
datum
evidenční 

číslo
typ oznámení jak zachyceno 

oznamující 

země
původ potraviny distribuce potravina důvod hlášení přijatá opatření stav distribuce

4.1.2016 2016.0002 varování stížnost spotřebitelů Litva Spojené státy

Kypr, Estonsko, Německo, Řecko, Maďarsko, 

INFOSAN, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, 

Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, 

Ukrajina, Velká Británie 

doplněk 

stravy

zakázaná látka fenylethylamin v doplňku stravy ze 

Spojených států, přes Polsko
likvidace

distribuce do ostatních 

členských států

5.1.2016 2016.AAL
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Portugalsko Spojené státy Portugalsko

doplněk 

stravy

zakázaná látka - vanad v doplňku stravy ze Spojených 

států 
odesláno zpět

produkt není (zatím) 

uveden na trh

5.1.2016 2016.0005 informace oficiální kontrola na trhu Německo Spojené státy Německo, Maďarsko
doplněk 

stravy

neautorizované nové potraviny v doplňku stravy - 

Bauhinia purpurea, Cirsium oligophyllum (pcháč), 

Polygonum multiflorum (Rdesno mnohokvěté), Rauwolfia 

canescens, Viscum coloratum ze Spojených států, přes 

Maďarsko

staženo z trhu

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

7.1.2016 2016.0011 informace oficiální kontrola na trhu Německo Spojené státy Německo, Malta, Nizozemí
doplněk 

stravy

neautorizovaná nová složka potravin Mucuna pruriens v 

doplňku stravy ze Spojených států, přes Nizozemsko
není na trhu

distribuce do ostatních 

členských států

7.1.2016 2016.0012 informace oficiální kontrola na trhu Polsko Čína INFOSAN, Polsko
doplněk 

stravy

benzo(a)pyren (807 ng/kg) a polycyklické aromatické 

uhlovodíky (3416 ug/kg) ve spirulině prášku z Číny

zadrženo pod 

úředním dohledem

produkt není (zatím) 

uveden na trh

8.1.2016 2016.AAV
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Španělsko Turecko Španělsko potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (2439 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
import nedovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh

11.1.2016 2016.ABA
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Itálie Spojené státy Itálie

doplněk 

stravy

zakázaná látky dehydroepiandrosteron (DHEA) (20 mg) v 

doplňku stravy ze Spojených států 

zadrženo pod 

úředním dohledem

přeprava produktu do 

cílové destinace po 

celním dohledem

12.1.2016 2016.0024 varování oficiální kontrola na trhu Nizozemí Spojené státy

Rakousko, Belgie, Commission Services, Kypr, 

Česká republika, Dánsko, Estonsko, Německo, 

Řecko, Maďarsko, INFOSAN , Irsko, Litva, 

Nizozemí, Polsko, Slovensko, Ukrajina, Velká 

Británie

doplněk 

stravy

neautorizovaná nová složka potravin Acacia rigidula a 

nepovolené látky methyl-synefrin (4200, 4300 mg/kg) a 

fenethylamin derivát (beta-methylfenethylaminu: 9800, 

10800, N_Beta-methylfenethylamin: 81 mg/kg) v 

doplňku stravy ze Spojených států, přes Velkou Británii

staženo z trhu
distribuce do ostatních 

členských států

12.1.2016 2016.0026 varování oficiální kontrola na trhu Nizozemí Španělsko

Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, 

Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, 

Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, 

Rumunsko, Slovinsko, Velká Británie

doplněk 

stravy

nepovolené látky methyl-synefrin (4100, 5600 mg/kg) a 

fenethylamin derivát (beta-methylfenethylaminu: 7700, 

9800, N Beta-methylfenethylaminu: 1000, 1500 mg/kg) v 

doplňku stravy ze Španělska

veřejné varování - 

tisková zpráva

distribuce do ostatních 

členských států

13.1.2016 2016.0030 varování oficiální kontrola na trhu Německo Nizozemí Německo
doplněk 

stravy

riziko předávkování kyselinou nikotinovou (1460 mg/kg), 

doplněk stravy z Nizozemí
zadrženo

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

14.1.2015 2016.ABQ
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Velká Británie Turecko Velká Británie potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (4407 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka

zadrženo pod 

úředním dohledem

produkt není (zatím) 

uveden na trh

15.1.2016 2016.0038 informace oficiální kontrola na trhu Německo Spojené státy Německo, Nizozemí potravina
vysoký obsah kofeinu (697, 701, 703 mg/l) v 

energetickém nápoji s kofeinem ze Spojených států

staženo od 

spotřebitelů

žádná distribuce z 

oznamující země

15.1.2016 2016.0042 informace oficiální kontrola na trhu Kypr Turecko Kypr, Řecko potravina
vysoký obsah siřičitanů (2291 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka, přes Řecko
staženo z trhu

žádná distribuce z 

oznamující země

18.1.2016 2016.0045 varování vlastní kontrola společnosti Německo Čína Německo, INFOSAN, Španělsko, Švédsko
doplněk 

stravy

polycyklické aromatické uhlovodíky (suma = 303 mg/kg) 

ve spirulině (organic) v prášku z Číny
staženo

distribuce do ostatních 

členských států

19.1.2016 2016.ACI
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Polsko Tchaj-wan Polsko

doplněk 

stravy

neautorizované nové potraviny (Platostoma palustre, 

Euryale ferox a Lilium brownii) v doplňku stravy z Tchaj-

wanu

odesláno zpět
produkt není (zatím) 

uveden na trh

19.1.2016 2016.0053 varování oficiální kontrola na trhu Německo Jižní Korea Německo, INFOSAN, Nizozemí potravina

kadmium (0,22 <-> 0,26 mg/kg) a vysoký obsah jódu (146 

<-> 210 mg/kg) v sušených mořských řasách z Jižní 

Koreje, přes Nizozemsko

staženo z trhu
žádná distribuce z 

oznamující země

21.1.2016 2016.0059 informace oficiální kontrola na trhu Německo Spojené státy Německo, Nizozemí
doplněk 

stravy

neautorizované nové složky potravin Canavalia gladiate, 

Psoralea corylifolia, Sophora japanica v doplňku stravy ze 

Spojených států, přes Nizozemí

není na trhu
žádná distribuce z 

oznamující země

26.1.2016 2016.0080 varování monitoring médií Německo Spojené státy
Francie, Německo, INFOSAN, Nizozemí, 

Švýcarsko

doplněk 

stravy

riziko předávkování kyselinou nikotinovou (178,5 mg/kg) 

z doplňku stravy ze Spojených států, přes Nizozemí

staženo od 

spotřebitelů

distribuce do ostatních 

členských států

27.1.2016 2016.0086 informace oficiální kontrola na trhu Belgie Itálie Belgie, Francie, Nizozemí potravina
příliš vysoký obsah barviva E124 - Ponceau 4R (180 

mg/kg) v cukrovinkách z Itálie
staženo z trhu

žádná distribuce z 

oznamující země

27.1.2016 2016.0089 varování vlastní kontrola společnosti Belgie Belgie

Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, 

Nizozemí, Polsko, Španělsko, Švédsko, Velká 

Británie

potravina
nedeklarované siřičitany (16-21 mg/kg) v cukrovinkách z 

Belgie

veřejné varování - 

tisková zpráva

distribuce do ostatních 

členských států

28.1.2016 2016.0091 varování oficiální kontrola na trhu Slovensko Maďarsko Slovensko
doplněk 

stravy

olovo (7,20 mg/kg) v kapslích s Kozlíkem lékařským 

(Valeriana officinalis kapslí) z Maďarska
staženo z trhu

žádná distribuce z 

oznamující země

28.1.2016 2016.0092 varování oficiální kontrola na trhu Lucembursko Guinea Belgie, INFOSAN, Lucembursko potravina

neautorizované barvivo Sudan 3 (190 ug/kg), Sudan 4 

(1700 ug/kg) a Sudan 7B (130 mg / kg) v červeném 

palmovém oleji z Guiney, přes Belgii

staženo z trhu
žádná distribuce z 

oznamující země

29.1.2016 2016.0099 informace oficiální kontrola na trhu Litva Spojené státy Litva, Velká Británie
doplněk 

stravy

nepovolené látky boru chelát a bis (picolinato) oxo vanad 

v doplňku stravy ze Spojených států, přes Velkou Británie
odesláno zpět

žádná distribuce z 

oznamující země

29.1.2016 2016.0100 varování oficiální kontrola na trhu Irsko Belgie Irsko, Velká Británie potravina
příliš vysoký obsah mědi (9 mg/kg) a selenu (49,61 

mg/kg) ve výživném shaku z Belgie, přes Velkou Británii
staženo z trhu

informace o distribuci 

nejsou (zatím) k 

dispozici

29.1.2016 2016.AEO
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Itálie Tunisko Itálie potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (3238 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Tuniska
import nedovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh


