
DATUM
EVIDENČNÍ 

ČÍSLO

TYP 

OZNÁMENÍ
JAK ZACHYCENO 

OZNAMUJÍCÍ 

ZEMĚ

PŮVOD 

POTRAVINY
DISTRIBUCE POTRAVINA DŮVOD HLÁŠENÍ PŘIJATÁ OPATŘENÍ STAV DISTRIBUCE

2.2.2015 2015.0121 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Belgie Čína, Francie Belgie

doplněk 

stravy
rtuť (0,46 mg/kg ) v doplňcích stravy z Číny likvidace

distribuce omezena na 

oznamující zemi

3.2.2015 2015.AFL
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Velká Británie Spojené státy Velká Británie potravina

neautorizovaná nová složka Dendrobium nobile v ovocném 

punči ze Spojených států

import není 

dovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh

4.2.2015 2015.AFO
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Kypr Indie Kypr potravina

neautorizované použití barviva E 124 (erythrosin) v 

sušenkách z Indie

zadržení pod 

úředním dohledem

produkt není (zatím) 

uveden na trh

4.2.2015 2015.AFN
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Francie Turecko Francie potravina

vysoký obsah siřičitanů (2848 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
odesláno zpět

žádná distribuce z 

oznamující země

5.2.2015 2015.0134 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Velká Británie Polsko Velká Británie potravina

nedeklarované siřičitany (740 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Polska

stažení výrobku z 

prodeje

žádná distribuce z 

oznamující země

6.2.2015 2015.0135 informace 
stížnost 

spotřebitelů
Litva

Spojené státy, 

Velká Británie
Litva

doplněk 

stravy

neautorizovaný magnesium aspartát v doplňku stravy ze 

Spojených států, přes Velkou Británii
likvidace

žádná distribuce z 

oznamující země

13.2.2015 2015.0166 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Kypr Česká republika Kypr potravina

neautorizovaná substance tetrahydrocannabinol (THC) 

(>0.2 %) v alkoholickém nápoji s rostlinami

zadržení pod 

úředním dohledem

žádná distribuce z 

oznamující země

13.2.2015 2015.0162 varování
stížnost 

spotřebitelů
Norsko Spojené státy Dánko, Finsko, Norsko, Švédsko

doplněk 

stravy

vysoký obsah vitaminu A (50 mg/kapsle) v doplňku stravy 

ze Spojených států, přes Švédsko

stažení výrobku z 

prodeje

distribuce do ostatních 

členských států

13.2.2015 2015.0163 varování
stížnost 

spotřebitelů
Norsko Švédsko Dánko, Finsko, Norsko, Švédsko

doplněk 

stravy

vysoký obsah vitaminu D (D3 0,125 µg/kapsle) v doplňku 

stravy
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

13.2.2015 2015.0165 informace
stížnost 

spotřebitelů
Norsko Čína, Rakousko Dánko, Finsko, Norsko, Švédsko

doplněk 

stravy

neautorizovaný magnesium aspartát v doplňku stravy z 

Číny, přes Švédsko

stažení výrobku z 

prodeje

distribuce do ostatních 

členských států

16.2.2015 2015.0174 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Německo

Nizozemí, 

Spojené státy
Německo

doplněk 

stravy

neautorizovaná nová složka aegeline v doplňku stravy ze 

Spojených států, přes Nizozemí
staženo z trhu

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

18.2.2015 2015.AHX
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Velká británie Turecko Velká Británie potravina

vysoký obsah siřičitanů (2178 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka

import není 

dovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh



DATUM
EVIDENČNÍ 

ČÍSLO

TYP 

OZNÁMENÍ
JAK ZACHYCENO 

OZNAMUJÍCÍ 

ZEMĚ

PŮVOD 

POTRAVINY
DISTRIBUCE POTRAVINA DŮVOD HLÁŠENÍ PŘIJATÁ OPATŘENÍ STAV DISTRIBUCE

18.2.2015 2015.0191 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Norsko Čína Německo, Norsko

doplněk 

stravy

neautorizovaná složka tadalafil v doplňcích stravy z Číny, 

přes Německo

informování 

příjemců

žádná distribuce z 

oznamující země

20.2.2015 2015.0207 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Německo

Nizozemí, 

Spojené státy
Německo

doplněk 

stravy

přítomnost nepovolené potraviny nového typu aegeline v 

potravním doplňku „super thermo powder“ ze Spojených 

států, přes Nizozemí

staženo z trhu

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

20.2.2015 2015.0208 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Německo

Nizozemí, 

Španělsko, 

Spojené státy

Německo
doplněk 

stravy

přítomnost nepovolené potraviny nového typu aegeline v 

potravním doplňku „super thermo powder“ ze Spojených 

států, přes Nizozemí

staženo z trhu

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

20.2.2015 2015.0204 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Polsko Francie, Itálie, Švýcarsko etiketa

nesprávné značení přídatných látek E 200 - kyselina 

sorbová a E 300 kyselina askorbová
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

23.2.2015 2015.0212 informace
hraničních kontrol - 

zásilka povolena
Itálie Tunis Itálie potravina

vysoký obsah siřičitanů (454; 474; 489 mg/kg) ve 

zmrazených krevetách (Parapenaeus longirostris) z Tuniska

import není 

dovolen

distribuce omezena na 

oznamující zemi

23.2.2015 2015.0213 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Maďarsko Maďarsko, Čína ČR, Maďarsko potravina

vysoký obsah nedeklarovaného barviva E 110 Žluť SY (42 

mg / kg) a nehlášené barviva E 124 - Ponceau 4R 

(košenilová červeň A: 40 mg/kg) v sušených kandovaných 

koktejlpomerančích z Číny, přes ČR, baleno v Maďarsku

staženo z trhu
distribuce omezena na 

oznamující zemi

24.2.2015 2015.AIR
zadržení na 

hranicích

hraničních kontrol - 

zásilka zadržena
Itálie Čína Itálie potravina neautorizované ozáření extraktu červené rýže z Číny

zadržení pod 

úředním dohledem

produkt není (zatím) 

uveden na trh

24.2.2015 2015.0217 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Pákistán Itálie potravina

nedeklarované barvivo E 110 Žluť SY (149,8 mg/kg) a 

nehlášené barviva E 129 - Červeň Allura AC (317,3 mg/kg) v 

sušených kandovaných koktejlpomerančích z Pákistánu

----
distribuce omezena na 

oznamující zemi

24.2.2015 2015.AIN
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Řecko Turecko Řecko, Polsko potravina

vysoký obsah siřičitanů (2320 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka

import není 

dovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh

26.2.2015 2015.0230 informace
hraničních kontrol - 

zásilka povolena
Lotyšsko Uzbekistán Belgie, Francie, Lotyšsko, Litva potravina

vysoký obsah siřičitanů (2459 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka

zadržení pod 

úředním dohledem

distribuce do ostatních 

členských států

26.2.2015 2015.0232 informace
hraničních kontrol - 

zásilka povolena
Lotyšsko India Lotyšsko, Srbsko

doplněk 

stravy
neautorizované ozáření doplňku stravy z Indie informovány úřady

distribuce do třetích 

zemí

27.2.2015 2015.0235 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Německo

Spojené státy, 

Nizozemí, 

Portugalsko

Německo
doplněk 

stravy

neoprávněné uvedení na trh doplňku stravy s obsahem 

prášku ovčí placenty, extraktu černého cohosh kořene a 

extraktu Tribulus alatus (= kotvičník) ze Spojených států, 

přes Nizozemsko

žádná přijatá 

opatření

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici


