh

27.1.2015 2015.0089 varování
vlastní kontrola 

společnosti
Nizozemí

Švýcarsko, Tchaj-

wan

Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, 

Německo, Maďarsko, Irsko, Lucembursko, 

Nizozemí, Švédsko, Velká Británie

potravina
neautorizované barvivo methyl yellow v chili tofu (bean 

curd) z Tchaj wanu
likvidace

distribuce do ostatních 

členských států

28.1.2015 2015.AEL
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Francie Turecko Francie potravina

vysoký obsah siřičitanů (2236 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka

umístěno pod celní 

pečeť

produkt pod celním 

dohledem

29.1.2015 2015.AER
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Velká Británie Kanada Velká Británie

doplněk 

stravy

neautorizovaná nová složka Brahmi (Bacopa monnieri), 

camu camu (Myrciaria dubia), holy basil (Ocimum sanctum 

= bazalka posvátná) v doplňku stravy z Kanady

zadrženo pod 

úředním dohledem

produkt není (zatím) 

uveden na trh

30.1.2015 2015.0116 informace
hraničních kontrol - 

zásilka povolena
Lotyšsko Uzbekistán Lotyšsko potravina

nedeklarované siřičitany (43 mg/kg) v sušených meruňkách 

z Uzbekistánu
informovány úřady

distribuce omezena na 

oznamující zemi
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30.1.2015 2015.0112 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Pákistán Itálie potravina

neautorizované použití barviva E110 Žluť SY (149,8 mg/kg) 

a barviva E129 Červeň Allura AC (317,3 mg/kg) ve směsi 

koření z Pakistánu

staženo z trhu
distribuce omezena na 

oznamující zemi


