
datum
evidenční 

číslo
typ oznámení jak zachyceno 

oznamující 

země
původ potraviny distribuce potravina důvod hlášení přijatá opatření stav distribuce

1.3.2016 2016.0229 informace oficiální kontrola na trhu Portugalsko Španělsko Portugalsko potravina
příliš vysoký obsah siřičitanů (205 mg/kg) v chlazených 

krevetách (Penaeus vannamei) ze Španělska
--

produkt 

(pravděpodobně) není 

na trhu

8.3.2016 2016.AKA
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Lucembursko Spojené státy Německo, Lucembursko

doplněk 

stravy

neautorizovaná složka potraviny nového typu Tabebuia 

impetiginosa a vysoký obsah zinku (50 mg/ks), vitaminu 

B6 (20 mg/kus) a vitaminu E (100 IU) v doplňcích stravy 

ze Spojených států

vráceno odesílateli
produkt není (zatím) 

uveden na trh

9.3.2016 2016.0271 informace oficiální kontrola na trhu Itálie Itálie Nizozemí, Spojené státy potravina vysoký obsah siřičitanů (249 mg/l) v bílém víně z Itálie staženo z trhu
distribuce do ostatních 

členských států

10.3.2016 2016.0278 varování otrava potravinou Španělsko Čína
Commission Services, Francie, Německo, 

INFOSAN, Portugalsko, Španělsko
potravina

alergická reakce (kožní) způsobené kapalným cukrovím 

ve spreji, přes Německo
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

11.3.2016 2016.0282 informace oficiální kontrola na trhu Norsko neznámý Norsko, Švédsko
doplněk 

stravy

vysoký obsah kofeinu (až do 670 mg v jedné porci) v 

doplňku stravy ve formě prášku
staženo z trhu

žádná distribuce z 

oznamující země

14.3.2016 2016.AKO
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Španělsko Spojené státy Španělsko

doplněk 

stravy

nepovolená látka yohimbin v doplňku stravy ze Spojených 

států
likvidace

produkt není (zatím) 

uveden na trh

15.3.2016 2016.0300 varování hraniční kontrol - zásilka propuštěna Belgie Senegal Belgie, Francie, INFOSAN potravina
nepovolené barvivo Sudan 4 (> 10 mg/kg) v palmovém 

oleji ze Senegalu
informovány úřady

distribuce do ostatních 

členských států

15.3.2016 2016.0297 informace hraniční kontrol - zásilka propuštěna Itálie Ekvádor Itálie potravina
vysoký obsah siřičitanů (208 mg/kg) v mrazených 

krevetách z Ekvádoru
--

produkt není (zatím) 

uveden na trh

15.3.2016 2016.0293 informace hraniční kontrola - zásilka zadržena Lotyšsko Rusko Lotyšsko
doplněk 

stravy
neoprávněné ozáření doplňku stravy z Ruska konfiskace

distribuce omezena na 

oznamující zemi

16.3.2016 2016.ALD
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Itálie Ghana Itálie potravina

neautorizované použití barviv E 102 - Tartrazin a  E110 - 

Žluť SY v moukách ze zeleninového banánu (plantain), 

brambor a manioku z Ghany

zadrženo pod 

úředním dohledem

produkt není (zatím) 

uveden na trh

16.3.2016 2016.0306 varování oficiální kontrola na trhu Norsko Spojené státy INFOSAN, Norsko, Švédsko,
doplněk 

stravy

nepovolená látka yohimbin v doplňku stravy ze Spojených 

států, přes Švédsko
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

17.3.2016 2016.0313 varování oficiální kontrola na trhu Velká Británie Polsko Velká Británie potravina
nedeklarované siřičitany (1200 mg/kg) ve strouhaném 

křenu z Polska
staženo z trhu

distribuce omezena na 

oznamující zemi

17.3.2016 2016.0320 varování oficiální kontrola na trhu Dánsko Čína Dánsko, INFOSAN, Švédsko potravina
nedeklarované sladidlo E 951 - Aspartam (97 mg/kg) v 

nakládaném zázvoru z Číny
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

17.3.2016 2016.0318 informace oficiální kontrola na trhu Dánsko Vietnam Dánsko, INFOSAN potravina
nedeklarované siřičitany (240 mg/kg) v chili omáčce 

(sambal oelek) z Vietnamu
staženo z trhu

distribuce omezena na 

oznamující zemi

21.3.2016 2016.ALI
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Španělsko Turecko Španělsko potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (2252 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
import nedovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh

22.3.2016 2016.0342 informace oficiální kontrola na trhu Polsko Spojené státy Irsko, Litva, Nizozemí, Polsko
doplněk 

stravy

neautorizovaná složka potraviny nového typu agmatin 

sulfát a nepovolená látka derivát  phenethylaminu v 

doplňcích stravy ze Spojených států, přes Nizozemí

staženo z trhu
distribuce do ostatních 

členských států

22.3.2016 2016.0345 informace hraniční kontrol - zásilka propuštěna Irsko Jižní Afrika Irsko potravina
příliš vysoký obsah barviva E 104 - Chinolinová žluť (36 

mg/kg) v nealkoholickém nápoji z Jižní Afriky
staženo z trhu

distribuce omezena na 

oznamující zemi

23.3.2016 2016.0354 varování oficiální kontrola na trhu Dánsko Čína Dánsko, INFOSAN, Norsko potravina
nedeklarované siřičitany (19,3; 23,7 mg/kg) v 

kandovaném zázvoru v sirupu z Číny
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

23.3.2016 2016.ALX
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Německo Turecko ČR, Německo potravina

příliš vysoký obsah siřičitanů (2374 mg/kg) v sušených 

meruňkách z Turecka
vráceno odesílateli

produkt není (zatím) 

uveden na trh

24.3.2016 2016.0361 informace oficiální kontrola na trhu
Česká 

republika
Švýcarsko Česká republika, Slovensko

doplněk 

stravy

benzalkoniumchlorid (BAC) (0,07 mg/kg) v extraktu z 

grapefruitových jadérek ze Švýcarska, přes Slovensko
staženo z trhu

distribuce do ostatních 

členských států

30.3.2016 2016.AME
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Španělsko Spojené státy Španělsko

doplněk 

stravy

nepovolená látka sibutramin v doplňku stravy ze 

Spojených států
import nedovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh

30.3.2016 2016.AMF
zadržení na 

hranicích
hraniční kontrola - zásilka zadržena Španělsko Mexiko Španělsko potravina

neautorizované použití barviva E 110 - Žluť SY (2,44; 1,91; 

96; 21,6; 21,3 mg/kg) v zeleninové omáčce z Mexika
import nedovolen

produkt není (zatím) 

uveden na trh


