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4.5.2015 2015.0546 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Německo

Spojené státy, 

Nizozemí
Německo

potravina / 

doplněk 

stravy

chloristan (0.24 mg/l) a nepovolená látka chlorečnan (18.2 

mg/l) v nápojích prodávaných jako doplněk stravy ze 

Spojených států, přes Nizozemí

žádná přijtá 

opatření

žádná distribuce z 

oznamující země

5.5.2015 2015.0547 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Velká Británie Spojené státy Velká Británie

doplněk 

stravy
arsen (14,2 mg/kg) v jedlém jílu ze Spojených států staženo z trhu

produkt není již 

pravděpodobně na trhu

7.5.2015 2015.0557 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Finsko ČR, Peru Finsko potravina

neautorizovaná nová potravina - prášek z listů Graviola 

(Annona muricata) z České republiky, suroviny z Peru

stažení výrobku z 

prodeje

distribuce omezena na 

oznamující zemi

7.5.2015 2015.0560 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Velká Británie Irán Velká Británie potravina

nedeklarovaná barviva Sudan 1 (20 µg/kg) a Orange II 

(1400 µg/kg - ppb) ve škupmách i Iránu

stažení výrobku z 

prodeje

distribuce omezena na 

oznamující zemi

8.5.2015 2015.AVS
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Velká Británie

Spojené arabské 

emiráty
Velká Británie potravina

neautorizovaná látka ethylenediaminetetraacetic acid 

(EDTA) (uvedeno na štítku) v nealkoholickém nápoji ze 

Spojených arabských emirátů

likvidace
produkt není (zatím) 

uveden na trh

11.5.2015 2015.0579 informace
hraniční kontrola - 

zásilka povolena
Malta Turecko Malta potravina

nedeklarované siřičitany (1505 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
výměna etikety

distribuce omezena na 

oznamující zemi

13.5.2015 2015.AWI
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Portugalsko Spojené státy Portugalsko

doplněk 

stravy

neautorizovaná složka potraviny nového typu Phellinus 

linteus v doplňku stravy ze Spojených států

import nebyl 

dovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh

15.5.2015 2015.AWN
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Itálie Čína Itálie potravina neautorizovaná radiace extraktu red rice z Číny odeslání zpět

produkt není (zatím) 

uveden na trh

20.5.2015 2015.0614 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Velká Británie Spojené státy

Andora, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, ČR, 

Dánsko, Estonsko, Dinsko, Francie, Německo, 

Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, 

Moldávie, Maroko, Nizozemí, Norsko, Polsko, 

Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 

Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, 

former Yugoslav Republic of Macedonia

doplněk 

stravy

2,4-dinitrofenol (DNP) (11 mg/kg) v doplňku stravy ze 

Spojených státech, přes Nizozemsko
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

22.5.2015 2015.0633 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Francie Itálie

doplněk 

stravy

příliš vysoký obsah sladidla E 954 - sacharin (143 mg/l) v 

tekutém doplňku stravy z Francie
výměna etikety

distribuce omezena na 

oznamující zemi

22.5.2015 2015.0626 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Chorvatsko Itálie potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (348 mg/kg) v chlazených 

krevetách (Parapenaeus longirostris) z Chorvatska

zadrženo 

provozovatelem

produkt není již 

pravděpodobně na trhu
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27.5.2015 2015.0646 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Švédsko Spojené státy Finsko, Švédsko, 

doplněk 

stravy

riziko předávkování kyselinou nikotinovou (1500/mg) z 

konzumace doplňku stravy ze Spojených států
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

28.5.2015 2015.AXZ
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Velká Británie Nigérie Velká Británie potravina

neautorizované barvivo Sudan 4 (30000 µg/kg) v 

palmovém oleji z Nigérie

zadrženo pod 

úředním dohledem

produkt není (zatím) 

uveden na trh

28.5.2015 2015.AYD
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Španělsko Pákistán Španělsko potravina

neautorizované použití barviva E 124 - Ponceau 4R 

(košenilová červeň A) v sirupu pro přípravu 

aromatizovaných nápojů z Pákistánu

import nebyl 

dovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh

29.5.2015 2015.0650 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Rakousko Čína

Rakousko, Chorvatsko, ČR, Německo, 

Lichtenštejnsko, Nizozemí, Slovensko, Slovinsko, 

Švýcarsko

potravina
příliš vysoký obsah siřičitanů (4100 mg/kg) a 

nedeklarované siřičitany v chřestu z Číny, přes Nizozemí

informování 

příjemců

distribuce do ostatních 

členských států

29.5.2015 2015.0653 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Dánsko Thajsko Dánsko potravina

nedeklarované siřičitany (170; 160 mg/kg) v nakládaném 

lotosovém kořínku ve slaném nálevu z Thajska

stažení výrobku z 

prodeje

distribuce omezena na 

oznamující zemi


