ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 06 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 25 έως 29 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 22
Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/0668
/15

Σουηδία

Προϊόν

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Μελάνι τατουάζ
Μάρκα: Eternal ink
Όνοµα: True Gold
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
True Gold
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Lot
04/24/14, PD 05/24/14,
Exp. 04/25/16
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 —
Οµορφιά / Προσωπική
Φροντίδα / Υγιεινή
Περιγραφή: Κίτρινη
πλαστική φιάλη ύψους 10
cm, περιεκτικότητας 30 ml.
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένες Πολιτείες

Φύση κινδύνου

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
αρωµατικές αµίνες
(µετρηθείσες τιµές για
ο-ανισιδίνη και oτολουιδίνη 14 mg/kg και
86 mg/kg, αντιστοίχως).
Η απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης ResAp (2008)1
σχετικά µε τις
απαιτήσεις και τα
κριτήρια για την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, συνιστά ότι οι
αρωµατικές αµίνες, που
έχουν καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες,
τοξικές για την
αναπαραγωγή και
ευαισθητοποιητικές
ιδιότητες, δεν θα πρέπει
να είναι παρούσες σε
τατουάζ και σε προϊόντα
µόνιµου µακιγιάζ ούτε
να αποδεσµεύονται από
αζωχρωστικές.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
εθνική νοµοθεσία.

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

2
A12/0669
/15

Σουηδία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Μελάνι τατουάζ
Μάρκα: Intenze
Όνοµα: Grey wash dark
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article #ST1056GWB,
Ref#105616K16001
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Αρ.
παρτίδας: BK99IMX40, LOT
SS169, Ηµεροµηνία λήξης:
10/31/18
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 –
Οµορφιά / Προσωπική
Φροντίδα / Υγιεινή
Περιγραφή: Μαύρη
πλαστική φιάλη,
περιεκτικότητας 29,6 ml,
ύψους 10 cm.

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
πολυκυκλικούς
αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες (PAH)
(µετρούµενη τιµή: 20
mg/kg).

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Η απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης ResAp (2008)1
σχετικά µε τις
απαιτήσεις και τα
κριτήρια για την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, συνιστά η
συνολική ποσότητα των
PAH να µην υπερβαίνει
τα 0,5 mg/kg.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
εθνική νοµοθεσία.

Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένες Πολιτείες

3
A12/0670
/15

Σουηδία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Μελάνι τατουάζ
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Tattoo Fastness
High - grade Color
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Χηµικός
Τα 5 µελάνια από κιτ
περιέχουν ουσίες οι
οποίες µπορεί να είναι
επιζήµιες εάν είναι
παρούσες σε µελάνια
τατουάζ. Ανιχνεύτηκαν
αρωµατικές αµίνες
(µετρηθείσες τιµές για
την 4-µεθυλο-µφαινυλενοδιαµίνη έως

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Μελάνια τατουάζ καφέ,
κόκκινο, πράσινο, λευκό και
κίτρινο χρώµα
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 –
Οµορφιά / Προσωπική
Φροντίδα / Υγιεινή
Περιγραφή: Σύνολο από 7
µελάνια τατουάζ. Πλαστικές
φιάλες 20 ml, ύψους 6 cm.
Το κείµενο στις διαφορετικές
χρωµατικές εκδόσεις είναι
πανοµοιότυπο. ∆ε φέρουν
ενδείξεις της ηµεροµηνίας
παραγωγής και λήξης.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

6220 mg/kg), βάριο
(µετρηθείσα τιµή έως
και 4,5 g/kg) και
ψευδάργυρος
(µετρηθείσα τιµή έως
και 0,5 g/kg).
Η απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης ResAp (2008)1
σχετικά µε τις
απαιτήσεις και τα
κριτήρια για την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, συνιστά ότι οι
αρωµατικές αµίνες, που
έχουν καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες,
τοξικές για την
αναπαραγωγή και
ευαισθητοποιητικές
ιδιότητες, δεν θα πρέπει
να είναι παρούσες σε
τατουάζ και σε προϊόντα
µόνιµου µακιγιάζ ούτε
να αποδεσµεύονται από
αζωχρωστικές. Συνιστά
επίσης ότι η
περιεκτικότητα των
µελανιών τατουάζ σε
βάριο και ψευδάργυρο
δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 mg/kg.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
εθνική νοµοθεσία.

4
A12/0671
/15

Σουηδία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Όνοµα: Micro Pigment
Cosmetic Color SUNSET

Το προϊόν περιέχει βάριο
(µετρηθείσες τιµές 62
mg/kg), ψευδάργυρο
(µετρηθείσες τιµές 102
mg/kg) και ανιλίνη
(µετρηθείσες τιµές 53
mg/kg).

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Sunset

Η απόφαση του
Συµβουλίου της

Προϊόν: Μελάνι τατουάζ
Μάρκα: BIOtouch

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
000744
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 —
Οµορφιά / Προσωπική
Φροντίδα / Υγιεινή
Περιγραφή: Κόκκινη
πλαστική φιάλη µε
µικροχρωστικές, ύψους 7
cm. Περιέχει 1/2 oz.
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένες Πολιτείες

Ευρώπης ResAp (2008)1
σχετικά µε τις
απαιτήσεις και τα
κριτήρια για την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, συνιστά ότι οι
αρωµατικές αµίνες που
έχουν καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες,
τοξικές για την
αναπαραγωγή και
ευαισθητοποιητικές
ιδιότητες δεν θα πρέπει
να είναι παρούσες σε
τατουάζ και σε προϊόντα
µόνιµου µακιγιάζ ούτε
να αποδεσµεύονται από
αζωχρωστικές. Συνιστά
επίσης ότι η
περιεκτικότητα των
µελανιών τατουάζ σε
βάριο και ψευδάργυρο
δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 50 mg/kg.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
εθνική νοµοθεσία.

5
A12/0672
/15

Σουηδία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Μελάνι µόνιµου
µακιγιάζ
Μάρκα: Magic Cosmetic
Όνοµα: Micro Cream
Pigment for Permanent
Make-up
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Grey #6 micro cream
pigment
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
αρσενικό, βάριο,
µόλυβδο και
ψευδάργυρο
(µετρηθείσες τιµές: 49
mg/kg, 103 mg/kg, 25
mg/kg και 107 mg/kg,
αντιστοίχως).
Η απόφαση Συµβουλίου
της Ευρώπης ResAp
(2008)1 σχετικά µε τις
απαιτήσεις και τα
κριτήρια για την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, συνιστά τα
επίπεδα αρσενικού και
µόλυβδου στα µελάνια

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

ΟΟΣΑ: 53000000 –
Οµορφιά / Προσωπική
Φροντίδα / Υγιεινή
Περιγραφή: Χρωστική
ουσία µόνιµου µακιγιάζ.
Πλαστική φιάλη ύψους 7
cm. ∆εν αναφέρεται παρτίδα
ή ηµεροµηνία λήξης.
Χώρα προέλευσης: Ισραήλ

6
A12/0673
/15

Σουηδία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Μελάνι τατουάζ
Μάρκα: Kuro Sumi
Όνοµα: Kuro Sumi Colors
Tattoo Ink
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Μαύρο 1/2 oz
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Lot #
KCTB10822, Ηµεροµηνία
κατασκευής: 10/03/11,
Ηµεροµηνία λήξης: 12/14
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 –
Οµορφιά / Προσωπική
Φροντίδα / Υγιεινή
Περιγραφή: Μελάνι
τατουάζ σε µαύρο χρώµα.
Μαύρη πλαστική φιάλη,
ύψους 8 cm, 1/2 oz.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

τατουάζ να µην
υπερβαίνουν τα
2 mg/kg. Η σύσταση για
το βάριο και τον
ψευδάργυρο είναι να
µην υπερβαίνουν τα
50 mg/kg.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
εθνική νοµοθεσία.

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
πολυκυκλικούς
αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες
(PAH), µεταξύ των
οποίων βενζο(α)πυρένιο
και ναφθαλίνιο
(µετρηθείσα τιµή των
PAH: έως 20 mg/kg),
καθώς και κάδµιο,
µόλυβδο και
ψευδάργυρο
(µετρηθείσες τιµές 28
mg/kg, 41 mg/kg και
246 mg/kg,
αντιστοίχως).
Η απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης ResAp (2008)1
σχετικά µε τις
απαιτήσεις και τα
κριτήρια για την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, συνιστά η
συνολική ποσότητα των
PAH να µην υπερβαίνει
τα 0,5 mg/kg.
Η σύσταση για το
κάδµιο, τον µόλυβδο και
τον ψευδάργυρο είναι
ότι δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τα 0,2

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

mg/kg, 2 mg/kg και 50
mg/kg, αντιστοίχως.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
εθνική νοµοθεσία.

7
A12/0674
/15

Σουηδία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Μελάνι τατουάζ
Μάρκα: Kuro sumi
Όνοµα: Kuro sumi colors
tattoo ink
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Μαύρο 1 oz.
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Lot #
KCTB10822, MFG:
20/05/11, Ηµεροµηνία
λήξης 08/15
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 —
Οµορφιά / Προσωπική
Φροντίδα / Υγιεινή
Περιγραφή: Μαύρη
πλαστική φιάλη µε µελάνι
τατουάζ, ύψους 12 cm, που
περιέχει 1 oz.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
πολυκυκλικούς
αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες
(PAH),
(συµπεριλαµβανοµένων
βενζο(α)πυρενίου και
ναφθαλίνιου)
(µετρηθείσα τιµή των
PAH: 3,7 mg/kg),
καθώς και µόλυβδο
(µετρηθείσα τιµή 17
mg/kg).
Η απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης ResAp (2008)1
σχετικά µε τις
απαιτήσεις και τα
κριτήρια για την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, συνιστά η
συνολική ποσότητα των
PAH να µην υπερβαίνει
τα 0,5 mg/kg, ενώ ο
µόλυβδος τα 2 mg/kg.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
εθνική νοµοθεσία

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

8
A12/0675
/15

Σουηδία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Μελάνι τατουάζ /
µόνιµο µακιγιάζ
Μάρκα: Pure Colors
Όνοµα: Strawberries &
Cream
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
strawberries & cream/
permanent make-up color
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: LOT#
010372L, Ηµεροµηνία λήξης
12-2017
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 —
Οµορφιά / Προσωπική
Φροντίδα / Υγιεινή

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει βάριο
(µετρηθείσα τιµή:17,8
g/kg).

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Η απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης ResAp (2008)1
σχετικά µε τις
απαιτήσεις και τα
κριτήρια για την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, συνιστά η
περιεκτικότητα των
µελανιών τατουάζ σε
βάριο να µην υπερβαίνει
τα 50 mg/kg.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
εθνική νοµοθεσία

Περιγραφή: Μελάνι για
µόνιµο µακιγιάζ. Πλαστική
φιάλη 15 ml, ύψους 8 cm.
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένες Πολιτείες

9
A12/0676
/15

Σουηδία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Μελάνι µόνιµου
µακιγιάζ
Μάρκα: Purebeau
Όνοµα: Venus

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει βάριο
(µετρηθείσα τιµή 2,5
g/kg).
Η απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης ResAp (2008)1

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Χρήση έως: 01/2020
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 —
Οµορφιά / Προσωπική
Φροντίδα / Υγιεινή
Περιγραφή: Πλαστική
φιάλη ύψους 6 cm.

σχετικά µε τις
απαιτήσεις και τα
κριτήρια για την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, συνιστά η
περιεκτικότητα των
µελανιών τατουάζ σε
βάριο να µην υπερβαίνει
τα 50 mg/kg.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
εθνική νοµοθεσία.

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

10
A12/0677
/15

Σουηδία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα
Προϊόν: Μελάνι τατουάζ
Μάρκα: Millennium Colors
Όνοµα: MOMS
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Μαύρο Onyx. Ηµεροµηνία
κατασκευής: 08/20/14.
Χρήση έως 08/2018
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Αριθ.
παρτίδας 31962
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 53000000 —
Οµορφιά / Προσωπική
Φροντίδα / Υγιεινή
Περιγραφή: Μαύρη
πλαστική φιάλη ύψους 8 cm.
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένες Πολιτείες

Χηµικός
Το προϊόν περιέχει
πολυκυκλικούς
αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες
(PAH),
(συµπεριλαµβανοµένου
του βενζο(α)πυρενίου)
(µετρηθείσα τιµή των
PAH έως 22 mg/kg).
Η απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης ResAp (2008)1
σχετικά µε τις
απαιτήσεις και τα
κριτήρια για την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, συνιστά η
συνολική ποσότητα των
PAH να µην υπερβαίνει
τα 0,5 mg/kg.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε την
εθνική νοµοθεσία.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

11
A12/0692
/15

Λουξεµβούργο

Κατηγορία: Gadgets

Περιβαλλοντικός,

Προϊόν: Κουβέρτα fleece µε
λειτουργία θέρµανσης

Χηµικός

Μάρκα: AZU
Όνοµα: Fleecedecke mit
Heizfunktion
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art. N° 0695
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5452003806953
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 75000000 — Οικιακά
είδη / Έπιπλα γραφείου /
Εξοπλισµός
Περιγραφή: Μπλε
τετράγωνη κουβέρτα µε
λειτουργία θέρµανσης.
Ηµιδιαφανή συσκευασία
κατασκευασµένη από PVC.
Το προϊόν διατίθεται µε
καλώδιο µε προσαρµογέα
USB.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το πλαστικό της PVC
συσκευασίας περιέχει
κάδµιο (µετρηθείσα τιµή
0,096% κατά βάρος). Το
κάδµιο προκαλεί βλάβες
στα εσωτερικά όργανα
σε περίπτωση
κατάποσης ή εισπνοής
και µπορεί να
προκαλέσει καρκίνο.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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A12/0693
/15

Λουξεµβούργο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Περιβαλλοντικός,

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Χηµικός
Προϊόν: Σχοινί
ρυµούλκησης
Μάρκα: AZU
Όνοµα: Abschleppseil
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art.-nr. 0631
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5452003806311
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 Αυτοκίνητα

Το πλαστικό της PVC
συσκευασίας περιέχει
κάδµιο (µετρηθείσα τιµή
έως 0,044% κατά
βάρος). Το κάδµιο
προκαλεί βλάβες στα
εσωτερικά όργανα σε
περίπτωση κατάποσης ή
εισπνοής και µπορεί να
προκαλέσει καρκίνο.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Περιγραφή: Σχοινί
ρυµούλκησης. Ηµιδιαφανή /
µπλε συσκευασία,
κατασκευασµένη από PVC.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

13
A12/0695
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός,

Προϊόν: Πλαστικό παιχνίδι

Τραυµατισµοί

Μάρκα: Longxin

Το προϊόν µπορεί
εύκολα να σπάσει και να
αποσπαστούν µικρά
µέρη, που ενδεχοµένως
έχουν αιχµηρές άκρες.
Ένα παιδί µπορεί να
βάλει τα µικρά τµήµατα
στο στόµα του και να
πνιγεί ή να
τραυµατιστεί.

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
0042000011146 (επί της
ετικέτας), 6958521900146

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόρριψη της
εισαγωγής στα
σύνορα

(επί της συσκευασίας)
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 —
Παιχνίδια
Περιγραφή: Παιχνίδι
πρόβατο από σκληρό
πλαστικό (περίπου 15x20
cm) σε χρωµατιστό, χάρτινο
κουτί. Όταν τοποθετηθούν
µπαταρίες (3 x 1.5V), το
πρόβατο κινείται και κάνει
ήχους. Το σώµα του
προβάτου είναι
κατασκευασµένο από
διάφανο πλαστικό, µέσω του
οποίου είναι ορατό το υλικό
γεµίσµατος. Η γέµιση
αποτελείται από µικρά,
λευκά σφαιρίδια
πολυστυρενίου. Το
ηλεκτρικό καλώδιο είναι
επίσης ορατό µέσα από το
διαφανές πλαστικό.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

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

14
A12/0696
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Περιδέραιο

Το περιδέραιο περιέχει
µόλυβδο (µετρηθείσα
τιµή: 0,5% κατά βάρος).
Η έκθεση σε µόλυβδο
είναι επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία.

Μάρκα: Marenja
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
X0006YESB5
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Περιδέραιο
χρυσού χρώµατος µε διπλό
µενταγιόν σε σχήµα καρδιάς,
διακοσµηµένο µε πέτρες. Το
προϊόν διατίθεται σε λευκό
κουτάκι από αποµίµηση
δέρµατος, που φέρει στο
καπάκι το εµπορικό σήµα µε
χρυσά γράµµατα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
κανονισµό REACH.

Εθελοντικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

15
A12/0697
/15

Φινλανδία

Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και εξοπλισµός
για παιδιά
Προϊόν: Πιπίλες
Μάρκα: Cutie Baby

Πνιγµός
Ο δακτύλιος στην πιπίλα
µπορεί εύκολα να
αποσπαστεί και το παιδί
θα µπορούσε να τον
βάλει στο στόµα και να
πνιγεί.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή έχει
απορριφθεί στα
σύνορα

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
1) CU- 02Α (0-6 µήνες). 2)
CU- 02Β (6-18 µηνών)

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 1400.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1) 8859140104473,
2) 8859140104411
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 —
Βρεφική φροντίδα
Περιγραφή: Τέσσερεις
πιπίλες σε διάφορα
χρώµατα, διακοσµηµένες µε
φωτογραφίες ζώων (σκύλος,
µέλισσες, πίθηκος και
κουκουβάγια). Περιέχονται
δύο πιπίλες ανά συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
Ταϊλάνδη

16
A12/0698
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστικές κούκλες

Οι κούκλες περιέχουν
φθαλικό δι (2αιθυλoεξυλo) εστέρα
(DEHP) (µετρηθείσα
τιµή 20% κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να είναι
επιβλαβής για την υγεία
των παιδιών,
προκαλώντας
ενδεχόµενη βλάβη στο
αναπαραγωγικό
σύστηµα.

Μάρκα: Samefa
Όνοµα: 1) "Seabed of Fairy
Tale World", 2) "Happy Devil
Girl", 3) "Belle baby Doctor"
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
1) 4430, 2) 4344, 3) 4355
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 1)
8435114944308, 2)
8435114943448, 3)
8435114943554

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH, οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,
DBP και BBP

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή έχει
απορριφθεί στα
σύνορα

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 Παιχνίδια

απαγορεύονται σε όλα
τα παιχνίδια και τα είδη
παιδικής φροντίδας.

Περιγραφή: ∆ιάφορες
κούκλες: 1) Τέσσερεις
γοργόνες µε διαφορετικό
χρώµα µαλλιών. 2) Κούκλα
µε φόρεµα µε σχέδιο ζέβρας.
3) Κούκλα ντυµένη γιατρός,
µε νοσοκοµειακό εξοπλισµό.
Συσκευασία: Χάρτινο κουτί
και blister που φέρει την
εµπορική ονοµασία, µια
ετικέτα µε τα στοιχεία του
εισαγωγέα, σήµανση CE,
αριθµό αναφοράς, barcode
και σήµανση «made in
China».
Χώρα προέλευσης: Κίνα

17
A12/0699
/15

Ιταλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Αξεσουάρ
αποκριάτικης στολής

Το προϊόν περιέχει
φθαλικό δι (2αιθυλoεξυλo) εστέρα
(DEHP) (µετρηθείσα
τιµή έως και 36,86%).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να είναι
επιβλαβής για την υγεία
των παιδιών,

Μάρκα: Out of the Blue
Όνοµα: Honking Clown
Nose
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

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

63/2656 PO: 18211
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4029811322930
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 —
Παιχνίδια
Περιγραφή: Μύτη κλόουν
από κόκκινο πλαστικό µε
ελαστικό κορδόνι. Είναι
συνδεδεµένη σε ένα χαρτόνι
που φέρει ετικέτα και
συσκευασµένη σε διαφανή,
πλαστική σακούλα. Όταν
πιέζεται, τη µύτη εκπέµπει
ήχο κορναρίσµατος.

προκαλώντας
ενδεχόµενη βλάβη στο
αναπαραγωγικό
σύστηµα.
Σύµφωνα µε τον
κανονισµό REACH, οι
φθαλικές ενώσεις DEHP,
DBP και BBP
απαγορεύονται σε όλα
τα παιχνίδια και τα είδη
παιδικής φροντίδας.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

18
A12/0700
/15

Γερµανία

Κατηγορία: ∆είκτες λέιζερ

Βλάβη στην όραση

Προϊόν: Συσκευή
ευθυγράµµισης µε λέιζερ

Το προϊόν περιλαµβάνει
λέιζερ κατηγορίας 3R
που θα µπορούσε να
προκαλέσει βλάβη στην
όραση.

Μάρκα: October Mountain
Products
Όνοµα: Tru-center
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
61142
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 62000000 —
Γραφική ύλη / Μηχανήµατα
γραφείου / Εποχιακά είδη
Περιγραφή: Μαύρη
συσκευή ευθυγράµµισης µε
λέιζερ και αλφάδι που
διατίθεται σε πορτοκαλί,
κίτρινη και µαύρη, πλαστική
συσκευασία.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60825-1.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή έχει
απορριφθεί στα
σύνορα

Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένες Πολιτείες

19
A12/0701
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Μοτοσικλέτα
Μάρκα: Yamaha
Όνοµα: DM 01 - DM 04
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Έγκριση τύπου ΕΚ: E 13 *
e13*2002/24*0565,
e13*92/61*0085.
Περιγραφή πώλησης:
XT660R, XT660X, XT660Z,
XT660ZA

Τραυµατισµοί
Υπάρχει πιθανότητα
ραγίσµατος του άκρου
του άξονα αλλαγής
ταχυτήτων λόγω
λανθασµένης
διαµόρφωσης του
καµπύλου τµήµατος του
στόπερ, που ίσως
οδηγήσει σε αδυναµία
αλλαγής ταχυτήτων.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Ν/Α
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 —
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Μοτοσικλέτες
που κατασκευάστηκαν το
2014 και 2015.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Yamaha στη
χώρα µας,
αφορά 15
µοτοσικλέτες,
εκ των οποίων
οι 4 έχουν
παραδοθεί
στους τελικούς
ιδιοκτήτες
τους, στους
οποίους θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Χώρα προέλευσης: Γαλλία
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A12/0702
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες
φωτογραφίες
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Μοτοσικλέτα
Μάρκα: MV Agusta
Όνοµα: F 4 RR
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
F 4 RR, 02/09/14-29/09/14,
005738-005755
Αριθµός

Τραυµατισµοί
Το πίσω αµορτισέρ
µπορεί να µη λειτουργεί
σωστά, προκαλώντας
απώλεια της δύναµης
απόσβεσης και διαρροή
λαδιού από τον
αποσβεστήρα. Αυτό
µπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο πτώσεων κατά
τη διάρκεια κανονικής
χρήσης.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
MV Agusta στη

παρτίδας/Barcode: Ν/Α

χώρα µας, δεν
αφορά
µοτοσικλέτες,
που έχουν
εισαχθεί από
την επίσηµη
αντιπροσωπεία

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 —
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Μοτοσικλέτα.
Χώρα προέλευσης: Ιταλία
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A12/0703
/15

Ηνωµένο
Βασίλειο

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες
φωτογραφίες
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Φορτηγό τύπου
Pick-up (αγροτικό)
Μάρκα: Great Wall
Όνοµα: Steed
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Οχήµατα που
κατασκευάστηκαν από το
2011 και µετά, έγκριση
τύπου ΕΚ:
e11*2007/46*0072*08
e11*2007/46*0072*00
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
LGWDBE170AB651582 LGWDBE170BC652212
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 —
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Φορτηγό,
τύπου Pick-up (αγροτικό).
Αφορά µόνο
πετρελαιοκίνητα οχήµατα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
∆εν υπάρχουν διαθέσιµες
φωτογραφίες

Τραυµατισµοί
Σε οχήµατα ντίζελ, ο
λαιµός του φίλτρου
καυσίµου µπορεί να
ξεκολλήσει στο επάνω
µέρος, µε αποτέλεσµα
τη διαρροή καυσίµου
κατά τον ανεφοδιασµό ή
όταν η δεξαµενή είναι
πλήρης.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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A12/0704
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Σλοβακία

Κατηγορία: Φωτιστικές
αλυσίδες
Προϊόν: Φωτιστικές
αλυσίδες
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: MULTI FUNCTION
100L LED
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4801022589650

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

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευση της
κυκλοφορίας του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
Προειδοποίηση
των
καταναλωτών για
τους κινδύνους

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 —
Ηλεκτρικός εξοπλισµός
Περιγραφή: Αλυσίδα µε
100 λαµπάκια LED. Το
προϊόν είναι συσκευασµένο
σε µπλε, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

23
A12/0705
/15

Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Εγκαύµατα

Προϊόν: Περούκα
αποκριάτικης στολής

Το προϊόν ενέχει
κίνδυνο εγκαυµάτων
λόγω υψηλής
ευφλεκτότητας.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Party4u
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
92022
Αριθµός

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για την ασφάλεια των
παιχνιδιών και το
σχετικό ευρωπαϊκό

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

παρτίδας/Barcode:
5999562190364

πρότυπο EN 71-2.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 —
Παιχνίδια
Περιγραφή: Η περούκα µε
κόκκινα κέρατα διαβόλου
είναι κατασκευασµένη από
φύλλα αλουµινίου.
Συσκευάζεται σε πλαστική
σακούλα που φέρει ετικέτα
µε τη φράση: Fólia paróka
ördögszarvval (περούκα
αλουµινίου µε κέρατα
διαβόλου).
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/0706
/15

Τσεχική
∆ηµοκρατία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Ηλεκτρικό σίδερο
συγκόλλησης
Μάρκα: San Gong
Όνοµα: Soldering Iron
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ΝΟ. 2208Α
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
LN2303P7H100A305T, EAN
8592303003052
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 82000000 —
Εργαλεία / Εξοπλισµός Ισχύς
Περιγραφή: Ηλεκτρικό

Ηλεκτροπληξία
Λόγω της µη
ικανοποιητικής
εσωτερικής σύνδεσης
των αγωγών και της µη
ικανοποιητικής
διάστασης του
ρευµατολήπτη, η χρήση
του προϊόντος µπορεί να
προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
µε το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
60335 και το σχετικό
εθνικό πρότυπο.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευσης της
κυκλοφορίας του
προϊόντος και
άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

σίδερο συγκόλλησης.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/0707
/15

Νορβηγία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Περιδέραιο

Το προϊόν περιέχει
19,2% κατά βάρος
κάδµιο. Το κάδµιο
προκαλεί βλάβες στα
όργανα σε περίπτωση
κατάποσης ή εισπνοής
και µπορεί να
προκαλέσει καρκίνο.

Μάρκα: Indiska
Όνοµα: Indiska Vilja
Necklace
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1000003212461

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευσης της
κυκλοφορίας του
προϊόντος και
άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
κανονισµό REACH.

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 —
Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Περιδέραιο.
Χώρα προέλευσης: Ινδία
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A12/0708
/15

Νορβηγία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Προϊόν: Περιδέραιο

Το προϊόν περιέχει
25,5% κατά βάρος
κάδµιο. Το κάδµιο
προκαλεί βλάβες στα
όργανα σε περίπτωση
κατάποσης ή εισπνοής
και µπορεί να
προκαλέσει καρκίνο.

Μάρκα: Indiska
Όνοµα: Alita Necklace
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
1000003119654
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 64000000 —

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
κανονισµό REACH.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απαγόρευσης της
κυκλοφορίας του
προϊόντος και
άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Προσωπικά αξεσουάρ
Περιγραφή: Περιδέραιο.
Χώρα προέλευσης: Ινδία
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A12/0709
/15

Ιταλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Λαστιχάκια τύπου
loom band µε διακοσµητικά

Τα διακοσµητικά
περιέχουν φθαλικό δι(2αιθυλ) εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή πάνω
από 10% κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη στο
αναπαραγωγικό
σύστηµα.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Krazy Loom Bandz
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
69252310663 (1000
τεµάχια),
69252310708 (1000
τεµάχια),
69252310536 (3800
τεµάχια),
69252310675 (4000
τεµάχια)
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 —
Παιχνίδια
Περιγραφή: ∆ιάφορα
(1000-4000 τεµάχια) σετ µε
λαστιχάκια τύπου loom
bands, που περιέχουν
λαστιχάκια σε διάφορα
χρώµατα, διακοσµητικά και
άγκιστρα για την κατασκευή
βραχιολιών. Συσκευάζονται
σε πλαστικό κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH, οι
φθαλικοί εστέρες DEHP,
DBP και BBP
απαγορεύονται σε όλα
τα παιχνίδια και τα
προϊόντα παιδικής
φροντίδας.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

28
A12/0710
/15

Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σετ πλαστική
κούκλα

Το κεφάλι της κούκλας
περιέχει φθαλικό δι(2αιθυλ) εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή 33%
κατά βάρος). Αυτός ο
φθαλικός εστέρας
µπορεί να βλάψει την
υγεία των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή
βλάβη στο
αναπαραγωγικό
σύστηµα.

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Dream Style Girls
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθ. Τεµαχίου 268863
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6410412688637
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 —
Παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα γοργόνα µε ροζ
µαλλιά, τιρκουάζ τοπ και
βιολετί ουρά. Στη
συσκευασία υπάρχει επίσης
ροζ βούρτσα σε σχήµα
ψαριού, κίτρινος αστερίας,
ροζ ιππόκαµπος, ροζ
µέδουσα και ροζ
οστρακοειδές.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή έχει
απορριφθεί στα
σύνορα

Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό REACH, οι
φθαλικοί εστέρες DEHP,
DBP και BBP
απαγορεύονται σε όλα
τα παιχνίδια και τα
προϊόντα παιδικής
φροντίδας.

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/0711
/15

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Ασφυξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Προϊόν: Αξεσουάρ
αποκριάτικης στολής
Μάρκα: Funny Fashion
Όνοµα: Butterfly Set
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. 53132
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8712364531329
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 —
Παιχνίδια

Το πλαστικό υλικό της
σακούλας είναι πολύ
λεπτό. Εάν ένα παιδί
παίζει µε αυτό και βάλει
µέσα το κεφάλι του,
µπορεί εύκολα να
προσκολληθεί στο στόµα
και τη µύτη και να του
προκαλέσει ασφυξία.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

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

Περιγραφή: Αξεσουάρ
αποκριάτικης στολής που
περιλαµβάνουν φτερά
πεταλούδας, τιάρα και ραβδί.
Η συσκευασία αποτελείται
από µια διαφανή, πλαστική
σακούλα, που κλείνει µε µια
µπλε, χάρτινη ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/0712
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
αυτοκίνητο
Μάρκα: Smart
Όνοµα: Fortwo
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: 451, 451ED,
Smart fortwo, Smart fortwo
Brabus, Smart fortwo
microhy, Smart fortwo ED,
Smart fortwo ED Brabus,
έγκριση τύπου ΕΚ:
e1*2001/116*0413*20,
e1*2007/46*0540*04 ff

Τραυµατισµοί
Στα επηρεαζόµενα
οχήµατα ενδέχεται να
έχουν χρησιµοποιηθεί
βίδες στερέωσης της
κρεµαγιέρας, οι οποίες
µπορεί να µην είναι
σύµφωνες µε τις
προδιαγραφές. Στη
διάρκεια ζωής του
οχήµατος, κατόπιν
έκθεσης σε υψηλά
φορτία σε συνδυασµό µε
δονήσεις, µπορούν να
υποστούν θραύση. Στην
περίπτωση την οποία µία
από τις δύο βίδες της
γέφυρας υποστεί
θραύση, ο οδηγός
αντιλαµβάνεται

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Smart στη
χώρα µας,
αφορά 62
οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
σταλούν
προσωπικές

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Ν/Α
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 —
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επηρεάζονται
οχήµατα που
κατασκευάστηκαν µεταξύ
Ιανουαρίου και Αυγούστου
2014.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
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A12/0713
/15

Ισπανία

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες
φωτογραφίες
Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Προσαρµογέας
ταξιδίου
Μάρκα: GIFPRO
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
JG20
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6543544214235
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 —
Ηλεκτρικός εξοπλισµός
Περιγραφή: Προσαρµογέας
ταξιδίου που επιτρέπει τη
σύνδεση διάφορων
συσκευών µε το ηλεκτρικό
δίκτυο σε πρίζες τριών
ακίδων. Το προϊόν είναι
συσκευασµένο σε κουτί από
χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

αισθητούς θορύβους
κατά την οδήγηση, µε
πιθανή κεκλιµένη θέση
του τιµονιού και ή τη
σποραδική
ενεργοποίηση της
προειδοποιητικής
ένδειξης του ESP. Σε
αυτή την περίπτωση
επηρεάζονται τα
χαρακτηριστικά
χειρισµού του οχήµατος,
αυξάνοντας την
πιθανότητα ενός
ενδεχόµενου
ατυχήµατος.

επιστολές

Ηλεκτροπληξία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

Οι ακίδες δεν διαθέτουν
κατάλληλη µονωτική
επίστρωση και ο
χρήστης θα µπορούσε
να εκτεθεί σε επικίνδυνα
επίπεδα τάσης όταν
τοποθετήσει τον
προσαρµογέα στην
πρίζα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό εθνικό πρότυπο
UNE 20315.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

32
A12/0714
/15

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: BMW
Όνοµα: M 550d, 750d,
750Ld
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Τύπος: 5L, 5K, 7L, BMW
Έγκριση τύπου ΕΚ:
e1*2007/46*0363*,
e1*2007/46*0455*,
e1*2007/46*0276*
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Επηρεάζονται οχήµατα που
κατασκευάστηκαν µεταξύ 17
και 24 Μαρτίου 2015

Τραυµατισµοί
Λόγω σφάλµατος
διαδικασίας στη
συναρµολόγηση του
κινητήρα, ο εντατήρας
της αλυσίδας µπορεί να
µην έχει σφίξει
σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές,
προκαλώντας βλάβη
στην αλυσίδα. Στη
χειρότερη περίπτωση
µπορεί να σπάσει ο
εντατήρας της αλυσίδας,
µε αποτέλεσµα µεγάλης
κλίµακας διαρροή
λαδιού, που ενδέχεται
να προκαλέσει κίνδυνο
για τους άλλους χρήστες
του οδικού δικτύου.

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

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

33
A12/0715
/15

Γερµανία

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες
φωτογραφίες
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Μοτοσικλέτα

Τραυµατισµοί
Υπάρχει ενδεχόµενο το
εσωτερικό κάλυµµα της
ντίζας γκαζιού να βγει
εκτός θέσεως και να
µπλοκάρει στον οδηγό

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

Μάρκα: Ducati
Όνοµα: Multistrada 1200
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Type: A2/00, type key: ABJ,
type: A3/00; type key: ACC,
Έγκριση τύπου ΕΚ:
e3*2002/24*0563, Έγκριση
τύπου ΕΚ:
e24*2002/24*0139

του εµπρός καπακιού
του χειριστηρίου
ανοίγµατος των
πεταλούδων του
γκαζιού, µε αποτέλεσµα
πιθανό µπλοκάρισµα της
επιστροφής του.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Ν/Α

χρήστες
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε το
από
09/06/2015
∆ελτίο Τύπου

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 —
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επηρεάζονται
οχήµατα που
κατασκευάστηκαν µεταξύ
2010 και 2014.
Χώρα προέλευσης: Ιταλία
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A12/0716
/15

Ισπανία

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες
φωτογραφίες
Κατηγορία: Είδη παιδικής
φροντίδας και εξοπλισµός
για παιδιά
Προϊόν: Μπιµπερό
Μάρκα: CONCORDE

Πνιγµός
Η θηλή µπορεί εύκολα
να σπάσει,
δηµιουργώντας µικρά
κοµµάτια. Ένα µικρό
παιδί θα µπορούσε να τα
καταπιεί και να πνιγεί.

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. 90149A
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8429283046130
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 54000000 —
Βρεφική φροντίδα
Περιγραφή: Μπιµπερό µε
ροζ ή απαλό µπλε πώµα και
θηλή από σιλικόνη. Τα
προϊόντα διατίθενται σε
συσκευασίες των δύο, µέσα
σε διαφανή, πλαστική
σακούλα µε χάρτινη ετικέτα.

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14350.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Χώρα προέλευσης: Κίνα

35
A12/0717
/15

Πορτογαλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα
Μάρκα: Nissan
Όνοµα: Nissan Almera,
Navara, Pathfinder, Patrol,
Terrano II, Tino και XTrail
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Almera (N16), Navara
(D22), Pathfinder (R50),
Patrol (Y61), Terrano II
(R20), Tino (V10) και XTrail
(T30)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Ν/Α
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 —
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.

Τραυµατισµοί
Σε ορισµένες εκδόσεις
αναφλεκτήρων
αερόσακων υπάρχει
περίπτωση να
εµφανιστεί διαρροή
αέρα που µπορεί να
επιτρέψει την εισροή
υγρασίας στο εσωτερικό
τους, προκαλώντας
αλλοίωση του
προωθητικού αερίου
µέσα στον
αναφλεκτήρα. Η
αλλοίωση αυτή µπορεί
να προκαλέσει µη
κανονικό άνοιγµα του
αερόσακου ενώ, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις,
η συνθήκη αυτή µπορεί
να δηµιουργήσει
υπερβολική πίεση µέσα
στον αναφλεκτήρα κατά
το άνοιγµα του
αερόσακου, µε πιθανό
αποτέλεσµα την
αποκόλληση του
αερόσακου από τη βάση
στήριξής του.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού
κοινού µε τα
από
27/05/2015
και
03/07/2015
∆ελτία Τύπου

Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
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Ισπανία

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες
φωτογραφίες
Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας
Προϊόν: Βρεφικό µπλουζάκι
Μάρκα: PRIMARK
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref.: 5869281
Αριθµός

Πνιγµός
Τα κουµπιά στον ώµο
µπορούν εύκολα να
αποσπαστούν. Ένα
µικρό παιδί θα µπορούσε
να τα βάλει στο στόµα
του και να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό εθνικό πρότυπο
UNE 40902.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 67000000 —
Ενδύµατα
Περιγραφή: Λευκή,
βαµβακερή µπλούζα, µε
µπλε φάλαινες, µπροστινή
τσέπη και δύο κουµπιά στον
ώµο, σε µεγέθη 9-12 µηνών.
Χώρα προέλευσης: Ινδία
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Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σετ πλαστική
κούκλα

Το κεφάλι της κούκλας
περιέχει φθαλικό δι(2αιθυλεξυλ)εστέρα
(DEHP) (µετρηθείσα
τιµή 30% κατά βάρος),
που µπορεί να βλάψει
την υγεία των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή
βλάβη στο
αναπαραγωγικό
σύστηµα και φθαλικό διισο-εννεϋλεστέρα
(DINP) (µετρηθείσα τιµή
6,8% κατά βάρος).

Μάρκα: Άγνωστη
Ονοµασία: «La Sirena
vogue»
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art no. 268864
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6410412688644
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 —
Παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα γοργόνα µε βιολετίροζ µαλλιά και ροζ ουρά.
Μαζί µε τη γοργόνα
διατίθενται ένα µπλε
δελφίνι, ένας µικρός, µπλε
καρχαρίας, δύο
κιτρινόµαυρες χελώνες,
λουλούδια, ένα ροζ καβούρι,
ένα ροζ µαλάκιο και ένα
πράσινο χταπόδι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Σύµφωνα µε τον
κανονισµό REACH, οι
φθαλικοί εστέρες DEHP,
DBP και BBP
απαγορεύονται σε όλα
τα παιχνίδια και
προϊόντα παιδικής
φροντίδας, ενώ
φθαλικοί εστέρες DINP,
DIDP και DNOP
απαγορεύονται στα
παιχνίδια και τα
προϊόντα παιδικής
φροντίδας που κατά τη
χρήση τους µπορούν να
µπουν στο στόµα
παιδιών.

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή έχει
απορριφθεί στα
σύνορα
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Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα
Προϊόν: Επιβατικό
αυτοκίνητο
Μάρκα: Honda
Όνοµα: CR-V
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
CR-V
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
SHSRE5**0DU000101 SHSRE5**0DU020557,
SHSRE6**0DU100101 SHSRE6**0DU100465,
SHSRE6***0EU000215 SHSRE6**0DU027453,
SHSRE5**0EU000215 SHSRE5**OEU015840,
SHSRE6**OEU100114SHSRE6**OEU100142,
SHSRE6**OEU000132 SHSRE6**OEU019070,
SHSRE6**OEU200109 SHSRE6**OEU222778

Τραυµατισµοί
Τα φρένα µπορεί να
ενεργοποιηθούν
αυτοµάτως λόγω
εσφαλµένης ανίχνευσης
από το Σύστηµα
Μείωσης της
Σφοδρότητας της
Σύγκρουσης µέσω
Πέδησης (CMBS)
εµποδίων στο µπροστινό
µέρος του οχήµατος.
Απότοµη πέδηση
οχήµατος µπορεί να
προκαλέσει ατύχηµα.

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 77000000 —
Αυτοκίνητα
Περιγραφή: Επηρεάζονται
οχήµατα που
κατασκευάστηκαν µεταξύ 2
και 29 Σεπτεµβρίου 2014.
Χώρα προέλευσης:
Ηνωµένο Βασίλειο

39
A12/0721
/15

Φινλανδία

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες
φωτογραφίες
Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Σετ πλαστική
κούκλα

Χηµικός
Το πρόσωπο της
κούκλας περιέχει
φθαλικό δι(2αιθυλεξυλ)εστέρα

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Η εισαγωγή έχει
απορριφθεί στα
σύνορα

Μάρκα: Kimo
Όνοµα: Style Fashion
Beauty Girl
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art no. 268874
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Barcode: 6410412688743
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 —
Παιχνίδια
Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα πριγκίπισσα µε
µακριά, ξανθά µαλλιά. Το
σετ περιλαµβάνει πέντε
φορέµατα (πορτοκαλί,
πράσινο, σκούρο ροζ,
ανοιχτό ροζ και κίτρινοβιολετί), δύο ζευγάρια
µπότες (κόκκινες και µωβ),
µια ροζ τσάντα, µια ροζ
βούρτσα και ένα ασηµί
ραβδί. Η κούκλα είναι
ντυµένη µε ανοικτό ροζ,
βραδινό φόρεµα και ροζ,
ψιλοτάκουνα παπούτσια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

(DEHP) (µετρηθείσα
τιµή 22% κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη στο
αναπαραγωγικό
σύστηµα. Η κούκλα
περιέχει επίσης φθαλικό
δι-ισο-εννεϋλεστέρα
(DINP) (µετρηθείσα
τιµή: 17% κατά βάρος).
Σύµφωνα µε τον
κανονισµό REACH, οι
φθαλικοί εστέρες DEHP,
DBP και BBP
απαγορεύονται σε όλα
τα παιχνίδια και
προϊόντα παιδικής
φροντίδας, ενώ
φθαλικοί εστέρες DINP,
DIDP και DNOP
απαγορεύονται στα
παιχνίδια και τα
προϊόντα παιδικής
φροντίδας που κατά τη
χρήση τους µπορούν να
µπουν στο στόµα
παιδιών.

40
A12/0722
/15

Λετονία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι
κουδουνίστρα

Η λαβή του παιχνιδιού
είναι πολύ µεγάλη. Τα
παιδιά µπορεί να τη
βάλουν στο στόµα, µε
αποτέλεσµα να φράξει
τις αεροφόρους οδούς.

Μάρκα: Rasehorn
Όνοµα: Amurs (The
Hammer)
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Order No: 9272582
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4029069606509

Εθελοντικά
µέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος

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

Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 86000000 —
Παιχνίδια
Περιγραφή: Παιχνίδι
κουδουνίστρα που κάνει
θόρυβο. Είναι
κατασκευασµένη από
πλαστικό και έχει µια κίτρινη
µπάλα και πορτοκαλί λαβή.
Το προϊόν διατίθεται σε
διαφανή συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα
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Γερµανία

Προϊόν

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός
Προϊόν: Βραστήρας ρυζιού
Μάρκα: Mibao
Όνοµα: Deluxe Automatic

Φύση κινδύνου

Ηλεκτροπληξία
Η ηλεκτρική µόνωση δεν
είναι κατάλληλη για
συσκευή, που δεν είναι
γειωµένη.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις

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

Rice Cooker
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
CFXB20-50,
CFXB30-50 0
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6939196900013,
6939196900020
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 72000000 —
Οικιακές συσκευές
Περιγραφή: Βραστήρας
ρυζιού, 2/3 λίτρων
Χώρα προέλευσης: Κίνα

απαιτήσεις της οδηγίας
για τη χαµηλή τάση και
το σχετικό ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.
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Γερµανία

Κατηγορία: Είδη φωτισµού

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Λαµπτήρας LED

Λόγω κατασκευαστικού
ελαττώµατος, πιθανό
βραχυκύκλωµα ανάµεσα
στο περίβληµα
αλουµινίου και στους
αγωγούς µπορεί να
προκαλέσει
ηλεκτροπληξία (π.χ.
κατά την αντικατάσταση
των λαµπτήρων LED).

Μάρκα: force light
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
GU10 SMD 27LED WW,
White warm, 3000 K
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5900495194206
Κωδικός ιστοσελίδας
ΟΟΣΑ: 78000000 —
Ηλεκτρικές συσκευές
Περιγραφή: Λαµπτήρας
LED µε σύνδεσµο GU 10 και
27 LEDs – ονοµαστική τάση
230 V, ονοµαστική ισχύς 5,2
W, ονοµαστική συχνότητα
50 Hz.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 62560.

Εθελοντικά
µέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

