ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα, 29 ∆εκεµβρίου 2014
Θέµα: ∆ηµοσίευση εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για µη ασφαλή προϊόντα του
συστήµατος RAPEX
Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει µέσω του Τύπου τις Κοινοποιήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εβδοµάδα 06 έως 10 Οκτωβρίου 2014 για τα µη ασφαλή
προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) που αναγράφονται στον
παρακάτω πίνακα.
Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδοµαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν εντοπιστεί
από τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως µη ασφαλή,
µε αποτέλεσµα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί -έχοντας
εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που µπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε
εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των
υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των
Προϊόντων».
Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά µπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωµα που τα καθιστά
µη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες.
Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (Γ.Γ.Β.) έχει καθιερώσει τη δηµοσίευση των εβδοµαδιαίων
κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) στην Ελληνική
γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.efpolis.gr.
Η Γ.Γ.Β. προβαίνει στη ∆ηµοσίευση αυτών και στον Τύπο, προκειµένου αφενός να υπάρχει
δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού και αφετέρου οι τυχόν
διακινητές των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά να προβαίνουν σε άµεση απόσυρσή τους
και ταυτόχρονη ενηµέρωση της εκάστοτε αρµόδιας αρχής για την επιτήρηση της αγοράς,
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το προϊόν. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση
διαπίστωσης από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές οι οποίες ενεργοποιούνται αµέσως µετά από
κάθε ειδοποίηση µέσω του συστήµατος RAPEX ή ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών ότι τα
προϊόντα αυτά εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, η Γ.Γ.Β. θα επιβάλλει
αυστηρές διοικητικές κυρώσεις µε βάση το Νόµο 2251/94, σε όλους όσους εµπλέκονται στην
αλυσίδα διακίνησής των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά.

Εβδοµαδιαία αναφορά κοινοποιήσεων µέσω RAPEX
Αναφορά 41
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Παιχνίδι
µπετονιέρα

Μικρά κοµµάτια

Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.

A12/1601/
14

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

(του µίξερ και άλλα
ενσωµατωµένα)

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ

µπορούν εύκολα
να αποσπαστούν.

Όνοµα: Car 225

Στην περίπτωση
που ένα µικρό

Τύπος/αριθµός

παιδί τα βάλει στο

µοντέλου: Item No.:
98-1009

στόµα, µπορεί να
αποφράξουν οι
αεραγωγοί.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία

Κωδικός ιστοσελίδας

Ασφάλειας

ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Περιγραφή: Μπλε
πλαστικό παιχνίδι
µπετονιέρα µε 4
κόκκινες ρόδες και
κίτρινο µείκτη από
σκληρό πλαστικό, µε
µηχανισµό κίνησης. Μια
βίδα στη µία πλευρά
επιτρέπει στο όχηµα να
κινηθεί, ενώ παράλληλα
κυλάνε τα µάτια και

κινείται η γλώσσα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

2
A12/1602/
14

ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Φόρεµα για
κορίτσια
Μάρκα: Somas
Accessories

Στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Οι τιράντες ώµου

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

φέρουν ελεύθερα
άκρα και µπορεί να
παγιδευτούν κατά
τη διάρκεια
διαφόρων
δραστηριοτήτων

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

ενός παιδιού.
∆εδοµένου ότι

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: FP 103

είναι κοντά στο
λαιµό, αυτό µπορεί

Αριθµός

να προκαλέσει
στραγγαλισµό.

παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε

Κωδικός ιστοσελίδας

το σχετικό

ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα

Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
14682.

Περιγραφή:
Πολύχρωµο φόρεµα για
κορίτσια ηλικίας έως 2
ετών. Το φόρεµα
ρυθµίζεται και δένει µε
τιράντες.
Χώρα προέλευσης:
ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ

Το προϊόν,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα στην
Ελλάδα, έχει
αποσυρθεί από
την αγορά και
καταστραφεί.

3

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Νεροπίστολο

Η µαλακή πλαστική

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

A12/1603/
14

λαβή στο σχήµα
Μάρκα: BLBE

µπάλας
ποδοσφαίρου

Όνοµα: Water Shooter

περιέχει δι (2αιθυλεξυλ)

Τύπος/αριθµός

φθαλικό εστέρα

µοντέλου: Item n°:

(DEHP) πάνω από

15.37.961B, Lot n°:
400182

τα επιτρεπόµενα
επίπεδα
(µετρούµενες τιµές

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8716201775457

µέχρι 34% κατά
βάρος).
Αυτός ο φθαλικός

Κωδικός ιστοσελίδας

εστέρας είναι

ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

τοξικός και
επιβλαβής για την
υγεία των παιδιών,

Περιγραφή: Πλαστικό
νεροπίστολο για µικρά
παιδιά µε µαλακή
πλαστική λαβή σε σχήµα

προκαλώντας
πιθανή βλάβη στο
αναπαραγωγικό
σύστηµα.

µπάλας ποδοσφαίρου.
∆ιατίθεται χωρίς
συσκευασία.

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH
οι φθαλικές

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

ενώσεις DEHP, DBP
και BBP είναι
απαγορευµένες σε
όλα τα παιχνίδια
και στα είδη
παιδικής

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

φροντίδας.

4
A12/1604/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

14
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Τα συγκεκριµένα

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

οχήµατα µπορεί να
έχουν
κατασκευαστεί µε
ατελή συγκόλληση

Η ανάκληση,

στην

σύµφωνα µε

συναρµολόγηση

έγγραφη

του γάντζου του

δήλωση του

Τύπος/αριθµός

βραχίονα

διανοµέα της

µοντέλου: Τύπος: A1SL

καθίσµατος για το

Cadillac στη

και GMT166 (1),

µπροστινό

χώρα µας, δεν

A1LL(2), Μοντέλο: ATS

κάθισµα. Εάν είναι

αφορά

2013-14, CTS 2014. EC-

ατελής η

οχήµατα, που

αριθµός τύπου έγκρισης:

συγκόλληση και ο

έχουν εισαχθεί

(1) ATS 2013 (A1SL)

γάντζος εκτεθεί σε

από την

e13*2007/46*1338*00

κατάσταση υψηλού

επίσηµη

– ∆ιάφοροι κωδικοί

φορτίου σε

αντιπροσωπεία.

AAAA (RWD) και AABA

σύγκρουση, ο

(AWD), (2) ATS 2014

γάντζος µπορεί να

(GMT166)

διαχωριστεί από τη

e13*2007/46*1066*08

βάση ρύθµισης

έως 10 - ∆ιάφοροι

καθίσµατος,

κωδικοί BBBA (RWD) και

αυξάνοντας τον

BBAA (AWD), (3) CTS

κίνδυνο

2014 (A1LL)
e13*2007/46*1422*00

τραυµατισµού των

Μάρκα: Cadillac
Όνοµα: ATS / CTS

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα ετών 2013 και
2014
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 -

επιβαινόντων.

αυτοκίνητα
Description: Επιβατικό
όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
ΗΠΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
5
A12/1605/

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

14
Προϊόν: Αντάπτορας φις

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Είναι πιθανόν να

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

γίνει εισαγωγή της
µιας ακίδας του φις

Μάρκα: YAWCITAI

στην πρίζα του
αντάπτορα,

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

αφήνοντας την
άλλη προσβάσιµη.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Αυτό ενέχει

Αριθµός

ηλεκτροπληξίας για
το χρήστη.

παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Το προϊόν δεν

κίνδυνο

συµµορφώνεται µε
Κωδικός ιστοσελίδας

το σχετικό Εθνικό

ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

πρότυπο.

Description:
Αντάπτορας φις 3θέσεων σε διαφανή
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης:
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

6

ΙΣΠΑΝΙΑ

A12/1606/

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

14
Προϊόν: Αντάπτορας φις

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Είναι πιθανόν να

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

γίνει εισαγωγή της
µιας ακίδας του φις

Μάρκα: Zeberg

στην πρίζα του
αντάπτορα,

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

αφήνοντας την
άλλη προσβάσιµη.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Αυτό ενέχει

Αριθµός

ηλεκτροπληξίας για
τον χρήστη.

παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Το προϊόν δεν

κίνδυνο

συµµορφώνεται µε
Κωδικός ιστοσελίδας

το σχετικό Εθνικό

ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

πρότυπο.

Περιγραφή: Λευκός
αντάπτορας φις 3θέσεων. Συσκευασία:
διαφανής πλαστική
σακούλα µε την ένδειξη
µάρκας στο πάνω µέρος.
Χώρα προέλευσης:
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

7
A12/1607/
14

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Γυναικεία
παπούτσια
Μάρκα: 5th Avenue

Χηµικός

Εθελοντικά
µέτρα:

Το δέρµα της

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

επένδυσης περιέχει
Χρώµιο (VI) πάνω
από τα
επιτρεπόµενα
επίπεδα

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ
Τύπος/αριθµός

(µετρούµενη τιµή
µέχρι 10 mg/kg).

µοντέλου: Item No
1145637

Το Χρώµιο (VI)
είναι ερεθιστικό και
µπορεί να

Αριθµός

προκαλέσει

παρτίδας/Barcode:
1145637

αλλεργικές
αντιδράσεις.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 υποδήµατα
Description: Γυναικεία
παπούτσια, πορτοκαλί
χρώµατος µε χαµηλά
τακούνια. Μέγεθος
δείγµατος: 38.
Χώρα προέλευσης:
ΒΙΕΤΝΑΜ

8

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Μαλακές

Το προϊόν µπορεί

µπάλες από αφρώδες
πλαστικό

να κοπεί σε µικρά

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

A12/1608/
14

κοµµάτια εάν
δαγκωθεί ή

Μάρκα: H&M

συµπιεστεί.

Έχει γίνει

Υπάρχει κίνδυνος

σχετική

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

κατάποσης που

δηµοσίευση
στον Τύπο για

Τύπος/αριθµός

µπορεί να
προκαλέσει πνιγµό.

µοντέλου: O/N 767680
P/N 0212555

του
Έχουν αναφερθεί 3
περιστατικά.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

την ενηµέρωση
καταναλωτικού
κοινού µε το
από

Το προϊόν δεν

17/09/2014

συµµορφώνεται µε

∆ελτίο Τύπου.

την Οδηγία
Κωδικός ιστοσελίδας

Ασφάλειας

ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Description: Μικρή
µαλακή µπάλα
ποδοσφαίρου από
αφρώδες πλαστικό σε
µαύρο και άσπρο. Οι
µπάλες είναι µεγέθους
περίπου 9 cm και
διατίθενται σε πλαστική
σακούλα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

9
A12/1609/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

14
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Στα επηρεαζόµενα
οχήµατα ενδέχεται

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

να εµφανιστεί µη
φυσιολογικός

Έχει γίνει

Όνοµα: i30, i30 cw

θόρυβος
προερχόµενος από
τον άξονα
τιµονιού. Σε
ακραίες

στον Τύπο για

Τύπος/αριθµός

του

e11*2001/116*0343 και

καταστάσεις µπορεί
να λασκάρουν οι

τύπος: FD
e11*2001/116*0313

βίδες του άξονα
τιµονιού, µε

κοινού µε το
27/10/2014

Αριθµός

αποτέλεσµα την
απώλεια

Μάρκα: Hyundai

µοντέλου: τύπος: FDe

παρτίδας/Barcode: Τα
οχήµατα που
επηρεάζονται
κατασκευάστηκαν την
περίοδο: FD:
25.04.2007 –
31.03.2008, FDe:
01.09.2010 –
24.05.2012
Κωδικός ιστοσελίδας

κατευθυντικότητας
.

σχετική
δηµοσίευση
την ενηµέρωση
καταναλωτικού
από
∆ελτίο Τύπου.

ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΡΕΑΣ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
10
A12/1610/
14

ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Φόρεµα για
κορίτσια
Μάρκα: L.S. - Louis
Fashion Accessories
Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

Στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Οι τιράντες φέρουν

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

ελεύθερα άκρα και
µπορεί να
παγιδευτούν κατά
τη διάρκεια
διαφόρων
δραστηριοτήτων
του παιδιού. Λόγω
την γειτνίασης στο

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: GU 61

λαιµό, αυτό µπορεί
να προκαλέσει
στραγγαλισµό.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό

Κωδικός ιστοσελίδας

Ευρωπαϊκό

ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα

πρότυπο EN

Περιγραφή: Λευκό
φόρεµα για κορίτσια
βρέφη έως 6 µηνών. Το
φόρεµα δένει και
ρυθµίζεται µε τις
τιράντες.
Χώρα προέλευσης:
ΙΝ∆ΙΑ

14682.

Τα αποθέµατα
του προϊόντος,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα στην
Ελλάδα, έχουν
δεσµευθεί στην
αποθήκη του
και θα
καταστραφούν.

11
A12/1611/
14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό
παντελόνι
Μάρκα: GRACE

Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Τα µη στερεωµένα

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

κορδόνια
περίσφιξης στη
µέση µπορεί να
παγιδευτούν,

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

προκαλώντας
τραυµατισµούς.

Τύπος/αριθµός

Το προϊόν δεν

µοντέλου: Μοντέλο 1:

συµµορφώνεται µε

B41046, Μοντέλο 2:
B40461

το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 1.
5999011410463, 2.
5999011404615
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Το
µπροστινό µέρος του
παντελονιού είναι τζιν
ενώ το πίσω είναι από
πλεκτό ύφασµα. Η ζώνη
του παντελονιού
περιλαµβάνει κορδόνι
περίσφιξης µε ελεύθερα
άκρα. Μοντέλο 1:
διακοσµηµένο µε το
λογότυπο και την
ένδειξη: "CALIFORNIA
FAVORITES". Μοντέλο
2: διακοσµηµένο µε την
ένδειξη: "High-Quality

14682.

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

HS". Μεγέθη: 134, 140,
146, 158, 164.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

12

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σετ κούκλες µε
αξεσουάρ

Το κεφάλι της
µεγαλύτερης
κούκλας, καθώς
και το κεφάλι και
τα πόδια της
µικρότερης
κούκλας περιέχουν
δι (2-αιθυλεξυλ)
φθαλικό εστέρα
(DEHP) πάνω από
τα επιτρεπόµενα
επίπεδα
(µετρούµενη τιµή:
µέχρι 25% κατά
βάρος).

A12/1612/
14

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ
Όνοµα: Girls Briskness
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Αριθµός
αναφοράς: 8558A-9,
N°:8865A
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2208698177235
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ (ένα
µεγάλο και ένα µικρό)
από δύο κούκλες µε
διάφορα φορέµατα.
Περιγραφή της
συσκευασίας: Κουτί από
χαρτόνι µε διαφανές

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH
οι φθαλικές
ενώσεις DEHP, DBP
και BBP είναι
απαγορευµένες σε
όλα τα παιχνίδια
και στα είδη
παιδικής
φροντίδας.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

παράθυρο. Το πίσω
µέρος του κουτιού έχει
µια ετικέτα µε τα
στοιχεία του εισαγωγέα,
το σήµα CE, το barcode
και την προειδοποίηση
«δεν είναι κατάλληλο για
παιδιά ηλικίας κάτω των
τριών ετών».
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

13
A12/1613/

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

14
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: Mitsubishi
Όνοµα: Outlander &
Grandis
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: CW0W &
NA0W
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Μοντέλα ετών 2007 2009 Outlander, και από
2008 - 2010 για Grandis

Τραυµατισµοί
Στα επηρεαζόµενα
αυτοκίνητα τα
φώτα Στοπ
ενδέχεται να µην
ανάψουν λόγω
ανεπαρκούς
αγωγιµότητας
(υψηλής
αντίστασης), που
προκαλείται από
την εισχώρηση
µονωτικού υλικού
στο εσωτερικό του
διακόπτη των
φώτων Στοπ. Σε
περίπτωση που το
αυτοκίνητο είναι
εξοπλισµένο και µε
αυτόµατο κιβώτιο
ταχυτήτων, είναι
επίσης δυνατόν ο
µοχλός των
ταχυτήτων να µην

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
24/10/2014
∆ελτίο Τύπου.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα

µπορεί να
µετακινηθεί από
την θέση «Ρ».

Περιγραφή: Επιβατικά
οχήµατα.
Χώρα προέλευσης:
ΙΑΠΩΝΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
14

ΗΝΩΜΕΝΟ

A12/1614/

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

14

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Σετ παιχνίδι
τρένο

Η καµινάδα του

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

τρένου
αποκολλάται

Μάρκα: Buy Direct 4U
Όνοµα: Children's 24
Piece Wooden Train Set

εύκολα και µπορεί
να καταποθεί από
µικρά παιδιά.
Το προϊόν δεν

Τύπος/αριθµός

συµµορφώνεται µε

µοντέλου:
CT/TRN/SET.02

την Οδηγία
Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το

Αριθµός

σχετικό Ευρωπαϊκό

παρτίδας/Barcode:

πρότυπο EN 71-1.

Bar code:
5014555038581
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ 24
ξύλινων βαγονιών σε
απλό χάρτινο κουτί που
περιέχει ράγες, βαγόνια,
ατµοµηχανή και
αξεσουάρ. Περιγράφεται
στην ιστοσελίδα ως
κατάλληλο για παιδιά
ηλικίας 2 ετών και άνω.
Χώρα προέλευσης:

ΚΙΝΑ

15
A12/1615/
14

ΚΥΠΡΟΣ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Φόρµα για
παιδιά
Μάρκα: Schoolmates
Schoolwear

Στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Τα κορδόνια

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

περίσφιξης στην
κουκούλα φέρουν
ελεύθερα άκρα,
που θα µπορούσαν
να παγιδευτούν
κατά τη διάρκεια

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

διαφόρων
δραστηριοτήτων

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 823L

του παιδιού,
προκαλώντας τον
στραγγαλισµό του.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 5
290625 016998

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό

Κωδικός ιστοσελίδας

Ευρωπαϊκό

ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα

πρότυπο EN

Περιγραφή: Φόρµα για
παιδιά ηλικίας έως 10
ετών. Το σετ αποτελείται
από γκρι παντελόνι και
φούτερ µε κουκούλα και
κορδόνια περίσφιξης.
Χώρα προέλευσης:
ΠΑΚΙΣΤΑΝ

14682.

16
A12/1616/
14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Παλτό για
κορίτσια
Μάρκα: GUAN DA YUAN

Στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το προϊόν φέρει

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

στην κουκούλα
κορδόνια
περίσφιξης µε
κόµπους στα άκρα
που µπορεί να

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

παγιδευτούν και να

Τύπος/αριθµός

στραγγαλιστεί το
παιδί.

µοντέλου: Μοντέλο 1:
N9-65, Μοντέλο 2: N963, Μοντέλο 3: N9-92

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό

Αριθµός

Ευρωπαϊκό

παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

πρότυπο EN

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Παλτό για
κορίτσια µε κουκούλα
και φερµουάρ σε 3
διαφορετικά µοντέλα. Η
κουκούλα είναι
διακοσµηµένη µε
τεχνητή γούνα και
µπορεί να αφαιρείται µε
φερµουάρ. Επίσης φέρει
µη στερεωµένα κορδόνια
περίσφιξης µε κόµπους
και πλαστικές µπαρέτες
στα άκρα. Μεγέθη: 116 122.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

14682.

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

17
A12/1617/

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

14

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Ο φακός µπορεί να

Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.

Προϊόν:

αποσυναρµολογηθ

Επαναφορτιζόµενος
φακός

εί µε το χέρι, χωρίς
εργαλεία,
επιτρέποντας την

Μάρκα: YT - Yatian

πρόσβαση στα
ηλεκτροφόρα

Όνοµα: LED Super
Capacity Torch

µέρη, ενώ ο φακός
φορτίζεται. Τα
µονωτικά υλικά

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: YT-2558

του φακού δεν

Αριθµός

ανθεκτικά στη
θερµότητα.

παρτίδας/Barcode:
6940825552558

Το προϊόν δεν

είναι επαρκώς

συµµορφώνεται µε
Κωδικός ιστοσελίδας

την Οδηγία

ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

Χαµηλής Τάσης και
το σχετικό
Ευρωπαϊκό

Περιγραφή:
Επαναφορτιζόµενος
φακός χειρός. Ο φακός
επαναφορτίζεται µέσω
ενσωµατωµένου φις.
Πωλείται σε πλαστική
συσκευασία µε χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

πρότυπο EN
60598.

18
A12/1618/
14

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό φόρεµα
Μάρκα: Cichlid

Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το φόρεµα φέρει

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

ζώνη στη µέση,
που δένει στο πίσω
µέρος, και κρέµεται
κάτω από το

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

στρίφωµα όταν δεν
είναι δεµένη. Η

Τύπος/αριθµός

ζώνη µπορεί να

µοντέλου: Μοντέλο

παγιδευτεί κατά τη

Kodu: C4Y09Е14250010

διάρκεια διαφόρων

AD, Renk, EKRU,

δραστηριοτήτων

Μοντέλο Adi: CHILID E

του παιδιού,

1425, DOKUMA KIZ
ELIBISE

προκαλώντας
τραυµατισµούς.

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
1385609266545

συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό

Κωδικός ιστοσελίδας

πρότυπο EN

ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα

14682.

Περιγραφή: Βαµβακερό
παιδικό φόρεµα για
µικρά παιδιά ηλικίας έως
7 ετών, δίχως µανίκια,
µε φερµουάρ στην
πλάτη, τυπωµένα σχέδια
καραβάκια και λευκή
φόδρα.
Χώρα προέλευσης:

ΤΟΥΡΚΙΑ

19

ΗΝΩΜΕΝΟ

A12/1619/

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

14
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: Ford
Όνοµα: Fiesta
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Fiesta Diesel
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
συγκεκριµένα οχήµατα
κατασκευάστηκαν
µεταξύ 01/01/2010 και
31/12/2011
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα µε κινητήρα
diesel.
Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ

Πυρκαγιά
Η ηλεκτρονική
µονάδα ελέγχου
προθερµαντήρων
(GPCM) µπορεί να
επηρεαστεί από
υγρές καιρικές
συνθήκες εξαιτίας
του σηµείου
τοποθέτησής της
(µπροστινή
αριστερή κάτω
πλευρά του χώρου
του κινητήρα). Η
GPCM δεν είναι
αδιάβροχη και
τυχόν εισχώρηση
νερού στην
ηλεκτρονική
µονάδα µπορεί να
προκαλέσει
υπερθέρµανση µε
πιθανό κίνδυνο
πυρκαγιάς.
Επειδή η GPCM
έχει συνεχώς
ενεργή παροχή
τάσης, υπάρχει
επίσης πιθανός
κίνδυνος
πυρκαγιάς σε
περίπτωση µη
επίβλεψης του
οχήµατος.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
17/10/2014
∆ελτίο Τύπου.

20
A12/1620/
14

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κατηγορία: Αντικείµενα

Τραυµατισµοί

παιδικής φροντίδας και
παιδικός εξοπλισµός

Εθελοντικά
µέτρα:

Το προϊόν φέρει

∆ιορθωτικά µέτρα
και
προειδοποίηση
των
καταναλωτών
σχετικά µε τους
κινδύνους.

τρύπες και κενά
Προϊόν: Υψηλό παιδικό
καρεκλάκι φαγητού

µεταξύ των
πλευρικών
προστατευτικών

Μάρκα: baby design

και του δίσκου
φαγητού, όπου θα

Όνοµα: Bambi

µπορούσαν τα
δάκτυλα των

Τύπος/αριθµός

µωρών να

µοντέλου: Item n°.:

παγιδευτούν,

BAMBI, COLOR: 06
PURPLE

προκαλώντας
τραυµατισµούς.
Επιπλέον, το υλικό

Αριθµός

γεµίσµατος γίνεται

παρτίδας/Barcode:
5901750290510

προσβάσιµο και το
παιδί θα µπορούσε
να το βάλει στο

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 –
βρεφική φροντίδα

στόµα, ενέχοντας
κίνδυνο πνιγµού.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Υψηλό
παιδικό καρεκλάκι
φαγητού, συσκευασµένο
σε χάρτινο κουτί. Η
συσκευασία φέρει
πληροφορίες σχετικά µε
την µάρκα, το µοντέλο,
το χρώµα και τις
διαστάσεις του
προϊόντος.
Χώρα προέλευσης:
ΤΑΪΒΑΝ

συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
14988.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.

21
A12/1621/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Πέδιλα για
κορίτσια
Μάρκα: Coral

Πνιγµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Τα προϊόντα

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

φέρουν στρας και
διακοσµητικές
πέτρες που
αφαιρούνται
εύκολα, ενέχοντας

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

κίνδυνο πνιγµού
στην περίπτωση

Τύπος/αριθµός

που τα παιδιά τα

µοντέλου: Ref.: White,
Peach, Pink

αποσπάσουν και τα
καταπιούν.

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

συµµορφώνεται µε
το σχετικό Εθνικό
πρότυπο UNE

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 υποδήµατα
Περιγραφή: Συνθετικά
πέδιλα για κορίτσια σε
διάφορα χρώµατα:
λευκό, ροζ και ροδακινί.
Είναι διακοσµηµένα µε
µικρά λουλούδια µε
στρας, που είναι
ραµµένα στα παπούτσια.
Περιγραφή της
συσκευασίας: κουτί από
χαρτόνι που δείχνει τη
µάρκα, το µοντέλο και
το µέγεθος. Ένα
αυτοκόλλητο δείχνει την
ένδειξη "Made in China"
και τα στοιχεία του

40902.

εισαγωγέα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

22
A12/1622/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Σανδάλια για
κορίτσια
Μάρκα: Kun Fu / Jous

Πνιγµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Τα σανδάλια

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

φέρουν
διακοσµήσεις που
µπορούν εύκολα
να αποκολληθούν

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

και να καταποθούν
από µικρά παιδιά.

Τύπος/αριθµός

Το προϊόν δεν

µοντέλου: Ref.n°: ND-

συµµορφώνεται µε

L06, ND-X01, ND-L05,

το σχετικό Εθνικό

ND-X12, ND-X09, ND-

πρότυπο UNE

X20 και ND-X07. Lot
n°:03/LT32/14

40902.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8433383660073 (Ref
n°: ND-X07)
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 υποδήµατα

Περιγραφή: Σανδάλια
για κορίτσια µε
συνθετικά λουράκια, σε
διάφορα χρώµατα: ροζ,
µαύρο, λευκό και
ροδακινί. Πάνω στα
παπούτσια είναι ραµµένα
µικρά λουλούδια µε
στρας. Περιγραφή της
συσκευασίας: χάρτινο
κουτί που αναγράφει τον
αριθµό αναφοράς, το
µοντέλο, το χρώµα και
το µέγεθος.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

23

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστικό

Το παιχνίδι
περιέχει δι (2-

A12/1623/
14

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

άλογο µε γλυκά
Μάρκα: Sweet Toys
Όνοµα: Mini Horse
Τύπος/αριθµός

αιθυλεξυλ)
φθαλικό εστέρα
(DEHP) πάνω από
τα επιτρεπόµενα
επίπεδα
(µετρούµενες
τιµές: µέχρι 25%
κατά βάρος).

µοντέλου: Item n°: B
1202201, ref. 2170.

Αυτός ο φθαλικός

Αριθµός

τοξικός και

παρτίδας/Barcode:
8436033021705

επιβλαβής για την

εστέρας είναι

υγεία των παιδιών,
προκαλώντας

Κωδικός ιστοσελίδας

πιθανή βλάβη στο

ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

αναπαραγωγικό
σύστηµα.

Περιγραφή: Μωβ

Σύµφωνα µε τον

πλαστικό άλογο µε ροζ

Κανονισµό REACH

χαίτη και ουρά, που

οι φθαλικές

φέρει σακουλάκι µε

ενώσεις DEHP, DBP

γλυκά. Συσκευάζεται σε

και BBP είναι

διαφανές πλαστικό κουτί

απαγορευµένες σε

µε παράθυρο έκθεσης.

όλα τα παιχνίδια

Το πίσω µέρος φέρει

και στα είδη

ετικέτα, το σήµα CE,

παιδικής

εικονόγραµµα

φροντίδας.

προειδοποίησης για την
ηλικία, κλπ.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

24
A12/1624/

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

Πυρκαγιά
Πιθανότητα

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα

14

διαρροής καυσίµου
από το φίλτρο
καυσίµου.

Μάρκα: Toyota

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε

Όνοµα: Verso

έγγραφη
δήλωση του

Τύπος/αριθµός

διανοµέα της

µοντέλου: Verso (1.6
Diesel), κωδ. WAR20

Toyota στη
χώρα µας, δεν
αφορά

Αριθµός

οχήµατα, που

παρτίδας/Barcode:

έχουν εισαχθεί

Περίοδος παραγωγής 2

από την

Ιανουαρίου 2014 έως 20
Μαρτίου 2014

επίσηµη
αντιπροσωπεία.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
ΙΑΠΩΝΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
25

ΒΕΛΓΙΟ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Κεριά
γενεθλίων µε παιχνίδια

Οι µικρές ρόδες

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

A12/1625/
14

των βαγονιών του
πλαστικού τρένου

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ

µπορεί εύκολα να
αποσπαστούν.

Όνοµα: Birthday
Candles

Στην περίπτωση
που τα παιδιά τις
βάλουν στο στόµα,

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 188436

µπορεί να
αποφράξουν οι
αεραγωγοί.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8711295935848

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία

Κωδικός ιστοσελίδας

Ασφάλειας

ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Περιγραφή: Σετ 8
κεριών γενεθλίων µε
στήριγµα στο σχήµα
πλαστικού τρένου µε 5
βαγόνια.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ

26

ΒΕΛΓΙΟ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Κεριά
γενεθλίων µε παιχνίδια

Οι µικροί τροχοί

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

A12/1626/
14

των πλαστικών
αυτοκινήτων

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ

µπορούν εύκολα
να αποσπαστούν.

Όνοµα: Birthday
Candles

Στην περίπτωση
που τα παιδιά τους
βάλουν στο στόµα,

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 188436

µπορεί να
αποφράξουν οι
αεραγωγοί.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8711295935848

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία

Κωδικός ιστοσελίδας

Ασφάλειας

ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Περιγραφή: 8 κεριά και
4 παιχνίδια αγωνιστικά
αυτοκίνητα (στηρίγµατα
κεριών).
Χώρα προέλευσης:

ΑΓΝΩΣΤΗ

27
A12/1627/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

14
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα
Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: C-class
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύπος: 205
Μοντέλο: C180, C200,
C250, C180 BlueTec,
C200 BlueTec, C220
BlueTec, C250 BlueTec,
C250 BlueTec 4 MATIC,
C300 BlueTec HYBRID,
C63 AMG (περιλαµβάνει
Limousine και T-model
(estate)), EC αριθµοί
τύπου έγκρισης:
e1*2001/116*0463*13,
e1*2001/116*0457*25,
e1*2001/116*0457*26,
e1*2001/116*0464*14,
e1*2001/116*0431*33
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα που
κατασκευάστηκαν
µεταξύ 8.10.2013 και
22.09.2014
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 -

Τραυµατισµοί
Στα οχήµατα αυτά
ενέχεται να µην
έχει κλειδώσει
σωστά ο
µηχανισµός
ασφάλισης του
συνδέσµου
συστήµατος
διεύθυνσης. Σε
αυτή την
περίπτωση, µπορεί
να προκύψουν
θόρυβοι
καθώς και
περιορισµοί στην
οδήγηση του
οχήµατος. Σε
εξαιρετικές
περιπτώσεις, θα
µπορούσε να χαθεί
η ικανότητα
οδήγησης του
οχήµατος.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
14/10/2014
∆ελτίο Τύπου.

αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα.
Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
28
A12/1628/
14

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Βρεφικά
παπούτσια
Μάρκα: Deb & Dan
Όνοµα: Άγνωστο

Πνιγµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Τα µικρά

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα.

διακοσµητικά στα
παπούτσια
µπορούν εύκολα
να αποσπαστούν.
Στην περίπτωση
που τα παιδιά τα
βάλουν στο στόµα,

Τύπος/αριθµός

µπορεί να

µοντέλου: Μοντέλα:
A1035S, A1037S,

αποφράξουν οι
αεραγωγοί.

A1038S, A1040S,
A1042S και Y578S

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε

Αριθµός

το σχετικό Εθνικό

παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

πρότυπο UNE

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 υποδήµατα
Περιγραφή: Συνθετικές
µπότες για βρέφη σε
διάφορα µεγέθη και
χρώµατα, µε διάφορες
διακοσµήσεις.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

40902.

29
A12/1629/

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: Αθλητικός
εξοπλισµός / χόµπι

14
Προϊόν: Ποδήλατο

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Οι γνήσιοι

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

εργοστασιακοί
άξονες των τροχών

Μάρκα: GT
Όνοµα: Fury Team και
Fury Expert
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 2014

µπορεί να σπάσουν
και το στροφείο

Η ανάκληση,

του δισκόφρενου

σύµφωνα µε

θα µπορούσε να

έγγραφη

διαχωριστεί από

δήλωση του

τον άξονα. Αν

διανοµέα της

συµβεί αυτό, ο

GT στη χώρα

έλεγχος του

µας, αφορά 1

Αριθµός

ποδηλάτου µπορεί

ποδήλατο, ο

παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

να χαθεί.

ιδιοκτήτης του
οποίου
παρακαλείται

Κωδικός ιστοσελίδας

όπως

ΟΟΣΑ: 71000000 –
αθλητικός εξοπλισµός

επικοινωνήσει
µε το σηµείο
πώλησης για τη

Περιγραφή: Ποδήλατο
ορειβασίας.

διεξαγωγή της
διορθωτικής
ενέργειας.

Χώρα προέλευσης:
ΤΑΪΒΑΝ

30

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Παιχνίδι
αυτοκίνητο

Μικρά κοµµάτια

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

A12/1630/
14

µπορούν εύκολα
να αποσπαστούν

Μάρκα: Small foot
company
Όνοµα: Transporter
"Racing" Set of 2

και να καταποθούν
από µικρά παιδιά,
αποφράσσοντας
τους αεραγωγούς.
Το προϊόν δεν

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Art. 7663

συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Ασφάλειας

Αριθµός

Παιχνιδιών και το

παρτίδας/Barcode:
4020972076632

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια
Περιγραφή: Ξύλινο
κιβώτιο µε δύο µικρά
ξύλινα αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

31
A12/1631/

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

14
Προϊόν: Μοτοσικλέτα

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Σε ορισµένες

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

µοτοσικλέτες, είναι
πιθανό να υπάρξει

Μάρκα: Harley

Davidson
Όνοµα: FL Touring,
Trike και CVO Softail

σχίσιµο στην
τσιµούχα της

Η ανάκληση,

αντλίας του

σύµφωνα µε

υδραυλικού

έγγραφη

συµπλέκτη. Εάν

δήλωση του

Τύπος/αριθµός

συµβεί αυτό ίσως

διανοµέα της

µοντέλου: Τύποι

το σύστηµα να

Harley

FLHTCU, FLHTK, FLHX,

χάσει την

Davidson στη

FLHTKSE, FLHRSE και

ικανότητά του να

χώρα µας,

FLHR CVO (µοντέλο
2014)

κρατήσει τους

αφορά 4

δίσκους του

µοτοσικλέτες,

συµπλέκτη σε

στους

Αριθµός

κατάσταση

ιδιοκτήτες των

παρτίδας/Barcode:

αποσύµπλεξης. Εάν

οποίων έχουν

Κατασκευάστηκαν

αυτή η κατάσταση

σταλεί

µεταξύ 25/03/2013 και
20/08/2014

δεν γίνει

προσωπικές

αντιληπτή, µπορεί

επιστολές.

να προκαλέσει τη
Κωδικός ιστοσελίδας

µη θεληµένη

ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα

κίνηση της
µοτοσικλέτας από
στάση, µε

Περιγραφή:
Μοτοσικλέτες.
Χώρα προέλευσης:
ΗΠΑ

πιθανότητα
απώλειας ελέγχου
του οχήµατος και
πρόκλησης
ατυχήµατος.

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
32

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Στήριγµα

Το µπουλόνι που

τοίχου για τηλεοράσεις
µε επίπεδη οθόνη

ασφαλίζει την

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

A12/1632/
14

τηλεόραση µπορεί
να χαλαρώσει.

Μάρκα: SANUS Simplicity

Κατά συνέπεια, η
τηλεόραση
ενδέχεται να

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

αποκολληθεί από
το βραχίονα, να

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: SLF5

πέσει και να
προκαλέσει
τραυµατισµούς.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

∆ύο περιστατικά

793795526076

έχουν αναφερθεί.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 58000000
Περιγραφή: Στήριγµα
τοίχου για τηλεοράσεις
µε επίπεδη οθόνη, που
προσαρµόζεται στις
περισσότερες κοινές
συσκευές (από 37" έως
80"). Επιτρέπει την
τοποθέτηση υπό κλίση.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

33
A12/1633/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατηγορία:
Μηχανοκίνητα οχήµατα

14
Προϊόν: Επιβατικό
όχηµα / van
Μάρκα: Opel
Όνοµα: Corsa, Adam
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Corsa,
Adam: Τύπος οχήµατος:

Injuries
Στα επηρεαζόµενα
οχήµατα ενδέχεται,
υπό συγκεκριµένες
συνθήκες, ο
ενδιάµεσος άξονας
τιµονιού να µην
λειτουργήσει
σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του
κατασκευαστή και
να σπάσει κατά την
µετακίνηση του
τιµονιού.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
Έχουν γίνει
σχετικές
δηµοσιεύσεις
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού

S-D EC-Αριθµός τύπου

κοινού µε τα

έγκρισης:

από

e1*2001/116*0379*25,

29/09/2014

e1*2001/116*0379*26,

και

e1*2001/116*0379*27,

07/10/2014

e1*2001/116*0379*28,

∆ελτία Τύπου.

e1*2001/116*0379*29.
Corsa Van: Τύπος
οχήµατος: S-D/Van ECΑριθµός τύπου έγκρισης:
e1*2007/46*0505*07,
e1*2007/46*0505*08.

Corsa Van: Τύπος
οχήµατος: S-D/V ECΑριθµός τύπου έγκρισης
r:
e50*2007/46*0055*03,
e50*2007/46*0055*04
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
συγκεκριµένα οχήµατα
κατασκευάστηκαν από
τις 6 Φεβρουαρίου 2014
έως τις 23 Σεπτεµβρίου
2014
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικό
όχηµα / van.
Χώρα προέλευσης:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
34

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Πλαστικό όπλο
µε αξεσουάρ

Οι βεντούζες

Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.

A12/1634/
14

µπορούν εύκολα
να αποσπαστούν

Μάρκα: NOWA

από τα βλήµατα
και τους κρίκους,

Όνοµα: New Toys
Super Combined

και θα µπορούσαν
να µπουν στο
στόµα και να

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: NO. 6633,

αποφράξουν τους
αεραγωγούς.

αριθµός προϊόντος
NGZ6011406

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε

Αριθµός

την Οδηγία

παρτίδας/Barcode:
6991260114061

Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό

Κωδικός ιστοσελίδας

ΟΟΣΑ: 86000000 παιχνίδια

πρότυπο EN 71-1.

Περιγραφή: Πλαστικό
πιστόλι, σωλήνας, τρία
βλήµατα µε βεντούζες
για τον σωλήνα, τρία
βλήµατα για το όπλο και
δύο κρίκοι µε βεντούζες.
Είναι συσκευασµένα σε
διαφανές πλαστικό
µπλίστερ µε χαρτί στο
πίσω µέρος.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

35
A12/1635/
14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Αντικείµενα

Τραυµατισµοί

παιδικής φροντίδας και
παιδικός εξοπλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Η στερέωση του

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

παιδικού
Προϊόν: Παιδικό
κάθισµα ποδηλάτου

καθίσµατος είναι
ακατάλληλη και
έτσι το κάθισµα

Μάρκα: HTP

µπορεί να
γλιστρήσει από τον

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

σκελετό του
ποδηλάτου και να

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: CS 203

πέσει το παιδί. Το
ύψος των πλαϊνών
και της πλάτης του

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

καθίσµατος είναι

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

5999550395214

πολύ χαµηλό και
το εύρος ρύθµισης

Κωδικός ιστοσελίδας

των υποποδίων

ΟΟΣΑ: 54000000 –
βρεφική φροντίδα

είναι µικρότερο
από αυτό που
απαιτείται από το

Περιγραφή: Παιδικό

πρότυπο. Οι

κάθισµα µπλε χρώµατος

ιµάντες στερέωσης

µε ένα κόκκινο µαξιλάρι,

του υποπόδιο

για τοποθέτηση στην

µπορεί εύκολα να
σπάσουν.

πίσω σχάρα αποσκευών
του ποδηλάτου. Οι ζώνες
ασφαλείας είναι µαύρου

Το προϊόν δεν

χρώµατος. Το προϊόν

συµµορφώνεται µε

διαθέτει ρυθµιζόµενα ως

το σχετικό

προς το ύψος υποπόδια.

Ευρωπαϊκό

Μέγιστο επιτρεπόµενο

πρότυπο EN

βάρος: 22 kg.

14344.

Συσκευασία: διάφανη
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης:
ΙΤΑΛΙΑ
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A12/1636/

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Επιτραπέζιο
φωτιστικό

Ο λαµπτήρας είναι

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

14
ελκυστικός για τα
παιδιά και µπορούν
Μάρκα: Keyang

να παίξουν µε το
λαµπτήρα όταν

Όνοµα: LED Super

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Capacity Desk Lamp

είναι συνδεδεµένος
στην πρίζα. Οι

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: KY-6618

ακίδες του
ενσωµατωµένου
βύσµατος δεν είναι

Αριθµός

σωστά

παρτίδας/Barcode: 6
952201 066184

σχεδιασµένες και ο
χρήστης µπορεί να
τις αγγίξει όταν

Κωδικός ιστοσελίδας

συνδεθεί ο

ΟΟΣΑ: 78000000 –
ηλεκτρικές συσκευές

λαµπτήρας στην
πρίζα. Η µόνωση
µεταξύ των

Περιγραφή:

ηλεκτροφόρων

Επαναφορτιζόµενη,

µερών και των

φορητή επιτραπέζια

προσβάσιµων

λάµπα µε 21 LED. Η

µερών του

βάση του λαµπτήρα έχει

προϊόντος δεν είναι

το σχήµα µαϊµούς και

επαρκής. Το

περιλαµβάνει ένα κίτρινο

εµβαδόν διατοµής

κουµπί λειτουργίας και

του πυρήνα των

µια κόκκινη ενδεικτική

συρµάτων είναι

λυχνία φόρτισης. Η

πολύ µικρό και σε

λάµπα µπορεί να

περίπτωση

φορτιστεί συνδέοντας τις

βραχυκυκλώµατος

ακίδες του

τα καλώδια µπορεί

ενσωµατωµένου

να

βύσµατος στην πρίζα.

υπερθερµανθούν

Συσκευασία: διάφανη
συσκευασία µπλίστερ.

και να προκληθεί
πυρκαγιά.

Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
την Οδηγία
Χαµηλής Τάσης και
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598
και το σχετικό
Εθνικό πρότυπο.

37

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Κραγιόν

Το προϊόν περιέχει

Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.

A12/1637/
14

υπερβολικές
Μάρκα: Baolishi

ποσότητες
Μολύβδου και

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

Καδµίου
(µετρούµενες τιµές

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: No. 72

πάνω από 10
mg/kg).
Ο Μόλυβδος και το

Αριθµός

Κάδµιο είναι

παρτίδας/Barcode:
6933836120526

επιβλαβείς για την
ανθρώπινη υγεία
και επικίνδυνα για

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 οµορφιά / προσωπική
φροντίδα / υγιεινή
Περιγραφή: Κραγιόν σε
µαύρο σωληνάριο µε
διαφανές καπάκι.
Ηµεροµηνία λήξης:
04.2017.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

το περιβάλλον. ∆εν
έχει οριστεί
ασφαλές επίπεδο
για τον Μόλυβδο
και πρέπει να
αποφεύγεται κάθε
έκθεση σε αυτόν.
Το Κάδµιο είναι
επιβλαβές σε
περίπτωση
κατάποσης ή
εισπνοής και εάν
έρθει σε επαφή µε
το δέρµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
τον Κανονισµό για
τα Καλλυντικά
προϊόντα.

38
A12/1638/
14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας

Στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Εξαιτίας της

Απόσυρση του

Προϊόν: Μπικίνι για
κορίτσια

παρουσίας
λειτουργικών
κορδονιών που

Μάρκα: HAI JING

δένουν στο λαιµό

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

το παιδί µπορεί να
στραγγαλιστεί.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 021

προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε
το σχετικό

Αριθµός

Ευρωπαϊκό

παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟ

πρότυπο EN14682.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Μπικίνι για
κορίτσια σε γαλάζιο
χρώµα διακοσµηµένο µε
διάφορα σχέδια και
κολληµένες πούλιες. Το
κάτω µέρος στο µπικίνι
είναι διακοσµηµένο µε
βολάν. Το πάνω µέρος
δένει µε κορδόνια στο
λαιµό. Μεγέθη: 4-8, 812.
Χώρα προέλευσης:
ΑΓΝΩΣΤΗ
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A12/1639/

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και

Στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

14

είδη µόδας

Το κορδόνι
περίσφιξης στην

Προϊόν: Παιδικό τζάκετ

κουκούλα θα
µπορούσε να

Μάρκα: QiFeng

παγιδευτεί και να

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

οδηγήσει σε
τραυµατισµό.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: G3149C

Το προϊόν δεν

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή:
Αντιανεµικό µπουφάν µε
κουκούλα, που
διατίθεται σε
συνδυασµούς γκρι-ροζ,
µπλε-ροζ και πράσινοµπλε. Η κουκούλα
µπορεί να αφαιρεθεί από
το τζάκετ και
περιλαµβάνει ελαστικό
κορδόνι περίσφιξης µε
πλαστικές µπαρέτες.
Μεγέθη δειγµάτων: 98,
104, 110, 116, 122,
128.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
14682.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.
Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.

40
A12/1640/
14

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Μπικίνι για
κορίτσια
Μάρκα: Power Flower

Τραυµατισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Η παρουσία

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

κορδονιών µε
ελεύθερα άκρα που
δένουν την πλάτη
και λειτουργικών
κορδονιών µε

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

κόµπους στην
περιοχή της µέσης

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: F450

µπορεί να οδηγήσει
σε τραυµατισµούς.

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

συµµορφώνεται µε
το σχετικό
Ευρωπαϊκό

Κωδικός ιστοσελίδας

πρότυπο EN-

ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα

14682.

Περιγραφή: Μπικίνι για
κορίτσια σε µπλε χρώµα
µε λευκά πουά. Το πάνω
µέρος είναι
διακοσµηµένο µε
λουλούδια και δένει µε
λειτουργικά κορδόνια
στο λαιµό. Το κάτω
µέρος δένει στην
περιοχή της µέσης µε
κορδόνια που φέρουν
κόµπους στις άκρες.
Μεγέθη: 6/8, 8/10,
10/12, 12/14.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
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A12/1641/

ΓΑΛΛΙΑ

Κατηγορία: ∆οµικά
προϊόντα

14
Προϊόν: Ανιχνευτής
καπνού

Πυρκαγιά

Εθελοντικά
µέτρα:

Ο ανιχνευτής

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

καπνού δεν είναι
επαρκώς
ευαίσθητος, µε

Μάρκα: Arev Technic

συνέπεια να
αποτυγχάνει στην

Όνοµα: Détecteur de
Fumée

ανίχνευση των
συνήθως

Τύπος/αριθµός

εµφανιζόµενων
τύπων πυρκαγιάς.

µοντέλου: 500500 - HS
- 104

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε

Αριθµός

το σχετικό

παρτίδας/Barcode: Lot

Ευρωπαϊκό

227310003: EAN

πρότυπο EN

3182771051713, Lot

14604.

227590002: EAN
3182771051713
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 91000000 ασφάλεια / εποπτεία
Περιγραφή: Ανιχνευτής
καπνού.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Ανάκληση από
τους τελικούς
καταναλωτές.
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A12/1642/
14

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κατηγορία: Είδη
ένδυσης, υφάσµατα και
είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό φόρεµα
Μάρκα: Asilgüç

Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Η παρουσία

Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα.

τιραντών ώµου
που είναι πάρα
πολύ µεγάλου
µήκους µπορεί να

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ

οδηγήσει σε
τραυµατισµούς.

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: K:2361-2

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε

Αριθµός

το σχετικό

παρτίδας/Barcode:
1601050236129

Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN
14682.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 ενδύµατα
Περιγραφή: Παιδικό
φόρεµα για κορίτσια
ηλικίας έως 7 ετών, σε
ροζ και λευκό χρώµα.
Φέρει τιράντες που
δένουν στον αριστερό
ώµο.
Χώρα προέλευσης:
ΤΟΥΡΚΙΑ

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

43

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

A11/0080/

Προϊόν

Κατηγορία:
Μηχανήµατα

14
Προϊόν: Αναβατόριο

Φύση κινδύνου

Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Ο γρύλος, όταν

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

φορτωθεί µε το
µέγιστο ονοµαστικό

Μάρκα: Motonet

φορτίο, χαµηλώνει
πάρα πολύ γρήγορα

Όνοµα: Hydraulic
Floor Jack

και µε ανεξέλεγκτο
τρόπο, που θα
µπορούσε να

Τύπος/αριθµός

οδηγήσει σε

µοντέλου: 2 t, 140330 mm, item 80-7522

τραυµατισµό του
χρήστη.

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:

συµµορφώνεται µε

EAN 6438025100322,

την Οδηγία

Σειριακός αριθµός
820033RD003263A

Μηχανηµάτων και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 1494.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 82000000 εργαλεία / εξοπλισµός /
ισχύς
Περιγραφή:
Αναβατόριο µε κόκκινο
πλαίσιο και τέσσερις
µαύρες πλαστικές
ρόδες.
Χώρα προέλευσης:
ΚΙΝΑ

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

