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1.4.2015 2015.0406 varování
stížnost 

spotřebitelů
Švédsko Nizozemí Švédsko

doplněk 

stravy
nepovolená látka GABA v doplňku stravy z Nizozemí staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

2.4.2015 2015.0426 informace
hraniční kontrola - 

zásilka povolena
Lotyšsko

Uzbekistán, 

Velká Británie
Lotyšsko, Rusko potravina

nedeklarovaný E 200 - Kyselina sorbová (230 mg/kg) ve 

vypeckovaných švestkách z Uzbekistánu
informovány úřady

distribuce do třetích 

zemí

2.4.2015 2015.AOZ
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Francie Turecko Francie potravina

nedeklarované siřičitany (2363 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
návrat odesílateli

produkt není (zatím) 

uveden na trh

7.4.2015 2015.0436 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Švédsko Spojené státy Norsko, Švédsko

doplněk 

stravy

příliš vysoký obsah vitaminu D (125 µg/kapsli) ve 

vitamínech D3 & K2
staženo z trhu

distribuce omezena na 

oznamující zemi

7.4.2015 2015.APM
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Litva Turecko Litva potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (2516 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
zlikvidováno

produkt není (zatím) 

uveden na trh

8.4.2015 2015.0443 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Finsko Chile Estonsko, Finsko, Nizozemí potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (890 mg/kg) v sušených 

jablcích z Chile, přes Nizozemí a Estonsko 

zadržení pod 

úředním dohledem

produkt není již 

pravděpodobně na trhu

8.4.2015 2015.APZ
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Španělsko Ekvádor Španělsko potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (184 mg/kg) v mražených 

garnátech (Penaeus vannamei) z Ekvádoru
import nedovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh

9.4.2015 2015.0450 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Francie Itálie, Lucembursko potravina

nedeklarované siřičitany (70 mg/kg) v mražených norských 

humrech

informování 

příjemců

distribuce do ostatních 

členských států

10.4.2015 2015.0457 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Nizozemí Jižní Korea Belgie, Nizozemí potravina rtuť (826 µg/kg) v doplňku stravy u Jižní Koree

informování 

příjemců

distribuce do ostatních 

členských států

14.4.2015 2015.0471 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Finsko Řecko, Turecko Finsko potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (2550 mg/kg) v sušených 

meruňkách se syrovým obsahem z Turecka, baleno v Řecku

zadržení pod 

úředním dohledem

žádná distribuce z 

oznamující země

15.4.2015 2015.0478 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Španělsko Portugalsko Španělsko potravina

příliš vysoký obsah barviva E 124 - Ponceau 4R (3332 

mg/kg) a neautorizované použití barviva E 123 - Amaranth 

(14,9 mg/kg) v červeném fondánu na dorty z Portugalska

staženo z trhu
žádná distribuce z 

oznamující země

16.4.2015 2015.0479 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Litva Spojené státy Lotyšsko, Litva

doplněk 

stravy

neautorizoavné látky zinc amino acid chelate (3 mg/kus), 

selenium amino acid chelate (0,025 mg/kus), copper amino 

acid chelate (0,025 mg/kus), manganese amino acid 

chelate (0,5 mg/kus), chromium dinicotinate glycinate (20 

mg/kus) a niacinamide (10 mg/kus) v doplňku stravy ze 

Spojených států, přes Lotyšsko

návrat odesílateli
žádná distribuce z 

oznamující země
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17.4.2015 2015.ARS
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Itálie Čína Itálie potravina

neautorzované ozáření (Glow Curve = 1867301) bylinného 

extraktu (Orthosiphon stamineus) z Číny
odesláno zpět

produkt není (zatím) 

uveden na trh

20.4.2015 2015.ARY
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Francie Turecko Francie potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (2569 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka

umístěno pod celní 

pečeť

produkt není (zatím) 

uveden na trh

20.4.2015 2015.ASA
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Francie Turecko Francie potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (2384 mg/kg) v sušených 

meruňkách se syrovým obsahem z Turecka, baleno v Řecku
odesláno zpět

produkt není (zatím) 

uveden na trh

22.4.2015 2015.ASL
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Itálie Gruzie Itálie potravina

neautorizované sladidlo E 950 acetsulfam v ovocné šťávě z 

Gruzie

umístěno pod celní 

pečeť

produkt není (zatím) 

uveden na trh

22.4.2015 2015.0505 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Belgie Indie Belgie, Nizozemí

doplněk 

stravy
rtuť (1,37 mg/kg) v doplňku stravy z Indie, přes Nizozemsko konfiskace

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

22.4.2015 2015.0506 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Belgie Indie Belgie

doplněk 

stravy
vysoký obsah olova (43,8 mg/kg) v doplňku stravy z Indie konfiskace

žádná distribuce z 

oznamující země

22.4.2015 2015.0507 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Belgie Německo Rakousko, Belgie

doplněk 

stravy
rtuť (0,14 mg/kg) v doplňku stravy z Německa konfiskace

distribuce do ostatních 

členských států

22.4.2015 2015.0508 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Francie Lotyšsko Francie, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko

doplněk 

stravy

zakázaná látky sildenafil thiono analog 

(dithiodesmethylcarbodenafil, desmethylcarbodenafil a 

carbodenafil) v doplňku stravy z Lotyšska, přes Portugalsko

staženo z trhu
distribuce do ostatních 

členských států

22.4.2015 2015.0510 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Irsko Maďarsko Irsko

doplněk 

stravy

příliš vysoký obsah chrómu (15,2 mg/kg) v doplňcích stravy 

z Maďarska
---

produkt již není 

pravděpodobně na trhu

23.4.2015 2015.0515 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Německo Čína Rakousko, ČR, Německo, Velká Británie potravina

benzo(a)pyren (902,5 mg/kg) a polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAH suma: 3189 mg/kg) v organic chlorelle z 

Číny

staženo z trhu
distribuce do ostatních 

členských států

24.4.2015 2015.0523 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Velká Británie Pákistán Velká Británie potravina

nedeklarované siřičitany (40 mg/kg) a sóji v koření z 

Pákistánu

staženo od 

spotřebitelů

distribuce omezena na 

oznamující zemi

27.4.2015 2015.ATK
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Itálie Čína Itálie potravina neautorizované ozáření v extraktu red yeast rice z Číny odesláno zpět

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

28.4.2015 2015.ATT
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Velká Británie Velká Británie Velká Británie potravina

neoprávněné použití barviva E 110 - Žluť SY (98 mg/l) v 

nealkoholickýém nápoji
zlikvidováno

produkt není (zatím) 

uveden na trh

30.4.2015 2015.0635 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Bulharsko Bulharsko Bulharsko

doplněk 

stravy

zakázaná látka stanozolol (11 mg/kg) v doplňku stravy z 

Bulharska
staženo z trhu

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

30.4.2015 2015.0541 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Polsko Spojené státy Belgie, Dánsko, Irsko, Polsko, Velká Británie potravina

nedeklarované siřičitany (173 mg/kg) v sušených 

brusinkách ze Spojených států
zlikvidováno

distribuce do ostatních 

členských států


