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INFORMACJA
o wynikach przeprowadzonych kontroli w zakresie
rzetelności podawania informacji o alergenach.

W I kwartale 2015r przeprowadzono kontrole w zakresie rzetelności podawania
informacji o alerganach.
W toku kontroli pobrano do badań w Laboratorium Kontrolno - Analitycznym
w Warszawie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie próbki niżej
wymienionych produktów, na zawartość substancji powodujących alergię lub reakcję
nietolerancji w tym przypadku na zawartość dwutlenku siarki i siarczynów i tak:
 Rodzynki sułtańskie á 100 g producent: ASTEMAR Marek Kamiński, 80-299 GdańskOsowa, ul. Kielnieńska 148B; najlepiej spożyć przed końcem: 09 2015. Data przydatności
do spożycia jest jednocześnie numerem partii towaru;
 Morele

naturalne

á

150

Producent:

Firma

„RADIX-BIS”

Janusz

Baranowski,

ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka; najlepiej spożyć przed 30. wrz. 2016. Identyfikacja
nr partii wg daty trwałości;
 Żurawina suszona „HELIO” á 100 g Producent: HELIO S.A. Wyględy, ul. Stołeczna 26, 05083 Zaborów. Zakład produkcyjny: Brochów 119, 05-088 Brochów; najlepiej spożyć przed
końcem: 01 2016; nr partii produkcyjnej: 8871.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono w ww. owocach suszonych obecność
siarczynów powodujących alergie i tak:


Rodzynki sułtańskie – zawartość siarczynów 606 mg/kg;



Żurawina suszona – zawartość siarczynów 173 mg/kg;



Morela naturalna – zawartość siarczynów 209 mg/kg,

które nie były deklarowane oznakowaniu tych produktów.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25
października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz
uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji
1999/10/WE, dyrektyw 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji
2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U UE L 304
z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.) w oznakowaniu artykułów spożywczych obowiązkowe jest
podanie wszelkich składników lub substancji pomocniczych powodujących alergie lub

reakcje nietolerancji, które zostały użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu i nadal są
obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie.
Zgodnie z Załącznikiem Nr II Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji
ww. rozporządzenia Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10mg/litr
w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do
spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia mogą wywoływać alergię lub reakcję
nietolerancji.
Kryteria zgłaszania produktów niebezpiecznych zostały określone w Rozporządzeniu (WE)
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności.
Sytuacjami, w których ryzyko wskazuje na konieczność niezwłocznego podjęcia działań
i obowiązek zgłoszenia powiadomienia alarmowego są m.in.
Żywność pakowana, w której są obecne składniki alergenne w wyniku zanieczyszczenia
krzyżowego, nie wykazane na etykiecie/opakowaniu

W związku z powyższym Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
przekazał w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF)
powiadomienia alarmowe w sprawie stwierdzenia obecności substancji alergennej tj.
siarczynów w ww. produktach

Informację wytworzył:
Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych i Nieżywnościowych Anna Klecha

