
DATUM
EVIDENČNÍ 

ČÍSLO

TYP 

OZNÁMENÍ
JAK ZACHYCENO 

OZNAMUJÍCÍ 

ZEMĚ

PŮVOD 

POTRAVINY
DISTRIBUCE POTRAVINA DŮVOD HLÁŠENÍ PŘIJATÁ OPATŘENÍ STAV DISTRIBUCE

1.7.2015 2015.0849 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Švédsko Filipíny Švédsko, Nizozemí potravina

neautorizované použití barviva E 127 - Erythrosin v 

kuličkách z rýžové mouky z Filipín, přes Nizozemí
staženo z trhu

žádná distribuce z 

oznamující země

1.7.2015 2015.0848 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Švédsko neznámý Grónsko, Švédsko, Velká Británie potravina

neautorizované použití barviva E 123 - Erythrosin v 

dochucovadle neznámého původu, přes Velkou Británii
----

distribuce do ostatních 

členských států

1.7.2015 2015.BBZ
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Španělsko Mexiko Španělsko potravina

příliš vysoký obsah barviva E 102 - Tartrazin (0,08 %) a 

barviva E 110 - Žluť SY FCF (0,005 %) a barviva E 129 - 

Červeň Allura AC (0,08 %) v konzervované zelenině z 

Mexika

import nepovolen
produkt není (zatím) 

uveden na trh

2.7.2015 2015.0853 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Španělsko Itálie potravina

neautorizovaný E 452 - Polyfosforečnany (2,67 mg/kg) v 

chlazeném vakuově baleném tuňáku  (Thunnus albacares) 

ze Španělska

likvidace
produkt není již 

pravděpodobně na trhu

7.7.2015 2015.0872 informace
vlastní kontrola 

společnosti
Itálie Rumunsko Itálie potravina

neautorizované použití barviva E 124 - Ponceau 4R 

(Košenilová červeň A) (8,4 mg/kg) v salámu z Rumunska
staženo z trhu

produkt není již 

pravděpodobně na trhu

13.7.2015 2015.0899 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Chorvatsko Itálie potravina

nedeklarované siřičitany v humru severském (Nephrops 

norvegicus) z Chorvatska
staženo z trhu

distribuce omezena na 

oznamující zemi

13.7.2015 2015.BDL
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Velká Británie Nigérie Velká Británie potravina

neautorizované barvivo Sudan 4 (1 mg/kg) v palmovém 

oleji z Nigérie

zadrženo pod 

úředním dohledem

výrobek pod celním 

dohledem

13.7.2015 2015.0900 informace
hraniční kontrola - 

zásilka povolena
Španělsko Čína Španělsko potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (253 mg/kg) mražených 

krevetách (Solenocera melantho) z Číny
----

distribuce omezena na 

oznamující zemi

14.7.2015 2015.0910 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Dánsko Thajsko

Rakousko, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Německo, Maďarsko, 
potravina

vysoký obsah Senna Alexandrina Mill. v bylinném nálevu 

(herbal infusion) z Thajska, přes Nizozemsko

stažení výrobku z 

prodeje

žádná distribuce z 

oznamující země

16.7.2015 2015.0932 informace
hraniční kontrola - 

zásilka povolena
Kypr Spojené státy Kypr

doplněk 

stravy

neautorizovaná látka tadalafil (27,6 mg) v doplňku stravy 

ze Spojených států

informování 

příjemců

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

16.7.2015 2015.0935 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Švédsko Belgie Švédsko, Velká Británie

doplněk 

stravy
příliš vysoký obsah vitaminu B6  v doplňku stravy z Belgie staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

17.7.2015 2015.0937 varování
oficiální kontrola 

na trhu
Francie neznámý francie, Nizozemí

doplněk 

stravy

příliš vysoký obsah vitaminu B6  (1,82 g/100 g) v doplňku 

stravy neznámého původu, přes Nozozemí
staženo z trhu

žádná distribuce z 

oznamující země
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17.7.2015 2015.0940 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Norsko ČR Norsko

doplněk 

stravy
neautorizovaná látka synephrine v doplňku stravy z ČR vráceno odesílateli

žádná distribuce z 

oznamující země

20.7.2015 2015.0948 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Norsko ČR Norsko

doplněk 

stravy

neautorizované látky papain a bromelain v doplňcích 

stravy z ČR

zadrženo pod 

úředním dohledem

žádná distribuce z 

oznamující země

20.7.2015 2015.BEK
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Lotyšsko Turecko Lotyšsko potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (2685 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka

zadrženo pod 

úředním dohledem

produkt není (zatím) 

uveden na trh

22.7.2015 2015.BEU
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Portugalsko Spojené státy Portugalsko

doplněk 

stravy

neautorizované uvedení na trh (Anacylus pyrethrum, 

obsahuje L-leucin, L-isoleucin a L-valin jako BCAA), 

neautorizované nové složky potravin Dendrobium nobile, 

Eurycoma longifolia a Mucuna pruriens a neautorizované 

látky vanad a arginin alphaketoglutarát v doplňcích stravy 

ze Spojených států

odesláno zpět
produkt není (zatím) 

uveden na trh

24.7.2015 2015.0962 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Dánsko Filipíny Dánsko, Nizozemí potravina

neautorizované použití barviva E 102 - Tartrazin 

(deklarováno na štítku), barviva E 129 -  Červeň Allura AC  

(76 mg/kg) a barviva E 133 - Brilantní modř FCF 

(deklarováno na štítku) v konzervovaném kokosovém gelu z 

Filipín, přes Nizozemí

staženo z trhu
žádná distribuce z 

oznamující země

24.7.2015 2015.0963 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Slovensko Čína ČR, Slovensko potravina

nedeklarované použití barviva E 124 - Ponceau 4R (10 

mg/kg) v jahodovém sirupu z Číny, přes ČR 

informování 

příjemců

distribuce omezena na 

oznamující zemi

29.7.2015 2015.BGA
zadržení na 

hranicích

hraniční kontrola - 

zásilka zadržena
Velká Británie Filipíny Velká Británie potravina

neautorizovaná látka ethylendiamintetraoctová kyselina 

(EDTA) v šumivém citrusovém nápoji z Filipín
likvidace

produkt není (zatím) 

uveden na trh

29.7.2015 2015.0983 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Chorvatsko Itálie potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (475 mg/kg) v humrovi 

(Nephrops norvegicus) z Chorvatska
likvidace

žádná distribuce z 

oznamující země

31.7.2015 2015.0999 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Itálie Španělsko Itálie potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (208 mg/kg) ve vařených 

krevetách (Penaeus vannamei) ze Španělska

žádná přijtá 

opatření

produkt není již 

pravděpodobně na trhu

31.7.2015 2015.1000 informace
oficiální kontrola 

na trhu
Litva

Německo, 

Lotyšsko
Německo, Lotyšsko, Litva, Slovensko

doplněk 

stravy

neautorizované E 912 - Estery montanových kyselin v 

doplňku stravy z Lotyšska, vyrobeano v Německu 
---

žádná distribuce z 

oznamující země


