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2.3.2015 2015.0243 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Německo

Jižní Afrika, 

Nizozemí
Německo

potravina pro 

sportovce

neautorizovaná složka nové potravina Tongkat Ali 

(Eurycoma longifolia),  velvet bean (Mucuna pruriens) v 

potravině pro sportovce z Jižní Afriky, přes Nizozemsko

staženo z trhu

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

2.3.2015 2015.0246 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Rumunsko Indie Rumunsko

doplněk 

stravy
neautorizované ozaření doplňku stravy z Indie zlikvidováno

distribuce omezena na 

oznamující zemi

2.3.2015 2015.0249 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Švédsko Spojené státy Švédsko

doplněk 

stravy

neautorizovaná látek vanad a zinek pikolinát (3,75 mg / 

kapsle) v doplňku stravy ze Spojených států
---

distribuce omezena na 

oznamující zemi

3.3.2015 2015.0254 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Německo

Velká Británie, 

Polsko
Německo

doplněk 

stravy

neautorizovaná složka nové potraviny "malina keton" v 

doplňku stravy z Velké Británie, přes Polsko
---

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

3.3.2015 2015.0256 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Německo Spojené státy

Kypr, Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Polsko, 

Velká Británie

doplněk 

stravy

neautorizovaná nová složka extraktu kůry Yohimbe v 

doplňku stravy ze Spojených států, přes Polsko
---

distribuce do ostatních 

členských států

4.3.2015 2015.012563 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Švédsko Spojené státy Švédsko

doplněk 

stravy

vysoký obsah vitaminu B6 (100 mg/ks) v doplňku stravy ze 

Spojených států
staženo z trhu

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

5.3.2015 2015.0264 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Velká Británie Německo Velká Británie potravina 

nedeklarované siřičitany v afghánských sušených švestkách 

z Německa

stažení výrobku z 

prodeje

žádná distribuce z 

oznamující země

6.3.2015 2015.0271 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Dánsko Chile, Dánsko Dánsko, Nizozemí potravina

vysoký obsah siřičitanů (2400 mg/kg) ve zlatých rozinkách z 

Chile, balené v Dánsku, přes Nizozemsko

stažení výrobku z 

prodeje

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

6.3.2015 2015.AKE
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Portugalsko Indie Portugalsko

doplněk 

stravy

neautorizované uvedení na trh (Solanum nigrum = lilek 

černý, Sida cordifolia, Operculina turpethum a Nepeta 

hindostana) doplňku stravy z Indie

import nepovolen
produkt není (zatím) 

uveden na trh

9.3.2015 2015.0280 informace
stížnost 

spotřebitelů
Norsko Švédsko Dánsko, Norsko

doplněk 

stravy

vysoký obsah vitaminu D ((125 µg/kapsle) v doplňku stravy 

ze Švédska
informovány úřady

žádná distribuce z 

oznamující země

9.3.2015 2015.0281 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Německo Spojené státy Německo, Nizozemí

doplněk 

stravy

neautorizovaná složka nové potraviny "malina keton" v 

doplňku stravy ze Spojených států, přes Nizozemí
---

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

9.3.2015 2015.0283 informace
stížnost 

spotřebitelů
Norsko Švédsko Dánsko, Norsko, Švédsko

doplněk 

stravy

vysoký obsah vitaminu D (175 µg/ks) v doplňku stravy ze 

Švédska

informování 

odesílatele

žádná distribuce z 

oznamující země
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9.3.2015 2015.0284 varování
stížnost 

spotřebitelů
Norsko Švédsko Norsko, Dánsko

doplněk 

stravy

vysoký obsah vitaminu A (12500 µg/kapsle) v doplňku 

stravy ze Švédska

informování 

odesílatele

žádná distribuce z 

oznamující země

10.3.2015 2015.AKR
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Španělsko Čína Španělsko potravina

nedeklarované barvivo E 133 - Brilantní modř FCF (15 

mg/kg) a neoprávněné použití barviva E 102 - Tartrazin (76 

mg/kg) v salátu z mražených mořských řas z Číny

import nepovolen
produkt není (zatím) 

uveden na trh

10.3.2015 2015.0288 varování
stížnost 

spotřebitelů
Norsko Švédsko Norsko

doplněk 

stravy

vysoký obsah vitaminu A (12500 µg/kapsle) v doplňku 

stravy ze Švédska

informování 

odesílatele

žádná distribuce z 

oznamující země

12.3.2015 2015.0300 informace
hraniční kontrola - 

zásilka povolena
Německo Spojené státy Německo, Polsko

doplněk 

stravy

nedkleravané látky vanad (5,98 mg/kg ) a EDTA (kyselina 

ethylendiamintetraoctová) (200 mg/kus) v doplňku stravy 

ze Spojených států

---
distribuce do ostatních 

členských států

16.3.2015 2015.0316 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Dánsko Thajsko

Rakousko, Belgie, Dánsko, Dinsko, 

Francie,Německo, Lucembursko, Nizozemí, 

Švýcarsko

potravina
nedeklarované siřičitany (1260 mg/kg) v konzervovaném 

Tamarindu z Thajska, přes Nizozemsko

stažení výrobku z 

prodeje

distribuce do ostatních 

členských států

17.3.2015 2015.ALW
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
ČR Čína ČR

doplněk 

stravy

nedeklarovaná látka 5-hydroxytryptophan (5-HTP) v 

doplňku stravy z Číny

zadržení pod 

úředním dohledem

produkt není (zatím) 

uveden na trh

20.3.2015 2015.0337 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Německo Španělsko Německo potravina

nedeklarovaný E 251 - dusičnan sodný (153 mg/kg) v 

chlazeném tuňáka ze Španělska
likvidace

produkt patně již není 

na trhu

23.3.2015 2015.0346 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Dánsko Thajsko Dásko potravina

příliš vysoký obsah E 210 - benzoové kyseliny (6000 mg/kg ) 

v solených ředkvičkách z Thajska

stažení výrobku z 

prodeje

distribuce omezena na 

oznamující zemi

24.3.2015 2015.AMY 
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Portugalsko Jižní Korea Portugalsko

doplněk 

stravy

neautorizovaná nový typ potraviny Epimedium ve výrobku 

Gingseng tonic z Jižní Koreje
likvidace

produkt není (zatím) 

uveden na trh

26.3.2015 2015.0369 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Švédsko Spojené státy Švédsko

doplněk 

stravy

vysoký obsah vitaminu D (D3: 125 µg/denní dávka) v 

doplňku stravy ze Spojených států
staženo z trhu

distribuce omezena na 

oznamující zemi

27.3.2015 2015.0381 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Švédsko Švédsko Finsko, Řecko

doplněk 

stravy

vysoký obsah vitaminu B6 (50 mg/kapsle) v tobolkách vit. 

B6 doplňku stravy ze Švédska
---

distribuce do ostatních 

členských států

30.3.2015 2015.0389 informace
hraniční kontrola - 

zásilka povolena
Itálie Čína Itálie potravina nedeklarované ozáření Betula extraktu z Číny staženo z trhu

distribuce omezena na 

oznamující zemi
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31.3.2015 2015.0401 informace
hraniční kontrola - 

zásilka povolena
Řecko Turecko Řecko potravina

nedeklarované barvivo E 110 - Žluť SY (33,2 mg/kg) a 

barvivo E 129 - Červeň Allura AC (27,8 mg/kg) v želé z 

Turecka

přelepení etikety
distribuce omezena na 

oznamující zemi

31.3.2015 2015.0403 informace
hraniční kontrola - 

zásilka povolena
Řecko Turecko Řecko potravina

nedeklarované barvivo E 102 - Tartrazin (20,3 mg/kg) v želé 

z Turecka
přelepení etikety

distribuce omezena na 

oznamující zemi

31.3.2015 2015.ANY
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Bulharsko Turecko Bulharsko, Polsko potravina

vysoký obsah siřičitanů (2407 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
import nepovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh


