ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 22 Οκτωβρίου 2015
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 13 έως 17 Απριλίου 2015 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 16
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

1
A12/0512
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: ∆ερµάτινα γάντια
Μάρκα: Prince Leather
Όνοµα: Άγνωστο

Φύση κινδύνου

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει έως
36.4 mg/kg Χρώµιο (VI).
Το Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως
ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 2905
5425
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Μπεζ
δερµάτινα γάντια µε λευκή
και µαύρη επένδυση
(100% πολυεστέρας).
Μεγέθη δειγµάτων: 7 και
7.5.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

2
A12/0513
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά

Τραυµατισµοί
Οι ζάντες αλουµινίου 18"
µπορεί να ραγίσουν στην

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από

αυτοκίνητα
Μάρκα: Opel
Όνοµα: Adam
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύπος: S-D,
Αριθµός Έγκρισης Τύπου
EC:
e1*2001/116*0379*22

επιφάνεια µετά από
µεγάλη χιλιοµετρική
καταπόνηση. Αυτό µπορεί
να προκαλέσει µείωση της
δύναµης σύσφιξης των
µπουλονιών τροχού και,
στη χειρότερη περίπτωση,
απώλεια του τροχού.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Η
ανάκληση αφορά µοντέλα
ετών 2013 - 2015

τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Opel στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

3
A12/0514
/15

Φινλανδία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Κοσµήµατα
Προϊόν: Κολιέ
Μάρκα: Dayfine
accessories
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 03-PUU-0471
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Barcode: 6419773771262
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Μεταλλικό
κολιέ, µήκους περίπου 38
cm, ασηµί χρώµατος, µε
πράσινες διακοσµητικές
πέτρες σε σχήµα κύβου.
Συσκευάζεται σε διάφανη,
πλαστική σακούλα και
φέρει µαύρη, χάρτινη

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
Μόλυβδο (µετρηθείσα
τιµή: 2.6% κατά βάρος),
ο οποίος πρέπει να
αποφεύγεται καθώς είναι
επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

ετικέτα µε την τιµή.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

4
A12/0515
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι µουσικό
σετ

Το προϊόν περιέχει µικρά
κοµµάτια (τα πριτσίνια
στο ξυλόφωνο), που
µπορούν να αποσπαστούν
εύκολα. Ένα παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει στο
στόµα και να πνιγεί.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Music Funny Toys
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ZY-1356
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8429283052582
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ από
παιχνίδια µουσικά όργανα
(κιθάρα, ξυλόφωνο και
ταµπουρίνο) σε διάφορα
χρώµατα. Συσκευάζεται σε
χαρτόνι µε µπλίστερ. Η
κιθάρα και το ταµπουρίνο
φέρουν αυτοκόλλητα µε
πολύχρωµες εικόνες και τις
φράσεις "Guitar" και "Baby
concert" αντίστοιχα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

5
A12/0516
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Φωτιζόµενο
µουσικό παιχνίδι

Οι πορτοκαλί ρόδες του
παιχνιδιού µπορούν να
αποσπαστούν,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια. Ένα παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει στο
στόµα και να πνιγεί.

Μάρκα: Color Baby
Όνοµα: Starty Sky
Projector
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref 40.725 Lot 1402821
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8412842407251
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Φωτιζόµενο,
πλαστικό, µουσικό παιχνίδι
σε σχήµα χελώνας µε
ρόδες. Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί, που φέρει
το όνοµα "Starty Sky
Projector" και την ηλικία
(3+ ετών). Έχει µια ετικέτα
µε την ένδειξη "musical
toy", που αναγράφει επίσης
τα στοιχεία του εισαγωγέα,
το σήµα CE, το barcode,
τον αριθµό αναφοράς και
τη δήλωση "Made in
China".
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

6
A12/0517
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Αντάπτορας
πρίζας 3-θέσεων
Μάρκα: Staüwer

Ηλεκτροπληξία
Οι πρίζες δεν έχουν
κλείστρα και, ως
αποτέλεσµα, ο χρήστης
θα µπορούσε να έχει
πρόσβαση σε ενεργά
τµήµατα.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

Όνοµα: Adaptador
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: STWR62

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 20315.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8435353709959
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Αντάπτορας
πρίζας 3-θέσεων.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

7
A12/0518
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Εγκαύµατα,
Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Ηλεκτρική εστία

Η µέγιστη θερµοκρασία
στην επιφάνεια του
προϊόντος είναι πολύ
υψηλή, µε ενδεχόµενο
πρόκλησης εγκαυµάτων
για το χρήστη. Η γείωση
δεν προστατεύεται από
τυχαία χαλάρωση και η
µόνωση του καλωδίου
τροφοδοσίας δεν είναι
επαρκής. Αυτά θα
µπορούσαν να
προκαλέσουν

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Bravo Nippon
Όνοµα: Cocina Eléctrica
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: BN3665/759
ABR 14
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

8435411536657
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 72000000 Οικιακές συσκευές
Περιγραφή: Μονή, λευκή,
ηλεκτρική εστία 220 V και
1000 W. Ο ρυθµιστής της
θερµοκρασίας, το καλώδιο
και το φις είναι µαύρα.
Συσκευάζεται σε λευκό,
χάρτινο κουτί µε τη
φωτογραφία του προϊόντος
µπροστά και την
περιγραφή του στο πλάι,
µια σειρά από σύµβολα και
το σήµα CE.

ηλεκτροπληξία στο
χρήστη.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

8
A12/0519
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Βρεφικά
παπούτσια
Μάρκα: CAMELOT
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Ref. 20010/68
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 Υποδήµατα
Περιγραφή: Ροζ,
δερµάτινα, βρεφικά
παπούτσια σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει έως
12.3 mg/kg Χρώµιο (VI).
Το Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως
ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

9
A12/0520
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Jeep

Τραυµατισµοί
Είναι δυνατό υπό
προϋποθέσεις να
απελευθερωθεί το
κούµπωµα της ζώνης
ασφαλείας.

Όνοµα: Renegade
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύπος: BU,
Αριθµός Έγκρισης Τύπου
EC:
e3*2007/46*0300*00-*01
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
επηρεαζόµενα οχήµατα
έχουν κατασκευαστεί
µεταξύ 6 Οκτωβρίου 2014
και 21 Ιανουαρίου 2015

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Jeep στη χώρα
µας, αφορά 4
οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Ιταλία

10
A12/0521
/15

Ισπανία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία:
Προστατευτικός εξοπλισµός
Προϊόν: Μποτάκια
ασφαλείας
Μάρκα: Bellota
Όνοµα: nonmetal
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 72206,
72208B,

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει έως
34.2 mg/kg Χρώµιο (VI).
Το Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως
ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τα Μέσα Ατοµικής
Προστασίας.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

72209G
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8414299233995,
8414299581386,
8414299597691
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 85000000 Ασφάλεια / Προστασία
Περιγραφή: Γκρι µποτάκια
ασφαλείας, τύπου S1 και
S3, Κατηγορίας II µε
προστατευτικό κάλυµµα
των δακτύλων.
Συσκευάζονται σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

11
A12/0522
/15

∆ανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Ηλεκτρικός
θερµαντήρας νερού
Μάρκα: Fumu
Όνοµα: Hot Water
Dispenser
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: JBA25L
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας

Πυρκαγιά
Αν διακοπεί η παροχή
νερού, ο θερµαντήρας
µπορεί σε ορισµένες
περιπτώσεις να συνεχίσει
να θερµαίνεται, µε
αποτέλεσµα το δοχείο του
ζεστού νερού να
κινδυνεύει να πιάσει
φωτιά.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

ΟΟΣΑ: 79000000 Υδραυλικά / Θέρµανση /
Εξαερισµός / Κλιµατισµός
Περιγραφή: Ηλεκτρικός
θερµαντήρας νερού.
230V~ 1850W Class I.
Χώρα προέλευσης: ∆ανία

12
A12/0523
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: ∆είκτες laser

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: ∆είκτες laser

Οι δείκτεςς laser είναι
κατηγορίας 3B και θα
µπορούσαν να
προκαλέσει βλάβη στην
όραση. Η πραγµατική
ισχύς εξόδου είναι
πολλαπλάσια, από αυτή
που αναφέρεται στην
ετικέτα.

Μάρκα: OURS
Όνοµα: Laser Pointer
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: RL-01
(κόκκινο), BL-01 (µπλε),
GL-01 (πράσινο)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 62000000 Σχολικά / Εξοπλισµός
γραφείου / Εποχιακά είδη
Περιγραφή: Τρεις δείκτες
laser µε οδηγίες χρήσης.
Συσκευάζονται σε λευκό,
χάρτινο κουτί. Η
επισήµανση επί των lasers
αναφέρει: "ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
LASER, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ
ΜΑΤΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ
ΕΞΟ∆ΟΥ <1mW και
ΠΡΟΪΟΝ LASER
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III".
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Τα προϊόντα δεν
συµµορφώνονται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60825-1
όσον αφορά στην
επισήµανση.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Φορτιστής
µπαταριών
Μάρκα: Nitecore
Όνοµα: Digi Charger D4
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Digi Charger
D4
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Φορτιστής
µπαταριών. Είσοδος: 100240V AC. Έξοδος: 4.2V
DC/3.7V DC/0.375A.
∆ιατίθεται σε κίτρινη,
µαύρη και άσπρη
συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ηλεκτροπληξία
Ο µετασχηµατιστής δεν
έχει απόσταση ερπυσµού
µεταξύ των περιελίξεων,
κάτι το οποίο θα
µπορούσε να προκαλέσει
την επαφή των
καλωδίων.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Μοτοσικλέτες

Τραυµατισµοί
Πιθανή διαρροή υγρού
στο πίσω φρένο.

Μάρκα: Polaris

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Polaris στη
χώρα µας,
αφορά 1
µοτοσικλέτα, η
οποία θα
ελεγχθεί και θα
επισκευασθεί
πριν την
παράδοσή της
στον τελικό
ιδιοκτήτη

Όνοµα: Scout και
International Scout
Τύπος/αριθµός
µοντέλου:
56KMSA000F3000194 56KMSA00XF3100366
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ηµεροµηνίες παραγωγής:
12/5/14 - 13/2/15
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή:
Μοτοσικλέτες.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
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Ισπανία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Παιχνίδι
αεροπλάνο
Μάρκα: HAIYAN
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: H2000Y, Ref.
(στο τιµολόγιο): 14-03-07
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 -

Τραυµατισµοί
Το παιχνίδι έχει αιχµηρά
σηµεία και άκρα, που θα
µπορούσαν να
προκαλέσουν
τραυµατισµούς στο
χρήστη.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

Παιχνίδια
Περιγραφή: Παιχνίδι
αεροπλάνο, που κινείται µε
έναν ελαστικό ιµάντα. Τα
φτερά είναι
κατασκευασµένα από
αφρώδες υλικό και το
πλαίσιο από µεταλλικό
σύρµα. Το αεροπλάνο έχει
µήκος 32 cm και το
άνοιγµα των φτερών είναι
37.7 cm. Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Ψαλίδια
ανάρτησης
Μάρκα: AYD
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: W639 – για
χρήση σε Mercedes Benz
Viano,
W639 - για χρήση σε
Mercedes Benx Vito Bus,
W639 - για χρήση σε
Mercedes Benz Vito Box
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
επηρεαζόµενα εξαρτήµατα
έχουν κατασκευαστεί
µεταξύ Ιανουαρίου 2013
και Ιουλίου 2014
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Ψαλίδια για
το σύστηµα διεύθυνσης και

Τραυµατισµοί
Στα επηρεαζόµενα
ψαλίδια ενδέχεται να
υπάρχει απουσία
συγκόλλησης στην
εσωτερική πλευρά του
σωληνοειδούς τµήµατος
προσαρµογής του
ψαλιδιού ανάρτησης. Τα
µέρη µε τις ελλείπουσες
συγκολλήσεις µπορούν να
σπάσουν κάτω από
ορισµένες συνθήκες.
Συνέπεια του σπασίµατος
αυτού είναι ο µειωµένος
έλεγχος του οχήµατος.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
28/04/2015
∆ελτίο Τύπου

ανάρτησης οχηµάτων, τα
οποία έχουν διατεθεί στην
αγορά ως ανταλλακτικά
µετά την πώληση σε
οχήµατα Mercedes Benz
Vito bus, Viano και Vito
Box – µοντέλα
Σεπτεµβρίου 2003.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία
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Ηνωµένο
Βασίλειο

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια
Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια LED
Μάρκα: Festcon Lamp
Factory

Ηλεκτροπληξία
Η µονάδα ελέγχου έχει
ανεπαρκή µόνωση µεταξύ
των κυκλωµάτων εισόδου
και εξόδου. Η µόνωση
του καλωδίου µεταξύ του
φις και της µονάδας
ελέγχου είναι ανεπαρκής.

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: JX-01
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Αλυσίδες µε
λευκά φωτάκια LED (100
φωτάκια/10 µέτρα και 200
φωτάκια/20 µέτρα) µε
λευκή µονάδα ελέγχου και
καλώδιο τροφοδοσίας.
Συσκευάζονται ξεχωριστά
σε λευκά, χάρτινα κουτιά,
που αναφέρουν τον αριθµό
µοντέλου.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε τα σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 60598 και EN
61347.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Ford

Τραυµατισµοί
Λόγω ενός λάθους κατά
την παραγωγή, οι πόρπες
των ζωνών ασφαλείας
στην πλευρά του οδηγού
µπορεί να είναι
ελαττωµατικές.

Όνοµα: Ka
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ηµεροµηνίες παραγωγής:
1/10/14 - 05/11/14
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Ford στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Πολωνία
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Εσθονία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Πλαστική κούκλα
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Beauty Toys Fairy
Series
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: No.0713
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει 43%
κατά βάρος δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP). Αυτός ο
φθαλικός εστέρας µπορεί
να βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά,
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

9123456707130
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια

DBP και BBP είναι
απαγορευµένες σε όλα τα
παιχνίδια και στα είδη
παιδικής φροντίδας.

Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα, που φοράει ροζ
φούστα και ριγέ µπλούζα.
Είναι φτιαγµένη από
εύκαµπτο πλαστικό και έχει
µήκος περίπου 30 cm.
Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί, που φέρει τη φράση
"Beauty Toys Fairy Series".
Στο πίσω µέρος της
συσκευασίας υπάρχουν το
item number, ο κωδικός
EAN, το σήµα CE και η
προειδοποίηση: "Κίνδυνος
Πνιγµού – Μικρά κοµµάτια,
Ακατάλληλο για παιδιά
κάτω των 3 ετών".
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ιρλανδία

Κατηγορία: Αξεσουάρ
κουζίνας / µαγειρέµατος
Προϊόν: Φλιτζάνια
Μάρκα: Dunnes Stores
Όνοµα: Retro Cup
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Style No.
2055300
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5099013634864,
5099013634871,
5099013634888,
5099013634895
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 73000000 - Είδη

Εγκαύµατα
Το χερούλι µπορεί να
υπερθερµανθεί όταν τα
προϊόντα
χρησιµοποιούνται σε
φούρνο µικροκυµάτων,
µε κίνδυνο πρόκλησης
εγκαυµάτων.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

κουζίνας
Περιγραφή: Φλιτζάνια για
καφέ ή τσάι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ισπανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Στραγγαλισµός,
Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Μπικίνι για
κορίτσια

Τα κορδόνια στο λαιµό,
την πλάτη και τους
γοφούς των µπικίνι
µπορούν να παγιδευτούν
κατά τη διάρκεια
διαφόρων
δραστηριοτήτων των
παιδιών, προκαλώντας
τραυµατισµούς και
στραγγαλισµό.

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: TRIDAGNA
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 1. Mod D3009.
2. Mod D3008
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1.0302700010014
2.0302500010016
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 Ενδύµατα
Περιγραφή: 1. Σκούρο
µπλε µπικίνι µε λευκά
αστέρια και κόκκινα
κορδόνια, που δένουν στο
λαιµό, την πλάτη και τους
γοφούς.
2. Μπικίνι µε πολύχρωµα
σχέδια και κορδόνια, που
δένουν στο λαιµό, την
πλάτη και τους γοφούς.
Τα ενδύµατα φέρουν
χάρτινη ετικέτα µε την
ένδειξη "Made in Spain",
ενώ η ετικέτα πάνω στα
µαγιό γράφει "Made in
China". Προορίζονται για
κορίτσια έως 14 ετών.
Μεγέθη δειγµάτων: 10 και
4.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Φινλανδία

Κατηγορία: Μηχανήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Τόρνος ξύλου

Ο τόρνος µπορεί να
υπερθερµανθεί και να
σταµατήσει να λειτουργεί
από µόνος του. Όταν
κρυώσει, ενδέχεται να
ξαναρχίσει να λειτουργεί
αυτόµατα. Αυτό θα
µπορούσε να προκαλέσει
τραυµατισµούς.

Μάρκα: Einhell
Όνοµα: Drechselbank
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Model: TC-WW
1000, Article number:
43.12.105, Identification
number: 11013
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN
4006825600438, Serial
number Bj./LotNr.:2014/7/EBO446933
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 82000000 Εργαλεία / Εξοπλισµός Ισχύς
Περιγραφή: Τόρνος ξύλου
µε κόκκινο πλαίσιο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τα Μηχανήµατα και µε
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 61029.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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Φινλανδία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Προϊόν αυτοµαυρίσµατος

Το προϊόν περιέχει
isobutylparaben, όπως
αναφέρεται στη λίστα των
συστατικών επί της
ετικέτας.

Μάρκα: Body drench
Όνοµα: Quicktan Bronzing
Mousse Medium Dark
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Item no.
20659

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό για τα
Καλλυντικά Προϊόντα.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Λήξη
-01/16. Barcode:
653619206594
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 Οµορφιά / Προσωπική
φροντίδα / Υγιεινή
Περιγραφή: Αφρός
µαυρίσµατος σε καφέ
πλαστικό µπουκάλι µε
αντλία και καπάκι (125
ml).
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
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Ισπανία

Κατηγορία: Έπιπλα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Καρέκλα
εσωτερικού χώρου

Το προϊόν δεν είναι
επαρκώς σταθερό και ο
χρήστης θα µπορούσε να
χάσει την ισορροπία του
και να πέσει, µε κίνδυνο
πρόκλησης
τραυµατισµών.

Μάρκα: FUNAMI
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Model GISELE -

Το προϊόν δεν

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

Reference HWC 214 / 1
(µαύρο)

συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 12520.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 75000000 Οικιακά / Επίπλωση
γραφείου / Έπιπλα
Περιγραφή: Μαύρη
καρέκλα εσωτερικού
χώρου, διαθέσιµη και σε
διάφορα άλλα χρώµατα, µε
µεταλλικό πλαίσιο.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Jeep
Όνοµα: Cherokee
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Τύπος: KL,
Αριθµός Έγκρισης Τύπου
EC:
e4*2007/46*0783*00-*04
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Τα
επηρεαζόµενα οχήµατα
έχουν κατασκευαστεί
µεταξύ 2013 και 19
Νοεµβρίου 2014

Τραυµατισµοί
Καλώδια στο χώρο του
κινητήρα µπορεί να
κρέµονται προς τα κάτω
και να έρθουν σε επαφή
µε τον οδοντωτό
σύνδεσµο του επιλογέα
ταχυτήτων µε την αντλία.
Ως εκ τούτου, η φθορά,
που ενδέχεται να
προκληθεί στα καλώδια,
θα µπορούσε να οδηγήσει
σε αστοχία της µονάδα
ελέγχου για τα
συστήµατα συγκράτησης
επιβατών.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Jeep στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
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Γαλλία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Υψηλό καρεκλάκι
Μάρκα: Préma
Distribution
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: HC-02A RENATO
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 Βρεφική φροντίδα

Τραυµατισµοί,
Εγκλωβισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Το υψηλό καρεκλάκι
µπορεί να καταρρεύσει
κατά τη χρήση λόγω
αστοχίας του µηχανισµού
κλειδώµατος. Ως
συνέπεια, δάχτυλα και
άλλα µέρη του σώµατος
του παιδιού θα
µπορούσαν να
εγκλωβιστούν µεταξύ των
τµηµάτων του πλαισίου.

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14988-1 και
EN 14988-2.

Περιγραφή: Πράσινο και
λευκό υψηλό καρεκλάκι µε
πλαστικό τραπέζι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/0538
/15

Ολλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν περιέχει
υπερβολική ποσότητα
Καδµίου (µετρηθείσα
τιµή: 16.3% κατά βάρος).
Το Κάδµιο
κατηγοριοποιείται ως
επιβλαβές αν καταποθεί,
εισπνευστεί ή έρθει σε

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Fashion Jewelry
Τύπος/αριθµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

µοντέλου: 4906-3

επαφή µε το δέρµα.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1306504906039

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Κολιέ σε
χρυσό χρώµα µε
µενταγιόν. Φέρει πλαστική
ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

28
A12/0539
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Κολιέ από
κεχριµπάρι
Μάρκα: BABYNATUR
Όνοµα: 'Naturbernstein
Kette' (Natural amber
chain)
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: ref. 1510
COGNAC και 1520 MULTI
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4260065410077 και
4260065410084
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 Βρεφική φροντίδα
Περιγραφή: Κολιέ από
κεχριµπάρι, που φέρει
χάρτινη ετικέτα.
Χώρα προέλευσης:

Πνιγµός,
Στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Οι χάντρες µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα και
να καταποθούν από ένα
παιδί, προκαλώντας
πνιγµό. Επίσης, το κολιέ
είναι πολύ µακρύ και θα
µπορούσε να τυλιχτεί
γύρω από το λαιµό του
παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Λιθουανία

29
A12/0540
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Land Rover
Όνοµα: Discovery
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Discovery 4 µε
αριθµούς πλαισίου:
SALLAJAV5FA731301 SALLAAAF6FA761394

Τραυµατισµοί
Μία δυσλειτουργία στο
λογισµικό του
συστήµατος ABS (Antilock braking system) θα
µπορούσε να έχει ως
αποτέλεσµα την
απενεργοποίηση ενός
αριθµού συστηµάτων
ασφαλείας.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ηµεροµηνίες παραγωγής:
19/8/14 - 10/2/15

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Land Rover στη
χώρα µας, δεν
αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένο Βασίλειο
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A12/0541
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Παιδικό κάθισµα

Τραυµατισµοί
Σε περίπτωση
σύγκρουσης, το κάθισµα
δεν συγκρατεί το παιδί
επαρκώς καθώς είναι

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

αυτοκινήτου
Μάρκα: Paibi Bear
Όνοµα: Cooler Convertible
Baby Car Seat
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος

κατασκευασµένο µόνο
από ύφασµα. Επιπλέον,
σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης θα έπρεπε να
υπάρχει µόνο ένα κουµπί
για τη γρήγορη
απελευθέρωση του
παιδιού, ενώ το
συγκεκριµένο κάθισµα
έχει 4 τέτοια κουµπιά.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 Βρεφική φροντίδα
Περιγραφή: Παιδικό
κάθισµα αυτοκινήτου,
κατασκευασµένο εξ
ολοκλήρου από ύφασµα,
µε 4 ξεχωριστές ζώνες για
να ασφαλίζουν το παιδί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/0542
/15

Ολλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν περιέχει
υπερβολική ποσότητα
Καδµίου (µετρηθείσα
τιµή: 17.6% κατά βάρος).
Το Κάδµιο
κατηγοριοποιείται ως
επιβλαβές αν καταποθεί,
εισπνευστεί ή έρθει σε
επαφή µε το δέρµα.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Fashion Jewelry
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Κολιέ σε
χρυσό χρώµα µε ένα
µενταγιόν σε σχήµα
παπουτσιού. Φέρει λευκή,
πλαστική ετικέτα.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/0543
/15

Ολλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν περιέχει
υπερβολική ποσότητα
Καδµίου (µετρηθείσα
τιµή: 13.1% κατά βάρος).
Το Κάδµιο
κατηγοριοποιείται ως
επιβλαβές αν καταποθεί,
εισπνευστεί ή έρθει σε
επαφή µε το δέρµα.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Fashion Jewelry
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Κολιέ σε
χρυσό χρώµα µε ένα
µενταγιόν σε σχήµα
πεταλούδας. Φέρει λευκή,
πλαστική ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/0544
/15

Ολλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν περιέχει
υπερβολική ποσότητα
Καδµίου (µετρηθείσα
τιµή: 11.8% κατά βάρος).
Το Κάδµιο
κατηγοριοποιείται ως
επιβλαβές αν καταποθεί,
εισπνευστεί ή έρθει σε
επαφή µε το δέρµα.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Fashion Jewelry
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Κολιέ σε
χρυσό χρώµα µε ένα
µενταγιόν σε σχήµα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

λουλουδιού. Φέρει λευκή,
πλαστική ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/0545
/15

Ολλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν περιέχει
υπερβολική ποσότητα
Καδµίου (µετρηθείσα
τιµή: 17.7% κατά βάρος).
Το Κάδµιο
κατηγοριοποιείται ως
επιβλαβές αν καταποθεί,
εισπνευστεί ή έρθει σε
επαφή µε το δέρµα.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Fashion Jewelry
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Κολιέ σε
χρυσό χρώµα µε ένα
µενταγιόν σε σχήµα
παιδιού. Φέρει λευκή,
πλαστική ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/0546
/15

Ολλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Κολιέ

Το προϊόν περιέχει
υπερβολική ποσότητα
Καδµίου (µετρηθείσα
τιµή: 24.1% κατά βάρος).
Το Κάδµιο
κατηγοριοποιείται ως
επιβλαβές αν καταποθεί,
εισπνευστεί ή έρθει σε
επαφή µε το δέρµα.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Fashion Jewelry
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Άγνωστος

Κανονισµό REACH.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Κολιέ σε
χρυσό χρώµα µε
χρωµατιστές πέτρες. Φέρει
λευκή, πλαστική ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/0547
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Ανδρικό καπέλο
Μάρκα: Coastguard
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 70103-9999
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 4
029148979746, ON.E2011/00445
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Λαδί καπέλο
µε ανοιχτή καφέ
µπορντούρα στο
εξωτερικό, µικρή ζώνη στο
πίσω µέρος, ρυθµιζόµενη
µε µεταλλική αγκράφα, και
γκρι-πράσινη ταινία για τον
ιδρώτα στο εσωτερικό.
Μέγεθος του δείγµατος:
99.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χηµικός
Η γκρι-πράσινη ταινία στο
εσωτερικό περιέχει αζωχρωστικές, που
απελευθερώνουν την
αρωµατική αµίνη 4aminoazobenzene, σε
συγκεντρώσεις πάνω από
το επιτρεπόµενο όριο των
30 mg/kg (µετρηθείσα
τιµή: 562 mg/kg ). Η εν
λόγω αρωµατική αµίνη
έχει υψηλή αλλεργιογόνο
δράση κατά την έκθεση
στο δέρµα και είναι
γνωστό ότι είναι
καρκινογόνος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα
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A11/0027
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Προϊόν

Κατηγορία: Επικοινωνία
και εξοπλισµός µέσων
µαζικής ενηµέρωσης
Προϊόν: Ασύρµατο router
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Wireless-N Mini
Router
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: Model: WN522
REV A MAC:
0E41580099B5
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Serial number
CD1402302380
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 65000000 Πληροφορική
Περιγραφή: Ασύρµατο
µίνι internet router µε
ενσωµατωµένη µονάδα
ενίσχυσης σήµατος WiFi.
Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Φύση κινδύνου

Ηλεκτροπληξία
Οι εσωτερικές συνδέσεις
του τροφοδοτικού δεν
είναι επαρκείς: ένα
χαλαρό καλώδιο θα
µπορούσε να µειώσει την
απόσταση ερπυσµού
µεταξύ των συρµάτων. Το
τροφοδοτικό δεν είναι
σχεδιασµένο να αντέχει
στις προβλεπόµενες
υπερφορτώσεις και οι
ακίδες είναι ακατάλληλου
µεγέθους, το οποίο θα
µπορούσε να προκαλέσει
ζηµιά στην υποδοχή και
τον αντάπτορα, µε
αποτέλεσµα να εκτεθούν
ενεργά τµήµατα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 61558 και µε
το σχετικό εθνικό
πρότυπο.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος

38
A11/0028
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Συσκευή
συγκόλλησης
Μάρκα: ESD SAFE
Όνοµα: Thermo-Control
Anti-Static Soldering
Station
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: 936 Series
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
S010000000002481376

Ηλεκτροπληξία
Ο πόλος γείωσης δεν
είναι επαρκώς
ασφαλισµένος. Το
κάλυµµα του φις δεν είναι
ασφαλές και µπορεί να
αποσπαστεί, καθώς ο
χρήστης τραβά το φις από
την πρίζα.

Εθελοντικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση, το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 61558 ή το
σχετικό εθνικό πρότυπο.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 82000000 Εργαλεία / Εξοπλισµός Ισχύς
Περιγραφή: Μαύρη
συσκευή συγκόλλησης.
Είσοδος: 220V, 60W.
Έξοδος: 24V. Συσκευάζεται
σε λευκό, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A11/0029
/15

Γαλλία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Φρυγανιέρα

Εγκαύµατα
Τα τοιχώµατα του
προϊόντος
υπερθερµαίνονται και θα

Εθελοντικά
µέτρα:
Ενηµέρωση των
καταναλωτών για

Μάρκα: SoTechwood
Όνοµα: Toaster
Τύπος/αριθµός
µοντέλου: YK-623 TGP602
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

µπορούσαν να
προκαλέσουν ελαφρά
εγκαύµατα στο χρήστη.

τους κινδύνους

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 72000000 Οικιακές συσκευές
Περιγραφή: Φρυγανιέρα
από ανοξείδωτο ατσάλι σε
χάρτινη συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A11/0030
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύµατος
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός
µοντέλου:
KN5502/KM5502
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύµατος,

Ηλεκτροπληξία
Το φις δηλώνει ότι είναι
εφοδιασµένο µε µια
ασφάλεια 13 amp αλλά ο
µόλυβδος είναι ικανός να
µεταφέρει ένα µέγιστο 6
amp. Ο σύνδεσµος
ασφάλειας ή / και ο
µόλυβδος θα µπορούσε
συνεπώς να αποτύχει εάν
το προϊόν χρησιµοποιηθεί
µε µια οικιακή συσκευή,
όπως ένα βραστήρα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και το
σχετικό εθνικό πρότυπο.

Εθελοντικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος

χωρίς συσκευασία, για
σύνδεση σε υποδοχές µε
ασφάλεια 13 amp. Μπορεί
να χρησιµοποιηθεί για
παροχή ρεύµατος σε
διάφορες συσκευές. Το φις
φέρει τις ενδείξεις STGS
και KN5502/KM5502 και το
σήµα BS Kite.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

