ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Τετάρτη, 04 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 11 έως 15 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 20
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/0632
/15

Γερµανία

Προϊόν

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Μοτοσικλέτες
Μάρκα: Honda
Όνοµα: CBR1000RR SP
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: SC59, EC Αριθµός
Έγκρισης Τύπου:
E4*2002/24*1726
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Επηρεάζονται οχήµατα
παραγωγής ετών 2014 και
2015

Φύση κινδύνου

Τραυµατισµοί
Σε ορισµένα δίκυκλα,
ενδέχεται η ροπή
σύσφιξης του
παξιµαδιού του εµβόλου
του πίσω αµορτισέρ να
µην είναι η
ενδεδειγµένη, µε
αποτέλεσµα να
χαλαρώσει και να
επηρεάσει τη λειτουργία
του αµορτισέρ. Στην
περίπτωση αυτή µπορεί
ο αναβάτης να
κινδυνεύσει χάνοντας
τον έλεγχο της
µοτοσικλέτας.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Honda στη
χώρα µας,
αφορά 2
µοτοσικλέτες,
οι οποίες θα
ελεγχθούν και
θα
επισκευασθούν
πριν την
παράδοσή τους
στους τελικούς
ιδιοκτήτες

Περιγραφή: Μοτοσικλέτες.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία

2
A12/0633
/15

Γερµανία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Opel
Όνοµα: Antara
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: L-A, EC Αριθµός
Έγκρισης Τύπου:
e4*2001/116*0118*03,

Τραυµατισµοί
Υπάρχει πιθανότητα
ακούσιας εκκίνησης του
οχήµατος όταν το κλειδί
της µίζας είναι στη θέση
'off' της µίζας. Σε αυτή
την περίπτωση, η
µηχανή του οχήµατος
µπορεί να
ενεργοποιηθεί, αν
υπάρχει ταχύτητα στο
κιβώτιο ταχυτήτων, µε
αποτέλεσµα το όχηµα να

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Opel στη χώρα
µας, δεν αφορά

e4*2001/116*0118*08,
e4*2001/116*0118*09
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Επηρεάζονται οχήµατα
παραγωγής ετών 2007 έως
2010

αρχίσει να κινείται. Αυτό
θα µπορούσε να
οδηγήσει σε
τραυµατισµό ανθρώπων,
ειδικά όσων βρίσκονται
πλησίον του οχήµατος.

οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Η διάµετρος των
εσωτερικών αγωγών του
φορτιστή είναι
ανεπαρκής. Σε
περίπτωση
βραχυκυκλώµατος, οι
αγωγοί θα µπορούσαν
να υπερθερµανθούν. Οι
διαστάσεις του βύσµατος
και του φις του
φορτιστή είναι
ακατάλληλες, µε
αποτέλεσµα να γίνονται
προσβάσιµα ενεργά
τµήµατα της συσκευής.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
∆ηµοκρατία της Κορέας

3
A12/0634
/15

Ουγγαρία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Κουρευτική µηχανή
Μάρκα: TOSHIKO (επί του
προϊόντος), ZOWAEL (επί
της συσκευασίας)
Όνοµα: Professional Clipper
(επί του προϊόντος),
Rechargeable Professional
Hair Clipper (επί της
συσκευασίας)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
TK9000HQ (επί του
προϊόντος), ZRC-009
(TK9000HQ (επί της
συσκευασίας)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 6
928686 481989
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή
Περιγραφή: Κουρευτική
µηχανή µε
επαναφορτιζόµενη µπαταρία
και φορτιστή. Συσκευασία:
χάρτινο κουτί.

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

Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

Χώρα προέλευσης: Κίνα

4
A12/0635
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Κυνηγετικό όπλο

Το κυνηγετικό όπλο
µπορεί να
εκπυρσοκροτήσει όταν ο
µηχανισµός ασφαλείας
είναι σε λειτουργία.

Μάρκα: Remington
Όνοµα: Shotgun 887

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

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Μοντέλο 887
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Προϊόντα κατασκευασµένα
µεταξύ 1 ∆εκεµβρίου 2013
και 24 Νοεµβρίου 2014
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 71000000 Αθλητικός εξοπλισµός
Περιγραφή: Κυνηγετικό
όπλο.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

5
A12/0636
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός
Τα προϊόντα περιέχουν

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Πλαστική κούκλα
Μάρκα: Samefa
Όνοµα: 1) Beauty In
Marine Trip, 2) Rejoice baby
Mermaid, 3) Xinbeier
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. 1) 4448, 2) 4445, 3)
4490
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 1)
8435114944483, 2)
8435114944452, 3)
8435114944902
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Κούκλες
γοργόνες µε αξεσουάρ σε
συσκευασία µπλίστερ, η
οποία φέρει χάρτινη ετικέτα
που αναγράφει τα στοιχεία
του εισαγωγέα, το σήµα CE,
το barcode και την ηλικία
(3+ ετών).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

20% κατά βάρος δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP). Αυτός ο
φθαλικός εστέρας
µπορεί να βλάψει την
υγεία των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή
βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.
Η κούκλα "Xinbeier"
περιέχει επιπλέον 12.6%
κατά βάρος
διισοεννεάνο φθαλικό
εστέρα (DINP).
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.

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

6
A12/0637
/15

Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό παντελόνι
Μάρκα: Holly Work
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art. No. XW-9892
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Τραυµατισµοί
Τα µακριά κορδόνια
στην περιοχή της µέσης
θα µπορούσαν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 Ενδύµατα
Περιγραφή: Αθλητικό
παντελόνι για παιδιά από 8
έως 14 ετών, µε κορδόνια
περίσφιξης στην περιοχή της
µέσης.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

7
A12/0638
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: USB τροφοδοτικό
Μάρκα: PMS International
Όνοµα: iTech USB Mains
Power Adapter
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
925019
Αριθµός

Ηλεκτροπληξία
Οι εσωτερικές συνδέσεις
των αγωγών είναι
ανεπαρκείς. Ένας
χαλαρός αγωγός θα
µπορούσε να µειώσει τις
αποστάσεις ερπυσµού.
Οι ακίδες του προϊόντος
δεν έχουν κατάλληλο
µέγεθος. Αυτό θα
µπορούσε να
προκαλέσει βλάβες στην
πρίζα και το

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες

παρτίδας/Barcode:
Barcode 5025572131513
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Λευκό
τροφοδοτικό µε κόκκινο
φωτάκι και θύρα USB.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

8
A12/0639
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Chevrolet
Όνοµα: Captiva
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: KLAC, EC Αριθµός
Έγκρισης Τύπου:
e4*2001/116*0113*08,
e4*2001/116*0113*15
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Επηρεάζονται οχήµατα
παραγωγής ετών 2007 έως
2010

τροφοδοτικό, µε
αποτέλεσµα να γίνουν
προσβάσιµα ενεργά
τµήµατα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60950 και µε το σχετικό
εθνικό πρότυπο.

Τραυµατισµοί
Σε ορισµένες
περιπτώσεις ενδέχεται ο
κινητήρας του οχήµατος
να εκκινήσει από µόνος
του και να λειτουργήσει
για µικρό χρονικό
διάστηµα, όταν το κλειδί
βρίσκεται στη θέση
κλειδώµατος LOCK(OFF)
του διακόπτη
ανάφλεξης. Σε αυτήν
την περίπτωση και
εφόσον υπάρχει
επιλεγµένη ταχύτητα
στο κιβώτιο ταχυτήτων,
το όχηµα ενδέχεται να
κινηθεί απρόσµενα.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
29/07/2015
∆ελτίο Τύπου

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
∆ηµοκρατία της Κορέας

9
A12/0640
/15

Εσθονία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Πλαστικές κούκλες

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει 10%
διβούτυλο φθαλικό

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση

Μάρκα: LE WAN JIA
Όνοµα: FROZENFR
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4694902075523
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ από 4
πλαστικές κούκλες, ένα
χιονάνθρωπο και έναν
τάρανδο.

εστέρα (DBP). Αυτός ο
φθαλικός εστέρας
µπορεί να βλάψει την
υγεία των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή
βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.

διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

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

Χώρα προέλευσης: Κίνα

10
A12/0641
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Επίπλωση

Εγκλωβισµός

Προϊόν: Ξύλινη κουκέτα

Το διάστηµα µεταξύ των
κάθετων µπαρών στο
προσκέφαλο και στα
πόδια του κρεβατιού
είναι πολύ µεγάλο. Ένα
παιδί θα µπορούσε να
βάλει εκεί το κεφάλι του
και να παγιδευτεί.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Emily
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 75000000 - Οικιακά
είδη / Επίπλωση γραφείου /
Έπιπλα
Περιγραφή: Ξύλινη
κουκέτα µε κάθετα και

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 747.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Προσωρινή
απαγόρευση της
προµήθειας, της
διάθεσης και της
έκθεσης του
προϊόντος

οριζόντια κάγκελα. Είναι
διαθέσιµη σε πεύκο, λευκό,
ροζ ή µπλε, και µπορεί να
πωληθεί προαιρετικά µε
στρώµατα και χώρο
αποθήκευσης κάτω από το
κρεβάτι.
Χώρα προέλευσης:
Πολωνία
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Λιθουανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός,
Πνιγµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Τα παιχνίδια περιέχουν
47% κατά βάρος διισοεννεάνο φθαλικό
εστέρα (DINP) και 6%
κατά βάρος διισοδέκυλο φθαλικό
εστέρα (DIDP).

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Προϊόν: Παιχνίδια µπάνιου
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Lovely Collection
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ από 5
παιχνίδια µπάνιου σε
σχήµατα ζώων: γάτα,
κύκνος, πάπια, κοτόπουλο
και αγελάδα,
κατασκευασµένα από
πολύχρωµο πλαστικό και µε
ενσωµατωµένη σφυρίχτρα.
Tα παιχνίδια συσκευάζονται
σε διάφανη, πλαστική
σακούλα, που κλείνει µε
χάρτινη ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH 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.
Επιπλέον, τα κεφάλια
της γάτας, του
κοτόπουλου, του
κύκνου και της πάπιας,
όπως και τα κέρατα της
αγελάδας και τα φτερά
του κύκνου, προεξέχουν
και θα µπορούσαν να
µπλοκάρουν τους
αεραγωγούς, αν ένα
παιδί τα βάλει στο
στόµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.
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Πορτογαλία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Προϊόν λεύκανσης
δέρµατος

Το προϊόν περιέχει
υδροκινόνη. Η
υδροκινόνη προκαλεί
ερεθισµό του δέρµατος
και δερµατίτιδες.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Skin Light
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Lot no.: u/CSL 015 STD,
Ηµεροµηνία παραγωγής:
14/02/15,
Ηµεροµηνία λήξης:
14/02/17
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Barcode: 6043000032804
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή
Περιγραφή: Κρέµα
λεύκανσης δέρµατος σε
πλαστικό µπουκάλι 250 ml
µε πορτοκαλί καπάκι και
µπλε και πορτοκαλί
ενδείξεις.
Χώρα προέλευσης: Ακτή
Ελεφαντοστού

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα
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Γερµανία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Το προϊόν ενέχει χηµικό
κίνδυνο καθώς
απελευθερώνει έως 1.96
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: KiK Textilien & Non
Food
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
78205006211005500100,
batch n° 72194240
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 –
Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή:
Μαύρου/χρυσού χρώµατος
σκουλαρίκια σε σχήµα
κεφαλιού ζώου. ∆ιατίθενται
σε χάρτινη ετικέτα, που
περιέχεται σε διάφανη,
πλαστική σακούλα.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Λιθουανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός,
Πνιγµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Τα παιχνίδια περιέχουν
40% κατά βάρος δι-

Απαγόρευση
διάθεσης του

Προϊόν: Παιχνίδια µπάνιου

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Lovely Collection
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Σετ από 6
παιχνίδια µπάνιου σε
σχήµατα ζώων:
καµηλοπάρδαλη, ζέβρα,
καµήλα, ελέφαντας, τίγρης
και λιοντάρι,
κατασκευασµένα από
πολύχρωµο πλαστικό και µε
ενσωµατωµένη σφυρίχτρα.
Tα παιχνίδια συσκευάζονται
σε διάφανη, πλαστική
σακούλα, που κλείνει µε
χάρτινη ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

ισοεννεάνο φθαλικό
εστέρα (DINP) και 6.8%
κατά βάρος διισοδέκυλο φθαλικό
εστέρα (DIDP).

προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH 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.
Επιπλέον, τα κεφάλια
της καµηλοπάρδαλης,
της καµήλας και της
ζέβρας, προεξέχουν και
θα µπορούσαν να
µπλοκάρουν τους
αεραγωγούς, αν ένα
παιδί τα βάλει στο
στόµα. Ακόµα, µικρά
κοµµάτια µπορούν να
αποσπαστούν (οι
σφυρίχτρες στον
ελέφαντα και το
λιοντάρι). Ένα παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα και να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Μοτοσικλέτες
Μάρκα: Yamaha
Όνοµα: YZF-R1M
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: RN32, EC Αριθµός

Τραυµατισµοί
Υπάρχει πιθανότητα
αποσυναρµολόγησης
τµήµατος του πίσω
αµορτισέρ λόγω
ελλιπούς σύσφιξης
συγκεκριµένου
εξαρτήµατός του, που
ίσως οδηγήσει σε
αστάθεια και δυσκολία

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του

Έγκρισης Τύπου:
e13*2002/24*0740

ελέγχου του δικύκλου.

διανοµέα της
Yamaha στη
χώρα µας,
αφορά 7
µοτοσικλέτες,
στους
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Τραυµατισµοί

Εθελοντικά
µέτρα:

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Μοτοσικλέτες
παραγωγής 2015.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
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Γερµανία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Αµορτισέρ
Μάρκα: Öhlins Racing

Το κεντρικό παξιµάδι
του εµβόλου ενδέχεται
να µην είναι σφιγµένο
µε τη σωστή ροή.

Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Öhlins Racing
στη χώρα µας,
αφορά 16
αµορτισέρ, εκ
των οποίων τα
11 έχουν
παραδοθεί
στους τελικούς
ιδιοκτήτες
τους, οι οποίοι
θα
ενηµερωθούν
για να γίνει
έλεγχος των
προϊόντων

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: TTX36
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Αµορτισέρ
κατασκευασµένα µεταξύ 5
Νοεµβρίου 2013 και 24
Μαρτίου 2015, που έχουν
διατεθεί ως ανταλλακτικά.
Επίσης έχουν τοποθετηθεί εξ
αρχής σε ορισµένες
µοτοσικλέτες.
Χώρα προέλευσης:
Σουηδία
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Πορτογαλία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Καλλυντικά
Προϊόν: Προϊόν λεύκανσης

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
υδροκινόνη. Η

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή

δέρµατος
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Caro white
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

υδροκινόνη προκαλεί
ερεθισµό του δέρµατος
και δερµατίτιδες.

απορρίφθηκε στα
σύνορα

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

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6181100531008
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή
Περιγραφή: Κρέµα
λεύκανσης δέρµατος σε
πλαστικό µπουκάλι 30 ml µε
πορτοκαλί καπάκι και
πορτοκαλί, πράσινες και
λευκές ενδείξεις.
Χώρα προέλευσης: Ακτή
Ελεφαντοστού
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Ισπανία

Κατηγορία: Προστατευτικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Μπότες ασφαλείας
Μάρκα: Bellota
Όνοµα: 1) Gama classic, 2)
nonmetal
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
1) Ref. 72205, Type S1P Cat
II.; 2) Ref. 72209B Type S3
Cat II.
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 1)
8414299279214. 2)
8414299597431
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 63000000 -

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει έως
45.3 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

Υποδήµατα
Περιγραφή: Μπότες
ασφαλείας σε χάρτινα
κουτιά, που αναγράφουν τα
στοιχεία του εισαγωγέα, το
µοντέλο, το barcode, το
µέγεθος και το σήµα CE.
Μεγέθη δειγµάτων 39 και
41.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

