MINISTERSTVO  ZDRAVOTNICTVÍ
128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. přihr. 81

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
Pětidílnou nylonovou soupravu černé barvy, č. výrobku 1322903.
Souprava obsahuje naběračku, odpěňovačku, kleště na špagety, obracečku a lžíci na zeleninu.
Výrobce: 	WU CHUN 5TH ROAD, WU-KU INDUSTRIAL DISTRICT WU-KU TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R.O.C
Distributor v ČR:	PLUS-DISCOUNT spol. s r.o., Radonice, Počernická 257, 250 73, Praha– východ, IČ 413 28 116
Dovozce do EU: 	Michelin Besteck/Metallwarenfabrik GmbH, PF 101 453-47714 Krefeld

Odůvodnění:
Při výkonu státního zdravotního dozoru prováděného orgány ochrany veřejného zdraví v tržní síti a na základě následných chemických rozborů a senzorické analýzy bylo zjištěno, že na trhu v ČR se vyskytuje uvedený nebezpečný výrobek. Jedná se o kuchyňské náčiní vyrobené z plastu typ polyamid (NYLON 66) černé barvy. Z výrobku se uvolňují karcinogenní primární aromatické aminy v množství 0,440 mg (vyjádřeno jako anilin) na 1 kg potraviny. Ve směsi primárních aromatických aminů byla identifikována přítomnost 4,4´-diamino-difenylmetanu, CAS No.101-77-9.
Výsledky senzorické analýzy prokázaly, že výrobek při tepelné zátěži, odpovídající doporučené teplotě použití, vykazuje pach a smyslově ovlivňuje potraviny, které jsou s ním v kontaktu.
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami či připravovanými pokrmy, může docházet ke kontaminaci potravin a pokrmů těmito karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci spotřebiteli společně s potravinami či pokrmy.
Ministerstvo zdravotnictví bude prostřednictvím systému rychlého varování RASFF  přes národní kontaktní místo informovat Evropskou komisi a ostatní členské státy Evropské unie, vzhledem k tomu, že dovozcem je firma pocházející z jiného členského státu a není vyloučena distribuce těchto výrobků na území ostatních členských států EU.

Upozornění:
Dovozce a distributoři těchto výrobků jsou podle § 5 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, povinni uvedené výrobky okamžitě stáhnout z trhu.
Ministerstvo zdravotnictví zároveň upozorňuje spotřebitele, že dovozce nebo distributor je podle § 5 odst.7 zákona o obecné bezpečnosti výrobků povinen umožnit osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit zpět uvedenému dovozci nebo distributorovi na jejich náklady. 
Toto stanovení je uveřejněno také na úředních deskách všech krajských hygienických stanic včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy a na jejích územních pracovištích.
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