ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα, 02 Νοεµβρίου 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 27 Απριλίου έως 01 Μαΐου 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 18
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

1
A12/0594
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Προστατευτικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Μπότες ασφαλείας
Μάρκα: OFMA
Όνοµα: Odin
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. 012W, Κατηγορία S3 +
C1 + SRC
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
9997201214

Φύση κινδύνου

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

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τα Μέσα Ατοµικής
Προστασίας.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 85000000 Ασφάλεια / Προστασία
Περιγραφή: Μπότες
ασφαλείας σε χάρτινο κουτί
µε τη µάρκα και µία ετικέτα,
που αναφέρει το µοντέλο,
τον κωδικό, το barcode, το
µέγεθος και το σήµα CE.
Μέγεθος δείγµατος: 41.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

2

Γαλλία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,

Χηµικός,

Εθελοντικά

A12/0595
/15

υφάσµατα και είδη µόδας

∆ιάφορα

µέτρα:

Προϊόν: Αντρικές µπότες

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

Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Προϊόν: Ρουλεµάν τροχών

Οπές µε σπείρωµα που
δεν συµµορφώνονται µε
τις προδιαγραφές µπορεί
να οδηγήσουν σε
αποκόλληση των
ρουλεµάν τροχών.
Υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης ατυχήµατος.

Μάρκα: DAZAWA
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref.12Y269-63B
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 Υποδήµατα
Περιγραφή: Αντρικές
µπότες σε δύο χρώµατα:
καφέ και µαύρο. Μέγεθος
δείγµατος: 43.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

3
A12/0596
/15

Γερµανία

Μάρκα: SKF
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Σετ ρουλεµάν τροχών.
Κωδικοί: VKBA 3620, VKBA
6507, VKBA 6612
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Ρουλεµάν
τροχών παραγωγής µεταξύ
Οκτωβρίου 2014 και

Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
SKF στη χώρα
µας, αφορά 3
τεµάχια, τα
οποία έχουν
παραµείνει στις
αποθήκες της
εταιρείας και
δεν θα
διατεθούν σε
καταναλωτές

Μαρτίου 2015.
Χώρα προέλευσης: Ιταλία

4
A12/0598
/15

Γερµανία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Πάτοι από δέρµα
προβάτου
Μάρκα: Deichmann
Όνοµα: Alaska

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

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article No 2994091
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN
299409112062
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 Υποδήµατα
Περιγραφή: Χειµερινοί
πάτοι από 100% δέρµα
προβάτου σε πλαστικό
σακουλάκι µε κλείσιµο
φερµουάρ. Μέγεθος
δείγµατος: 37-38.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

5
A12/0599
/15

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο µουσικό
παιχνίδι

Το προϊόν περιλαµβάνει
µικρά κοµµάτια (τα
αυγά), από τα οποία
µπορεί να προκληθεί

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: EDDY Toys
Όνοµα: Poule - Chante et
danse (Chicken - Sing &
dance)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Item no. 79069
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
2011179,
Barcode: 8 711252 790695

πνιγµός. Επιπλέον, το
υλικό πλήρωσης µπορεί
εύκολα να γίνει
προσβάσιµο,
προκαλώντας επίσης
πνιγµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Μουσικό
παιχνίδι κότα, καλυµµένο µε
λούτρινο ύφασµα, που
λειτουργεί µε µπαταρίες. Το
κεφάλι και τα φτερά είναι
µαλακά και παραγεµισµένα.
Ψεύτικα αυγά µπορούν να
εισαχθούν από το πάνω
µέρος της κότας και να
εξαχθούν µε το πάτηµα ενός
φτερού. ∆ιατίθεται σε
χάρτινη συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

6
A12/0600
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Κουδουνίστρα

Η κουδουνίστρα σπάει
εύκολα, δηµιουργώντας
µικρά κοµµάτια. Ένα
παιδί θα µπορούσε να τα
βάλλει στο στόµα και να
πνιγεί.

Μάρκα: NOVEDADES LEIVA
Όνοµα: Sonajero
(Κουδουνίστρα)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8431487305876

Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Πορτοκαλί,
ηµικυκλική, πλαστική
κουδουνίστρα µε δύο
πράσινες µπάλες. ∆ιατίθεται
σε συσκευασία µπλίστερ µε
χαρτόνι. Στο µπροστινό
µέρος απεικονίζεται το
προϊόν, η µάρκα και το
όνοµα µέσα σε ένα
αµπελόφυλλο, το σήµα CE,
η λέξη "SONAJERO"
(κουδουνίστρα) µε
πολύχρωµα γράµµατα και η
ένδειξη για τον ηλικιακό
περιορισµό, µε φόντο
πολύχρωµες εικόνες.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

7
A12/0601
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σετ παιχνίδι τόξο
µε βέλη

Η κινητική ενέργεια των
βληµάτων είναι πολύ
υψηλή, υπερβαίνοντας
το επιτρεπόµενο όριο.

Μάρκα: ITSIMAGICAL
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref. 69070
Αριθµός

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

παρτίδας/Barcode: Batch
No: 23.2 14-9137,
Barcode: 8428918690700
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Τόξο µε 3 βέλη
µε βεντούζες και έναν
στόχο. Συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί µε διάφανο
πλαστικό, επί του οποίου
αναγράφονται: "Προϊόντα
για παιδιά άνω των 3 ετών.
Μη χρησιµοποιείτε άλλα
βλήµατα εκτός από αυτά που
παρέχονται. Μην τα
στρέφετε προς το πρόσωπο
ή τα µάτια."
Χώρα προέλευσης: Κίνα

8
A12/0602
/15

Λουξεµβούργο

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα
µε αξεσουάρ και χάντρες

Το προϊόν περιέχει 23%
κατά βάρος δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP). Αυτός ο
φθαλικός εστέρας
µπορεί να βλάψει την
υγεία των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή
βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.

Μάρκα: Cigioki
Όνοµα: Gioia
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Lot n°
201207 Barcode:
8034048128527
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα µε αξεσουάρ και
χάντρες σε ροζ χάρτινο
κουτί (33 mm x 22 mm x 55
mm) µε διάφανο παράθυρο
έκθεσης. Η συσκευασία
περιλαµβάνει µια πλαστική
κούκλα (περίπου 120 mm)

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:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

και 10 διαµερίσµατα µε
χάντρες και αξεσουάρ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

9
A12/0603
/15

Λουξεµβούργο

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστικές κούκλες

Το προϊόν περιέχει 1929% κατά βάρος δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP) και
0.23% διβούτυλο
φθαλικό εστέρα (DBP).
Αυτοί οι φθαλικοί
εστέρες µπορεί να
βλάψουν την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.

Μάρκα: Fashion
Όνοµα: Girl Magic Fashion
Magic
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
No 991
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Ένα ροζ,
µαύρο και πράσινο, χάρτινο
κουτί µε διάφανο παράθυρο
έκθεσης (320 mm x 210
mm x 5 mm). Περιέχει 2
κούκλες (περίπου 280 mm),
ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

10
A12/0604
/15

Ισπανία

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Επίσης, το προϊόν
περιέχει 0.18-2% κατά
βάρος δι-ισοεννεάνο
φθαλικό εστέρα (DINP).

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,
DBP και BBP είναι
απαγορευµένες σε όλα
τα παιχνίδια και στα είδη
παιδικής φροντίδας.
Επίσης, οι φθαλικές
ενώσεις DINP, DNOP και
DIDP είναι
απαγορευµένες σε όλα
τα παιχνίδια και στα είδη
παιδικής φροντίδας που
µπορούν να εισαχθούν
στο στόµα από τα
παιδιά.

Κατηγορία: Καλλυντικά

Πνιγµός
Λόγω του

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Σαπούνι
Μάρκα: Aromas Artesanales
Όνοµα: Jabon Enrollado
Chocolate
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Batch n° 1441
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
841050701087 (επί της
ετικέτας)
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή
Περιγραφή: Σαπούνι µε
άρωµα ζαχαροπλαστικής σε
σχήµα κέικ ("ελβετικό
ρολό"), τυλιγµένο σε
διάφανο πλαστικό µε ετικέτα
µε τη φράση "Aromas
artesanales".

χαρακτηριστικού
σχήµατος, χρώµατος και
µεγέθους, το προϊόν θα
µπορούσε εσφαλµένα να
θεωρηθεί ως τρόφιµο.
Αυτό θα µπορούσε να
οδηγήσει παιδιά στο να
βάλουν στο στόµα τους
µικρά κοµµάτια του,
προκαλώντας πνιγµό.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών Προϊόντων
και τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 87/357/EEC για
το προϊόντα, που
εµφανίζονται µε
διαφορετική µορφή από
αυτή που θα έπρεπε,
θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία ή την ασφάλεια
των καταναλωτών.

Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένο Βασίλειο

11
A12/0605
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Πνιγµός

Προϊόν: Σαπούνι

Λόγω του
χαρακτηριστικού
σχήµατος, χρώµατος και
µεγέθους, το προϊόν θα
µπορούσε εσφαλµένα να
θεωρηθεί ως τρόφιµο.
Αυτό θα µπορούσε να
οδηγήσει παιδιά στο να
βάλουν στο στόµα τους
µικρά κοµµάτια του,
προκαλώντας πνιγµό.

Μάρκα: Deunapieza
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Batch: 1441
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών Προϊόντων

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή
Περιγραφή: Σαπούνι σε
σχήµα φέτας κέικ
βατόµουρο µε άρωµα
καραµέλας και φράουλας.
∆ιατίθεται σε διάφανη
πλαστική συσκευασία.

και τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 87/357/EEC για
το προϊόντα, που
εµφανίζονται µε
διαφορετική µορφή από
αυτή που θα έπρεπε,
θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία ή την ασφάλεια
των καταναλωτών.

Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένο Βασίλειο

12
A12/0606
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο καθώς
απελευθερώνει έως 0.76
µg/cm²/week Νικέλιο,
τιµή που υπερβαίνει το
επιτρεπόµενο όριο των
0.5 µg/cm²/week. Το
Νικέλιο είναι ισχυρό
ερεθιστικό και µπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις στην
περίπτωση που
περιέχεται σε
αντικείµενα που
έρχονται σε άµεση και
παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα.

Μάρκα: ZEEMAN
Όνοµα: Looking good
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
C59868 A59868 011501
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2099903598682
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Ένα ζευγάρι
ασηµί σκουλαρίκια.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

13
A12/0607
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Προστατευτικός
εξοπλισµός

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει έως
6.5 mg/kg Χρώµιο (VI).

Εθελοντικά
µέτρα:
Καταστροφή του

Προϊόν: Γάντια εργασίας
Μάρκα: Triuso
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article No: H230
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4003457171930

Το Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως
ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.

προϊόντος

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τα Μέσα Ατοµικής
Προστασίας.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 85000000 Ασφάλεια / Προστασία
Περιγραφή: Ένα ζευγάρι
γάντια εργασίας από ανοιχτό
γκρι δέρµα µε µπεζ ύφασµα
στο επάνω µέρος και τις
µανσέτες. Η συσκευασία
φέρει πληροφορίες για τη
µάρκα, το µέγεθος, το υλικό
κατασκευής, την κατηγορία
και το σήµα CE. Μέγεθος
δείγµατος: 10.5.
Χώρα προέλευσης:
Πακιστάν

14
A12/0608
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Κολιέ από

Πνιγµός,
Στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Οι χάντρες του κολιέ
µπορεί να σπάσουν
εύκολα. Ένα µικρό παιδί
θα µπορούσε να τις

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

κεχριµπάρι
Μάρκα: ambaltic
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

βάλει στο στόµα και να
πνιγεί. Επιπλέον, το
κορδόνι του κολιέ είναι
πολύ µακρύ και δεν
σπάει εύκολα όταν είναι
υπό τάση. Αυτό θα
µπορούσε να
προκαλέσει
στραγγαλισµό.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα
Περιγραφή: Κολιέ από 100
χάντρες από κεχριµπάρι, µε
προέλευση από τη Βαλτική.
∆ιατίθεται σε χάρτινο κουτί.
Μέγεθος: 32.
Χώρα προέλευσης:
Λιθουανία

15
A12/0609
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Αλυσίδα πιπίλας
Μάρκα: BABYNATUR
Όνοµα: 'Schnullerkette mit
Veilchenwurzel' (αλυσίδα
πιπίλας µε ρίζα ίριδας)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref. 1730
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Πνιγµός
Οι χάντρες της αλυσίδας
σπάνε εύκολα,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια. Ένα µικρό
παιδί θα µπορούσε να τα
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

4260065410503
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 - Βρεφική
φροντίδα
Περιγραφή: Αλυσίδα
πιπίλας από ξύλινες χάντρες
και ρίζα ίριδας. Πωλείται
στερεωµένη σε χαρτόνι, µε
πληροφορίες για το προϊόν
και τη µάρκα.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

16
A12/0610
/15

Βουλγαρία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Μικροβιολογικός

Προϊόν: Βρεφικό σαµπουάν

Το σαµπουάν είναι
µικροβιολογικά
µολυσµένο (περιέχει
Pseudomonas
aeruginosa και συνολικό
ποσό µικροοργανισµών
έως και 3100 cfu/ml).

Μάρκα: Teo bebe
Όνοµα: Sweet Lavender
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch:
0814C002 - BB 260816
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή
Περιγραφή: Βρεφικό
υποαλλεργικό σαµπουάν σε
λευκό, πλαστικό µπουκάλι
200 ml µε µωβ πώµα.
Χώρα προέλευσης:
Βουλγαρία

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών
Προϊόντων.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

17
A12/0611
/15

Ουγγαρία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός
Προϊόν: LED λαµπτήρας
Μάρκα: V-TAC
Όνοµα: LED
SPOTLIGHT/LED lámpa
MR16
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
VT-1882 (SKU 1619)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 3
800230 627087
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 –
Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Λαµπτήρας µε
12 LED. Τεχνικοί
παράµετροι: 170-240 V, 50
Hz, 3 W GU5.3, 6000 K, 42
mA, 200 lm, 110°.
Συσκευασία: χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ηλεκτροπληξία
Τα ενεργά τµήµατα του
λαµπτήρα είναι
απευθείας προσβάσιµα
λόγω κατασκευαστικής
ατέλειας. Επιπλέον,
λείπουν οδηγίες
ασφαλείας στην εθνική
γλώσσα (ουγγρικά).
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60335.

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

18
A12/0612
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Πάνινες κούκλες
και σκαντζόχοιρος

Το προϊόν δηµιουργεί
µικρά κοµµάτια (τα
µάτια). Ένα µικρό παιδί
θα µπορούσε να τα
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

Μάρκα: La Keka
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Από 14-06-01 έως 14-06-06
και 14-01-1
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Πάνινες
κούκλες µε µάλλινα µαλλιά
και πάνινος σκαντζόχοιρος.
Φέρουν ετικέτα µε τη µάρκα,
τα στοιχεία του εισαγωγέα,
το σήµα CE, τον κωδικό και
µια προειδοποίηση ότι τα
προϊόντα δεν είναι
κατάλληλα για παιδιά κάτω
των 3 ετών.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Επιπλέον, το υλικό
πλήρωσης προεξέχει
από τη ραφή στο πίσω
µέρος του παιχνιδιού, το
οποίο επίσης µπορεί να
προκαλέσει πνιγµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

19
A12/0613
/15

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Μαγνητικό παιχνίδι
ψαρέµατος

Το προϊόν περιέχει
αποσπώµενα, µικρά
κοµµάτια (ξύλινα
τµήµατα από το
χταπόδι), τα οποία ένα
παιδί µπορεί να τα βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

Μάρκα: GIFI
Όνοµα: Pêche à la ligne
bois magnétique (Ξύλινο
µαγνητικό παιχνίδι
ψαρέµατος)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Reference 336343
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
14HJ0033 / 3491953363439
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Ξύλινο,
µαγνητικό παιχνίδι
ψαρέµατος µε δύο καλάµια
σε χάρτινο κουτί, µε το σήµα
CE στο πίσω µέρος. Στη
συσκευασία αναγράφεται ότι
το προϊόν είναι κατάλληλο
για παιδιά ηλικίας άνω των
24 µηνών.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

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

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

20
A11/0035
/15

Ουγγαρία

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι για
σκύλους

Λόγω του
χαρακτηριστικού
σχήµατος, χρώµατος και
µεγέθους, το προϊόν θα
µπορούσε εσφαλµένα να
θεωρηθεί ως τρόφιµο. Η
σφυρίχτρα µπορεί να
αποσπαστεί εύκολα από
το προϊόν. Αυτό θα
µπορούσε να οδηγήσει
τα παιδιά στο να τη
βάλουν στο στόµα τους,
προκαλώντας πνιγµό.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Squeaky dog toy
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
B-499
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
110068
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 10000000 –
Φροντίδα κατοικίδιων /
∆ιατροφή
Περιγραφή: Πλαστικό
παιχνίδι για σκύλους σε
σχήµα χάµπουργκερ µε µία
σφυρίχτρα. Συσκευασία:
διάφανη πλαστική τσάντα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
87/357/EEC για το
προϊόντα, που
εµφανίζονται µε
διαφορετική µορφή από
αυτή που θα έπρεπε,
θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία ή την ασφάλεια
των καταναλωτών.

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

