ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 05 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 18 έως 22 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 21
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/0650
/15

Γερµανία

Προϊόν

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Μελάνι τατουάζ για
µόνιµο µακιγιάζ
Μάρκα: Bio Touch
Όνοµα: Micro Pigment Cosmetic Color
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Dark Red (σκούρο κόκκινο)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
031878
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή

Φύση κινδύνου

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
Νικέλιο (µετρηθείσα τιµή
18.2 mg/kg). Το Νικέλιο
µπορεί να προκαλέσει
ερεθισµό και
ευαισθητοποίηση του
δέρµατος ή αλλεργικές
αντιδράσεις.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
µέτρα:
Ενηµέρωση των
καταναλωτών για
τους κινδύνους

Σύµφωνα µε απόφαση
του Συµβουλίου της
Ευρώπης (ResAP 2008)
για τις απαιτήσεις και τα
κριτήρια σχετικά µε την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, τα επίπεδα του
Νικελίου θα πρέπει να
είναι τόσο χαµηλά όσο
είναι τεχνικά εφικτό.

Περιγραφή: Μελάνι
τατουάζ για µόνιµο µακιγιάζ
σε κόκκινο, πλαστικό
µπουκάλι µε λευκό πώµα.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

2
A12/0651
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Αποκριάτικο
κουστούµι
Μάρκα: RUBIE´S
Όνοµα: Zorro Child

Τραυµατισµοί,
Στραγγαλισµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Τα κορδόνια, που
κρέµονται από τα
µανίκια, θα µπορούσαν
να παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Costume
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref. 882310-M
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
0883028231065
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια

δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
τραυµατισµούς. Επίσης,
τα κορδόνια στην
περιοχή του λαιµού
µπορούν να
προκαλέσουν
στραγγαλισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Περιγραφή: Παιδικό
αποκριάτικο κοστούµι 'Zorro'
σε µαύρο χρώµα,
αποτελούµενο από
πουκάµισο, παντελόνι µε
κάλυµµα για µπότες, µάσκα,
µπέρτα και ζώνη. Το
κοστούµι συσκευάζεται σε
διάφανη, πλαστική σακούλα
µε κρεµάστρα στο πάνω
µέρος. Μέσα στη συσκευασία
υπάρχει χαρτόνι µε τη
φωτογραφία ενός παιδιού,
που φοράει το κουστούµι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

3
A12/0652
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σετ από τόξο και
βέλη

Η κινητική ενέργεια των
βελών είναι πολύ
υψηλή, κάτι που θα
µπορούσε να
προκαλέσει
τραυµατισµούς,
ιδιαίτερα στα µάτια.

Μάρκα: Sport1 One
Όνοµα: Arc Set Arciere Kid
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. no 602318
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8003029602318
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 -

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

Παιχνίδια
Περιγραφή: Το σετ
περιλαµβάνει ένα τόξο, ένα
στόχο και τρία βέλη µε
βεντούζες.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

4
A12/0653
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Citroen
Όνοµα: C3, DS3

Τραυµατισµοί
Η ροπή σύσφιξης της
στερέωσης των
ψαλιδιών στην
εµπρόσθια γέφυρα
µπορεί να µην είναι
σύµφωνη µε τις
προδιαγραφές του
κατασκευαστή.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: S, EC Αριθµός
Έγκρισης Τύπου:
e2*2007/46*0003*34
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Επηρεάζονται οχήµατα
παραγωγής έτους 2014
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Citroen στη
χώρα µας,
αφορά 6
οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία

5
A12/0654
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Σετ από τόξο και
βέλη
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Super Archer
Butterfly Bow - Super

Τραυµατισµοί
Η κινητική ενέργεια των
βελών είναι πολύ
υψηλή, κάτι που θα
µπορούσε να
προκαλέσει
τραυµατισµούς,

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Toxophily Set

ιδιαίτερα στα µάτια.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
YM531E

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

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστικό σετ
αποτελούµενο από τόξο και
τρία βέλη µε βεντούζες.
Συσκευάζεται σε πλαστικό
και χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

6
A12/0655
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι όπλο

Οι βεντούζες µπορούν
να αποσπαστούν εύκολα
από τα βελάκια. Ένα
παιδί θα µπορούσε να
τις βάλει στο στόµα του,
προκαλώντας πνιγµό.

Μάρκα: Canhui
Όνοµα: Airgun - Super
Shoot Game
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
BB906, TC 639
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5055742006365
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: ∆ύο πλαστικά
όπλα µε 20 µαλακά,
πλαστικά βελάκια και έναν
πλαστικό στόχο. Τα 10
βελάκια έχουν βεντούζες και
τα άλλα 10 έχουν µια
σφαιρική µύτη. Τα όπλα
έχουν τη δυνατότητα να

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος

εκτοξεύουν δύο βελάκια
ταυτόχρονα. Το σετ
συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί µε πλαστικό, διάφανο
µπροστινό µέρος.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

7
A12/0656
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Προστατευτικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Παπούτσια
ασφαλείας
Μάρκα: AM2
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
G - 148 S1P SRC
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8432855081095
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 85000000 Ασφάλεια / Προστασία
Περιγραφή: Παπούτσια
ασφαλείας µε προστατευτικό
κάλυµµα δακτύλων.
Συσκευάζονται σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει έως
3.6 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

8
A12/0657
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Προστατευτικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Παπούτσια
ασφαλείας
Μάρκα: Sifer
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
S1PU207, S1PU418,
S1YSS9190
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8435012411438,
8435012413715,
8435012423424
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 85000000 Ασφάλεια / Προστασία
Περιγραφή: Παπούτσια
ασφαλείας, Κατηγορία S1P.
Συσκευάζονται σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

9
A12/0658
/15

Κύπρος

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Το διαµέρισµα των
µπαταριών είναι εύκολα
προσβάσιµο και οι
µπαταρίες – κουµπιά θα
µπορούσαν να
καταποθούν από παιδιά
και να προκαλέσουν
βλάβη στα εσωτερικά
όργανα,
συµπεριλαµβανοµένου
του οισοφάγου και του
στοµάχου.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Light up Balloons
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3212548578799
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: 5 πολύχρωµα
µπαλόνια, διαµέτρου 28 cm,
σε διάφανο σελοφάν. Στο
εσωτερικό των µπαλονιών
υπάρχει ένα φως LED, που
ενεργοποιείται µε τη χρήση
2 µπαταριών – κουµπιά
τύπου L754.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυποs EN 62115.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

10
A12/0659
/15

Σλοβενία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Εγκαύµατα

Προϊόν: Αποκριάτικη
περούκα

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο εγκαυµάτων
λόγω της υψηλής του
ευφλεκτότητας.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: PARRUCCHE

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

CARNEVALE
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art.05763

Οδηγία Ασφάλειας
Παιχνιδιών και το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-2.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN
8001843057635
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Πολύχρωµη,
κατσαρή περούκα σε
διάφανη, πλαστική σακούλα
µε το σήµα CE.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

11
A12/0660
/15

Πορτογαλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Toyota
Όνοµα: Corolla, Yaris,
Avensis Verso
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Corolla (CDE120, NZE121,
ZZE120, ZZE121, ZZE122,
ZZE123),
Yaris (KSP90, NLP10,
NLP90, SCP10, SCP12,
SCP90, ZSP90),
Avensis Verso (ACM20,
CLM20)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Έτη
παραγωγής: 2003 - 2007
Κωδικός ιστοσελίδας

Τραυµατισµοί
Ενδέχεται να εισέλθει
υγρασία στο εσωτερικό
των πυροκροτητών των
αερόσακων συνοδηγού
«ενός σταδίου», λόγω
της κατασκευής τους και
µετά από την πάροδο
µεγάλου χρονικού
διαστήµατος. Ως εκ
τούτου είναι πιθανό σε
περίπτωση
ενεργοποίησης του
αερόσακου να µην
πραγµατοποιηθεί η
πλήρης εκτόνωσή του.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε τα
από
20/05/2015
και
28/07/2015
∆ελτία Τύπου

ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία, Γαλλία, Νότια
Αφρική, Ηνωµένο Βασίλειο

12
A12/0661
/15

Πορτογαλία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Toyota
Όνοµα: Yaris, Rav4, Hilux
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Yaris (KSP90, NLP10,
NLP90, SCP90),
Rav4 (ACA20, ACA21,
CLA20, CLA21, ZCA25,
ZCA26),
Hilux (KUN15, KUN25,
LAN25)

Τραυµατισµοί
Ενδέχεται το σύστηµα
πυροκροτητήεκτόνωσης του
αερόσακου οδηγού να
µην λειτουργήσει βάσει
των προδιαγραφών. Ως
εκ τούτου είναι πιθανό
σε περίπτωση
ενεργοποίησης του
αερόσακου να µην
πραγµατοποιηθεί η
πλήρης εκτόνωσή του.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Έτη
παραγωγής: 2003 - 2005

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε τα
από
20/05/2015
και
12/08/2015
∆ελτία Τύπου

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία, Γαλλία, Ηνωµένο
Βασίλειο, Νότια Αφρική
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Ουγγαρία

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κατηγορία: Επικοινωνιακός
εξοπλισµός
Προϊόν: Φορητό ραδιόφωνο
Μάρκα: WAXIBA
Όνοµα: Άγνωστο

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προσβάσιµα, µεταλλικά
µέρη (τηλεσκοπική
κεραία, AUX IN
υποδοχή) µπορεί να
γίνουν ενεργά κατά τη
διάρκεια φόρτισης του

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
Ανάκληση από
τους τελικούς

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
XB-909U
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 68000000 –
Οπτικοακουστικά µέσα /
Φωτογραφία
Περιγραφή: Φορητό
ραδιόφωνο που λειτουργεί
µε ρεύµα δικτύου και
µπαταρία. Συσκευάζεται σε
πολύχρωµο, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Βουλγαρία

ραδιοφώνου. Οι
διαστάσεις της υποδοχής
του καλωδίου φόρτισης
και του φις δεν είναι
κατάλληλες και ενεργά
µέρη µπορεί να γίνουν
προσβάσιµα. Η διατοµή
των αγωγών του
καλωδίου είναι πολύ
µικρή. Ως αποτέλεσµα,
το καλώδιο θα
µπορούσε να
υπερθερµανθεί,
προκαλώντας πυρκαγιά.

χρήστες

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60065.

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός,
Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Σετ παιδικών
ενδυµάτων

Το προϊόν έχει µικρά
κοµµάτια (διακοσµητικά
στοιχεία στην µπλούζα)
που µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα.
Ένα παιδί θα µπορούσε
να τα βάλει στο στόµα
του, προκαλώντας
πνιγµό. Επιπλέον, η
παρουσία της ζώνης
στην περιοχή της µέσης
θα µπορούσε να
οδηγήσει σε
τραυµατισµούς.

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Μάρκα: Popolin
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art. No. 1813
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 1600
8397
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 Ενδύµατα
Περιγραφή: Σετ ενδυµάτων
για παιδιά έως 3 ετών,
αποτελούµενο από µια λευκή
µπλούζα µε παραστάσεις στο
µπροστινό µέρος, ένα κοντό
παντελόνι και µία ζώνη. Το
σετ φέρει χάρτινη ετικέτα µε
τη µάρκα.

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

Χώρα προέλευσης:
Τουρκία
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Σετ παιδικών
ενδυµάτων
Μάρκα: Setty Koop
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
15014ZBZ
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Στραγγαλισµός
Τα κορδόνια περίσφιξης
στην κουκούλα µπορούν
να παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό.

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: Σετ παιδικών,
αθλητικών ενδυµάτων για
παιδιά ηλικίας έως 7 ετών,
αποτελούµενο από µία
ζακέτα, µία µπλούζα και ένα
παντελόνι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Βουλγαρία

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

Στραγγαλισµός
Τα κορδόνια περίσφιξης
στην περιοχή του λαιµού
µπορούν να
παγιδευτούν κατά τη

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην

Μάρκα: Marions
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art. No. MEL-1078-BM
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8980000001851

διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό.

αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 Ενδύµατα
Περιγραφή: Πολύχρωµο
φόρεµα για κορίτσια ηλικίας
έως 7 ετών.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία
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Κύπρος

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός
Προϊόν: Πόρτα ασφαλείας
για παιδιά
Μάρκα: IKEA
Όνοµα: 1. PATRULL
KLÄMMA. 2. PATRULL
SMIDIG
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art No: 502-265-20, 701919-49, 101-136-00, 000989-64, 900-370-61, 455518-10, 655-517-10
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 1.
Κωδικός παραγωγής (έτος –
εβδοµάδα): 15-10 ή
προηγούµενος. 2. Όλοι οι
κωδικοί παραγωγής
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 85000000 -

Τραυµατισµοί
Η πόρτα ασφαλείας,
όταν είναι τοποθετηµένη
στο υψηλότερο
σκαλοπάτι της σκάλας,
µπορεί να µετακινηθεί
επειδή η τριβή µεταξύ
της πόρτας και του
τοίχου δεν είναι επαρκής
για να συγκρατήσει την
πόρτα στην θέση της.
Έχουν αναφερθεί
διάφορα ατυχήµατα.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
12/05/2015
∆ελτίο Τύπου

Ασφάλεια / Προστασία
Περιγραφή: Πόρτα
ασφαλείας µε µηχανισµό
ελατηρίου, που προορίζεται
για να τοποθετείται µεταξύ
των δύο κάθετων πλευρών
της κάσας µιας πόρτας. Το
προϊόν συστήνεται για παιδιά
ηλικίας 6-24 µηνών.
Χώρα προέλευσης: ∆ανία
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Στραγγαλισµός,
Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Σετ παιδικών
ενδυµάτων

Τα κορδόνια περίσφιξης
στην κουκούλα και την
περιοχή της µέσης
µπορούν να
παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό ή
τραυµατισµούς
αντίστοιχα.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Setty Koop
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
1. JB470ZBZ,
2. JB469ZBZ,
3. JB475ZBZ,
4. JB472ZBZ,
5. JB468ZBZ
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 Ενδύµατα
Περιγραφή: Σετ παιδικών,
αθλητικών ενδυµάτων για
παιδιά ηλικίας έως 14 ετών,
αποτελούµενο από µία
ζακέτα και ένα παντελόνι.
Κάποια σετ συνοδεύονται και

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

από µία µπλούζα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Γαλλία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Αποκριάτικο
κουστούµι
Μάρκα: GiFi
Όνοµα: Déguisement Pain
d'épices
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Reference: 336 318
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch:
06/2014, Barcode:
3491953363187
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 Ενδύµατα
Περιγραφή: Αποκριάτικο
κοστούµι «ψωµάνθρωπος»
(Gingerbread-man) για
παιδιά ηλικίας 6-9 µηνών.
∆ιατίθεται σε πλαστική
σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Πνιγµός
Τα µικρά κουµπώµατα
τύπου velcro µπορούν
να αποσπαστούν
εύκολα. Ένα παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του,
προκαλώντας πνιγµό.

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

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια
Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: MULTI FUNCTION
RICE LIGHT 140L
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
7521890042985

Ηλεκτροπληξία
Η µονάδα ελέγχου δεν
έχει επαρκή µηχανική
αντοχή και µπορεί να
σπάσει, εκθέτοντας
ενεργά τµήµατα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60598.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
Ενηµέρωση των
καταναλωτών για
τους κινδύνους

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Αλυσίδα µε
140 LED φωτάκια σε
διάφορα χρώµατα.
∆ιατίθεται σε µπλε, χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Σλοβακία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά

φωτάκια

/15

Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια

Η µονάδα ελέγχου δεν
έχει επαρκή µηχανική
αντοχή και µπορεί να
σπάσει, εκθέτοντας
ενεργά τµήµατα.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: 140 Christmas
Light RICE
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
CHM-240-R140L

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60598.

µέτρα:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
Ενηµέρωση των
καταναλωτών για
τους κινδύνους

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6908012088076
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Αλυσίδα µε
140 κόκκινα LED φωτάκια.
∆ιατίθεται σε χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Εσθονία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστικό παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει 88%
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: Άγνωστη
Όνοµα: My Littly Pony Heng Fa
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
NO: 398 (NO: 42464)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2217012424641
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 -

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,
DBP και BBP είναι
απαγορευµένες σε όλα

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

Παιχνίδια

τα παιχνίδια και στα είδη
παιδικής φροντίδας.

Περιγραφή: Λευκό άλογο
από µαλακό πλαστικό, µε
µακριά, πράσινη χαίτη και
πράσινη ουρά. Συσκευάζεται
σε χρωµατιστό, χάρτινο
κουτί µε ετικέτα µε
πληροφορίες για το προϊόν
και το σήµα CE. Κατά
προσέγγιση διαστάσεις της
συσκευασίας: 6 x 10 x 3,5
cm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Γερµανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Λαστιχάκια για
βραχιόλια και διακοσµητικά

Το προϊόν περιέχει
31.49% κατά βάρος δι
(2-αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP). Αυτός ο
φθαλικός εστέρας
µπορεί να βλάψει την
υγεία των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή
βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: DIY chain bracelet
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art. Nr. 76145
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
Nr. 14L258I
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια
Περιγραφή: Λαστιχάκια για
βραχιόλια σε διάφορα
χρώµατα µε διακοσµητικά.
Συσκευάζονται σε διάφανη,
πλαστική σακούλα µε
χάρτινη ετικέτα.
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.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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Γερµανία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Ρολόι χειρός

Το προϊόν περιέχει
Μόλυβδο (µετρηθείσα
τιµή: 1.1% κατά
βάρος), ο οποίος πρέπει
να αποφεύγεται καθώς
είναι επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία.

Μάρκα: Kaufland
Όνοµα: Armbanduhr
("Watch")
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4335896404691, Batch
GCEI1530200314

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Ανδρικό ρολόι
χειρός. Το περίβληµα και το
µπρασελέ είναι
κατασκευασµένα από ασηµί
µέταλλο. Η διάµετρος του
καντράν του ρολογιού είναι
περίπου 3 cm. ∆ιατίθεται σε
πλαστική συσκευασία
µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Γαλλία

Κατηγορία: ∆οµικά υλικά

Ασφυξία

Προϊόν: Ανιχνευτής καπνού

Ο ανιχνευτής καπνού
δεν είναι επαρκώς

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή

Μάρκα: AMAI
Όνοµα: Détecteur
Avertisseur Autonome de
Fumée
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος DF10 - LYD-606
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6061503011672

ευαίσθητος και µπορεί
να µην ανιχνεύσει µια
πυρκαγιά. Το επίπεδο
ήχου του συναγερµού
δεν είναι επαρκώς
υψηλό.

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14604.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 91000000 Ασφάλεια / Επιτήρηση
Περιγραφή: Ανιχνευτής
καπνού.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Σλοβακία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια
Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: 100 LED LIGHTS
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4200821007028
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 -

Ηλεκτροπληξία
Η µονάδα ελέγχου δεν
έχει επαρκή µηχανική
αντοχή και µπορεί να
σπάσει, εκθέτοντας
ενεργά τµήµατα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60598.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
Ενηµέρωση των
καταναλωτών για
τους κινδύνους

Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Αλυσίδα µε
100 LED φωτάκια. ∆ιατίθεται
σε µπλε και λευκό, χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδικό µπουφάν
Μάρκα: Btxiaozi
Όνοµα: Children’s jacket
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
15857257095
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 Ενδύµατα
Περιγραφή: Χρυσόχρωµο
µπουφάν για παιδιά ηλικίας
έως 7 ετών, µε λευκή,
εσωτερική επένδυση fleece,
κορδόνια περίσφιξης στην
κουκούλα και εκτυπωµένη
τη φράση "Warfare
TUZAMA" στο µπροστινό
µέρος. Μέγεθος δείγµατος:

Στραγγαλισµός
Τα κορδόνια περίσφιξης
στην κουκούλα µπορούν
να παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός
παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

10.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

28
A12/0687
/15

Ουγγαρία

Κατηγορία: Επικοινωνιακός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Φορητό ραδιόφωνο

Οι διαστάσεις της
υποδοχής του καλωδίου
φόρτισης και του φις
δεν είναι κατάλληλες και
ενεργά µέρη µπορεί να
γίνουν προσβάσιµα. Η
διατοµή των αγωγών
του καλωδίου είναι πολύ
µικρή. Ως αποτέλεσµα,
το καλώδιο θα
µπορούσε να
υπερθερµανθεί,
προκαλώντας πυρκαγιά.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: pu Xing
Όνοµα: Clock AM/FM6SW
Radio with USB/SD Recorder
Music Player
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
PX-42IREC
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 68000000 Οπτικοακουστικά µέσα /
Φωτογραφία
Περιγραφή: Φορητό
ραδιόφωνο µε λειτουργία
ρολογιού και
τηλεχειριστήριο. Λειτουργεί
µε ρεύµα δικτύου και
µπαταρία. Συσκευάζεται σε
πολύχρωµο, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60065.

Ανάκληση από
τους τελικούς
χρήστες
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός
Προϊόν: LED προβολέας
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: LED FLOOD LIGHT
Outdoor 10W
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 1
605201 100109
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 Ηλεκτρικές συσκευές

Ηλεκτροπληξία
Το καλώδιο
τροφοδοσίας δεν είναι
επαρκώς ασφαλισµένο
κατά του τραβήγµατος
και της συστροφής και
µπορεί να αποσπαστεί
εύκολα. Το προϊόν δεν
είναι γειωµένο. Το PVC
καλώδιο δεν
προστατεύει κατά της
εισχώρησης υγρασίας.

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

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60598.

Περιγραφή: Γκρι,
µεταλλικός LED προβολέας
µε παροχή µε ελεύθερα
άκρα για σύνδεση στο
δίκτυο ρεύµατος.
Συσκευάζεται σε
πολύχρωµο, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη
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Βουλγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Παιδική ζακέτα
Μάρκα: KAI SYAN

Στραγγαλισµός
Τα κορδόνια περίσφιξης
στην κουκούλα µπορούν
να παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων ενός

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
F9206-D
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14682.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 Ενδύµατα
Περιγραφή: Ζακέτα για
παιδιά ηλικίας έως 14 ετών.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Κύπρος

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Μίξερ υγρών
Μάρκα: BAUMANN
Όνοµα: Hand Mixer
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
NE-22
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
2569848161550
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 72000000 – Οικιακές
συσκευές
Περιγραφή: Η συσκευή
αποτελείται από ένα µαύρο,
πλαστικό περίβληµα, που

Πυρκαγιά
Σε περίπτωση
παρατεταµένης χρήσης,
µε µικρά διαλλείµατα
µεταξύ των χρήσεων, ο
µετασχηµατιστής µπορεί
να υπερθερµανθεί και τα
εύφλεκτα τµήµατα της
συσκευής να πιάσουν
φωτιά, µε κίνδυνο
πρόκλησης εγκαυµάτων
για το χρήστη.
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

περιέχει όλα τα ηλεκτρικά
στοιχεία. Στο ένα άκρο της
συσκευής υπάρχει ένα
µαύρο καλώδιο τροφοδοσίας
(για σύνδεση στο δίκτυο
ηλεκτρικού) και στο άλλο
ένας µεταλλικός
αναδευτήρας (για την
ανάδευση των υγρών).
∆ιατίθεται σε συσκευασία
µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Προϊόν λεύκανσης
δέρµατος

Το προϊόν περιέχει
υδροκινόνη (µετρηθείσα
τιµή: 0.9% κατά
βάρος). Η υδροκινόνη
προκαλεί ερεθισµό του
δέρµατος και
δερµατίτιδες.

Μάρκα: Babardos
Όνοµα: PerfectToneWhite Lightening Beauty Lotion
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
code 002, Barcode:
6181100530384
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 - Οµορφιά
/ Προσωπική φροντίδα /
Υγιεινή
Περιγραφή: Λοσιόν
λεύκανσης δέρµατος µε

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

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

εκχύλισµα καρότου, σε
χρωµατιστό µπουκάλι 300ml
µε πορτοκαλί πώµα.
Ηµεροµηνία παραγωγής:
09/14, ηµεροµηνία λήξης:
09/19.
Χώρα προέλευσης:
Μπαρµπάντος
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Γερµανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Κασκόλ
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Item NO 29488
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8711252294889, Batch:
2015283
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Λευκό κασκόλ,
µε εκτυπωµένη τη λέξη
'Deutschland' µε πολύχρωµα
γράµµατα και µαύρα
κρόσσια στις άκρες.
∆ιαστάσεις: 14 x 130 cm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
αζωχρωστικές, που
απελευθερώνουν την
αρωµατική αµίνη 4Methyl-1,3phenylenediamine σε
ποσότητα πάνω από τα
επιτρεπόµενα επίπεδα
(µετρηθείσα
συγκέντρωση 77.7
mg/kg).
Όταν το προϊόν είναι σε
άµεση και διαρκή επαφή
µε το δέρµα, η
αρωµατική αµίνη θα
µπορούσε να
απορροφηθεί από το
δέρµα. Οι αρωµατικές
αµίνες µπορούν να
προκαλέσουν καρκίνο,
µεταλλάξεις των
κυττάρων και να
επηρεάσουν τη
αναπαραγωγή.
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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Ουγγαρία

Προϊόν

Κατηγορία: ∆ιακοσµητικά
αντικείµενα
Προϊόν: ∆ιακοσµητικά µήλα
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
1. Μοντέλο: 65095-02-M 2.
Μοντέλο: 65041-02-M
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 1. 4
027234 312071,
2. 4 027234 273105
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 75000000 - Οικιακά
είδη / Επίπλωση γραφείου /
Έπιπλα
Περιγραφή: 1. Τρία
κόκκινα µήλα µε πράσινα
φύλλα σε πλαστικό κλαδί. Το
προϊόν πωλείται χωρίς
συσκευασία. 2. Κόκκινα,
πλαστικά µήλα για
διακόσµηση. Συσκευασία:
τέσσερα µήλα σε διάφανο,
πλαστικό κουτί.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Φύση κινδύνου

Πνιγµός
Λόγω του
χαρακτηριστικού
σχήµατος, χρώµατος και
µεγέθους, το προϊόν θα
µπορούσε εσφαλµένα να
θεωρηθεί ως τρόφιµο.
Οι µικροί µίσχοι των
µήλων µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα.
Ένα παιδί θα µπορούσε
να τους βάλει στο
στόµα, προκαλώντας
πνιγµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
87/357/EEC για τα
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

