ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019
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 29η εβδοµάδα 2018 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.ggb.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 RAPEX
Αναφορά 29
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1
A12/0953
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα
µε αξεσουάρ

Το πλαστικό υλικό του

Μάρκα: Anlida
Όνοµα: Sweet Princess
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref.: 666-07

κεφαλιού της κούκλας
περιέχει δι (2-

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα
σύνορα

(µετρηθείσα τιµή άνω
του 20% κατά βάρος)
και διισοεννεάνο

παρτίδας/Barcode:
8989200666075

(µετρηθείσα τιµή:

µακιγιάζ, σε συσκευασία
µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

τον
εισαγωγέα):

εστέρα (DEHP)

φθαλικό εστέρα (DINP)

αξεσουάρ οµορφιάς και

µέτρα (Προς

αιθυλεξυλ) φθαλικό

Αριθµός

Περιγραφή: Κούκλα µε

Υποχρεωτικά

10.8% κατά βάρος).
Αυτοί οι φθαλικοί
εστέρες µπορούν να
βλάψουν την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
αναπαραγωγικού
συστήµατος και του
ήπατος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

2
A12/0954
/18

Αυστρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Βλάβη στην ακοή

Προϊόν: Παιχνίδι µε βελάκια

Το επίπεδο του

Μάρκα: Toi-Toys
Όνοµα: Cap Rocket
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
No: 814677, EAN code:
18068400-001
Περιγραφή: Συσκευασία
µπλίστερ, που περιέχει 1
βέλος και 48 καψύλλια, που
µπορούν να προσαρτηθούν
χωριστά στην άκρη του
βέλους.
Χώρα προέλευσης:
Ολλανδία

Εθελοντικά
µέτρα:

παραγόµενου ήχου είναι

Ανάκληση του

πολύ υψηλό και θα

προϊόντος από

µπορούσε να

τους τελικούς

προκαλέσει βλάβη στην
ακοή.

χρήστες (Από τον
διανοµέα)

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

3
A12/0955
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Χηµικός

Προϊόν: Κρέµα σώµατος

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Jardin Naturel
Όνοµα: Teufelskralle
Balsam
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ART. 231200
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 4
260132 323125
Περιγραφή: Κρέµα
σώµατος σε µαύρο, λευκό
και κόκκινο περιέκτη 250 ml
µε κόκκινο πώµα.

methylisothiazolinone
(MI). ∆ερµατική επαφή

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
λιανοπωλητή):

µε προϊόντα, που

Απαγόρευση

περιέχουν MI, µπορεί να

διάθεσης του

προκαλέσει αλλεργική

προϊόντος στην

δερµατίτιδα εξ επαφής

αγορά και άλλα

σε ευαισθητοποιηµένα
άτοµα.

συνοδευτικά
µέτρα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό των
Καλλυντικών.

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

4
A12/0956
/18

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Ξύλινα, µουσικά
παιχνίδια

Μικρά κοµµάτια

Μάρκα: Delgado Gifts
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref. MU61, MU62, MU64

µπορούν εύκολα να
αποσπαστούν από τα
χειρολαβή από τις

απορρίφθηκε στα
σύνορα

µαράκες προεξέχει
πολύ. Ένα µικρό παιδί
θα µπορούσε να βάλει
τα µικρά κοµµάτια ή την
προεξέχουσα χειρολαβή

8435221343889,

στο στόµα του και να
πνιγεί.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Ξύλινα,

συµµορφώνεται µε τις

µουσικά παιχνίδια:

απαιτήσεις της Οδηγίας

κουδουνίστρα

Ασφάλειας Παιχνιδιών

ratchet/ποδοσφαίρου (ref.

και το σχετικό

MU61), µαράκες µε

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

κουδουνίστρα (ref. MU64).
Τα προϊόντα συσκευάζονται
σε διάφανη, πλαστική
σακούλα.

τον
εισαγωγέα):
Η εισαγωγή

παρτίδας/Barcode:

κουδουνάκια (ref. MU62) και

µέτρα (Προς

παιχνίδια. Επιπλέον, η

Αριθµός

8435221343902 και
8435221343896

Υποχρεωτικά

Χώρα προέλευσης: Κίνα

5

Γερµανία

A12/0957
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

µην µπορούν να

Ανάκληση του

ασφαλιστούν πλήρως οι

προϊόντος από

πλάτες των καθισµάτων

τους τελικούς

στην εκάστοτε δεξιά

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: C-Class, E-Class
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e1*2001/116*0431*43-44,
e1*2001/116*0464*21-22,
e1*2007/46*1666*01-02.
Τύποι: 204, 204 AMG, R1EC

A12/0958
/18

καθισµάτων. Εάν στα
πίσω καθίσµατα του
οχήµατος υπάρχουν µη
ασφαλισµένα
αντικείµενα και δεν έχει
ασφαλίσει σωστά η
πλάτη του καθίσµατος,
ενδέχεται αυτά να µην

παρτίδας/Barcode:

µπορούν να

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

συγκρατηθούν σε

Απριλίου 2017 και
Αυγούστου 2017

περίπτωση ατυχήµατος,

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
Γαλλία

πλευρά των µπροστινών

Αριθµός

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.

6

Υπάρχει περίπτωση να

µε αποτέλεσµα να
αυξάνεται ο κίνδυνος
τραυµατισµού για τους
επιβάτες στα µπροστινά
καθίσµατα.

Εθελοντικά
µέτρα:

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Mercedes-Benz
στη χώρα µας,
αφορά 20
οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των
οποίων θα
σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Φορτιστής

είναι ανεπαρκής. Ο

Ανάκληση του

χρήστης θα µπορούσε

προϊόντος από

να αγγίξει ενεργά µέρη

τους τελικούς

και να υποστεί
ηλεκτροπληξία.

χρήστες (Από τον
διανοµέα)

Μάρκα: YOSS
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: USB φορτιστής
µε µία ή δύο θύρες USB.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Η ηλεκτρική µόνωση

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 61558.

Εθελοντικά
µέτρα:

7
A12/0959
/18

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Χαλάκι παζλ

Μικρά κοµµάτια

Μάρκα: Prémaman
Όνοµα: Tapis-puzzle
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
0PDE3G/OPDE3F
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3534443144863

Εθελοντικά
µέτρα:

µπορούν εύκολα να

Ανάκληση του

αποσπαστούν από το

προϊόντος από

παιχνίδι. Ένα µικρό

τους τελικούς

παιδί θα µπορούσε να τα

χρήστες (Από τον
διανοµέα)

βάλει στο στόµα του και
να πνιγεί.

Σύµφωνα µε

Το προϊόν δεν

έγγραφη

συµµορφώνεται µε τις

δήλωση του

απαιτήσεις της Οδηγίας

διανοµέα του

Περιγραφή: Χαλάκι παζλ σε

Ασφάλειας Παιχνιδιών

προϊόντος στην

διάφανη συσκευασία µε
φερµουάρ.

και το σχετικό

Ελλάδα, το

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

παιχνίδι έχει

Χώρα προέλευσης: Κίνα

αποσυρθεί από
τον χώρο
πώλησης
κατόπιν άµεσης
ενηµερώσεως
στα
καταστήµατα
που το διέθεταν
και
αναρτήθηκαν
σε όλα τα
καταστήµατα
ενηµερωτικά
για τους
καταναλωτές
για ανάκληση
του προϊόντος

8

Γερµανία

A12/0960
/18

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

το µοτέρ των

Ανάκληση του

εµπρόσθιων

προϊόντος από

υαλοκαθαριστήρων µαζί

τους τελικούς

µε τον βραχίονα από

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Mitsubishi
Όνοµα: Outlander
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:
e1*2001/116*0406*00-04
e1*2001/116*0482*00-09.

Ενδέχεται να διαβρωθεί

εισροή υδάτων, που σε
ακραία περίπτωση
µπορεί να επηρεάσει τη
λειτουργία του
υαλοκαθαριστήρα.

Τύποι: CW0, CWB. Κωδικοί:
R30328-R30341

Εθελοντικά
µέτρα:

Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση
του
καταναλωτικού

Αριθµός

κοινού µε το

παρτίδας/Barcode:

από

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
των ετών 2005 και 2012

17/05/2018
∆ελτίο Τύπου

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.
Χώρα προέλευσης:
Ιαπωνία
9
A12/0961
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

στο δεξιό και αριστερό

Ανάκληση του

ακραξόνιο µπροστινού

προϊόντος από

άξονα µπορεί να µην

τους τελικούς

έχει σφιχτεί µε σωστή

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: VW
Όνοµα: Tiguan Allspace
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e1*2001/116*0450*##.
Τύπος: 5N, Κωδικός: 40N4
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
01/08/2017 και 25/01/2018

Το παξιµάδι στερέωσης

ροπή. Το παξιµάδι
µπορεί κατά συνέπεια να
αποκολληθεί από το
ακραξόνιο, µε
αποτέλεσµα απώλεια
προώθησης και
σταθερότητας
οδήγησης.

Εθελοντικά
µέτρα:

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
VW στη χώρα
µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα.

από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
10

Φινλανδία

A12/0962
/18

Κατηγορία: Χόµπι /
Αθλητικός εξοπλισµός

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ποδήλατο

µπροστινού τροχού στο

Ανάκληση του

πιρούνι µέσω του

προϊόντος από

µηχανισµού γρήγορης

τους τελικούς

αποδέσµευσης ενδέχεται

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Tunturi
Όνοµα: Tundra Fatbike
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Το κλείδωµα του

να µην είναι επαρκώς

Εθελοντικά
µέτρα:

σφιχτό. Κατά συνέπεια,
ο εµπρός τροχός µπορεί
να κινείται κατά την
οδήγηση.

Ποδήλατα, που πωλήθηκαν
µεταξύ 1.1.2018 και
31.5.2018
Περιγραφή: Ποδήλατο.
Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας: http://www.tunt
uri.fi/takaisinhuoltokutsutunturi-tundra-fatbike/
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

11
A12/0963
/18

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα / van

κινητήρα 1.0, 1.5 ή 1.6

Ανάκληση του

EcoBoost και µηχανικό

προϊόντος από

κιβώτιο 6 ταχυτήτων

τους τελικούς

ενδέχεται να

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Ford

Ορισµένα οχήµατα µε

Όνοµα: C-Max, Focus,

εµφανίσουν θραύση της

Kuga, Mondeo, Galaxy,
Transit Connect

πλάκας πίεσης του

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
∆ιάφορα
Αριθµός

συµπλέκτη. Αυτό
προκαλεί οσµές από τον
συµπλέκτη και µειωµένη
απόδοση του οχήµατος.
Στην απίθανη περίπτωση

Εθελοντικά
µέτρα:

Έχει γίνει
σχετική
δηµοσίευση
στον Τύπο για
την ενηµέρωση

παρτίδας/Barcode:

θραύσης της πλάκας

του

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
των ετών 2014 και 2018

πίεσης του συµπλέκτη,

καταναλωτικού

µπορεί να ακουστεί

κοινού µε το

θόρυβος από την

από

περιοχή του κιβωτίου

20/07/2018
∆ελτίο Τύπου

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα / van.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

ταχυτήτων και σε
ακραίες περιπτώσεις να
εκτοξευθούν θραύσµατα
και να χτυπήσουν
εξαρτήµατα στο χώρο
του κινητήρα, µε
πιθανότητα καπνού ή
και φωτιάς στην περιοχή
του χώρου του
κινητήρα.

12
A12/0964
/18

Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το κεφάλι της κούκλας

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Beauty Lovely
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
NO. L-5-1 (επί της
συσκευασίας), TG362797-L5-1-159 (σε επισυναπτόµενη
ετικέτα)

περιέχει δι (2-

Απόσυρση του

αιθυλεξυλ) φθαλικό

προϊόντος από

εστέρα (DEHP)

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

(µετρηθείσα τιµή: 7%
κατά βάρος). Αυτός ο
φθαλικός εστέρας
µπορεί να βλάψει την
υγεία των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή

Αριθµός

βλάβη του

παρτίδας/Barcode: EAN:
5902280875659

αναπαραγωγικού
συστήµατος.

Περιγραφή: Πλαστική

Το προϊόν δεν

κούκλα ντυµένη µε φούστα

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

µε σχέδια λουλουδιών και
µπλε µπλούζα, που φέρει
πλαστική τιάρα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:

13
A12/0965

Γερµανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Ξύλινο παιχνίδι

Το ποσό του Νικελίου,

Εθελοντικά
µέτρα:

/18

Μάρκα: Universe of
imagination
Όνοµα: Discovery Ramp
Racer
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
EAN:803516233289,
Lot:06182017

που απελευθερώνεται

Ανάκληση του

από τις ζάντες των

προϊόντος από

τροχών είναι πολύ

τους τελικούς
χρήστες

υψηλό (9.96
µg/cm²/week). Το
Νικέλιο είναι ισχυρό
ερεθιστικό και µπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις στην

αντικείµενα που

Αυτοκινητόδροµος µε 4

παρατεταµένη επαφή µε
το δέρµα.

χρώµατα, µε µεταλλικές
ρόδες. Συσκευασία: χάρτινο
κουτί µε πλαστικό
παράθυρο.

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

περιέχεται σε
έρχονται σε άµεση και

αυτοκινητάκια σε διάφορα

προϊόντος από

περίπτωση που

Περιγραφή:
ράµπες και 4 ξύλινα

Απόσυρση του

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Χώρα προέλευσης: Χονγκ
Κονγκ

14
A12/0966
/18

Φινλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Fidget spinner

Το διαµέρισµα των

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: LED Spinner
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Item no: CH-02

Εθελοντικά
µέτρα:

µπαταριών µπορεί να

Απόσυρση του

ανοιχτεί εύκολα, χωρίς

προϊόντος από

τη χρήση εργαλείων, και

την αγορά (Από
τον διανοµέα)

οι µπαταρίες-κουµπιά
γίνονται προσβάσιµες.
Τα παιδιά θα µπορούσαν

Αριθµός

να τις βάλουν στο στόµα

παρτίδας/Barcode:

και να τις καταπιούν,

105849S30427, Batch no:
S30427

προκαλώντας βλάβη

Περιγραφή: Fidget spinner
µε LED φώτα, σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

στον γαστρεντερικό
σωλήνα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
62115.

15
A12/0967
/18

Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το κεφάλι της κούκλας

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Loving you
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
TG 364868

Εθελοντικά
µέτρα:

περιέχει δι (2-

Απόσυρση του

αιθυλεξυλ) φθαλικό

προϊόντος από

εστέρα (DEHP)

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

(µετρηθείσα τιµή: 17%
κατά βάρος). Αυτός ο
φθαλικός εστέρας

Αριθµός

µπορεί να βλάψει την

παρτίδας/Barcode: EAN:

υγεία των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή

5902280877547

βλάβη του

Περιγραφή: Μικρή,

αναπαραγωγικού
συστήµατος.

πλαστική κούκλα (10 cm) µε
ένα κορδόνι-θηλιά για να

Το προϊόν δεν

κρεµιέται. Πωλείται σε

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

συσκευασία πολλών
τεµαχίων (15 κούκλες), η
κάθε µία µέσα σε ξεχωριστή
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

16
A12/0968
/18

Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Στραγγαλισµός

Προϊόν: Παιχνίδι κιθάρα

Το παιχνίδι κιθάρα φέρει

Μάρκα: ADAR
Όνοµα: Music Guitar
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
951

λουρί για να κρέµεται
από τον λαιµό. Το λουρί
θα µπορούσε να
εγκλωβιστεί κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων του

Αριθµός

παιδιού και να

παρτίδας/Barcode: EAN:

σχηµατίσει θηλιά γύρω

5901271148185, LOT No:
9340

από τον λαιµό του

Περιγραφή: Παιχνίδι
κιθάρα σε σχήµα αρκούδας,
από πολύχρωµο πλαστικό
υλικό, που φέρει λουρί για
να κρέµεται από τον λαιµό.
Η κιθάρα λειτουργεί µε
µπαταρίες και συσκευάζεται
σε χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

παιδιού. Η απουσία
µηχανισµού άµεσης
απελευθέρωσης, που να
επιτρέπει την
αποµάκρυνση του
λουριού, µπορεί να
οδηγήσει σε
στραγγαλισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

17
A12/0969
/18

Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι όπλο

Οι βεντούζες από τα

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Powerful gun
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Item no: SE 120538
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN:
5907714434433

Εθελοντικά
µέτρα:

βλήµατα αποσπώνται

Απόσυρση του

εύκολα. Ένα µικρό παιδί

προϊόντος από

θα µπορούσε να τις

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

βάλει στο στόµα του και
να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών

Περιγραφή: Πλαστικό

και το σχετικό

παιχνίδι όπλο µε 3 βλήµατα,

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

σε συσκευασία µπλίστερ µε
χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

18
A12/0970
/18

∆ανία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Φωτιστικό οροφής

ενεργά µέρη κατά την

Απόσυρση του

τοποθέτηση και η

προϊόντος από

µόνωση είναι

την αγορά (Από
τον διανοµέα)

Μάρκα: V-Tac
Όνοµα: LED surface panel
light
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
VT-605 RD/SKU 4904 6W
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
3800157605380

Υπάρχει πρόσβαση σε

ανεπαρκής. Αυτά θα
µπορούσαν να
προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία στον
χρήστη.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Στρογγυλό

για τη Χαµηλή Τάση και

φωτιστικό οροφής LED, σε
χάρτινο κουτί.

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:

19
A12/0971
/18

Ιρλανδία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Υγρό για
ηλεκτρονικά τσιγάρα

νικοτίνη (µεταξύ 3 και

Μάρκα: ARAMAX
Όνοµα: Vape Juice
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
3 mg/ml, 6 mg/ml, 12
mg/ml, 18 mg/ml
περιεκτικότητα σε νικοτίνη

Το προϊόν περιέχει
18 mg/ml), η οποία
χαρακτηρίζεται ως οξεία
τοξική. ∆εν υπάρχει
συνοδευτικό φυλλάδιο
µε οδηγίες για σωστή
και ασφαλή χρήση του
προϊόντος, όπως
απαιτείται για επιβλαβή
µείγµατα. Ο χρήστης

Αριθµός

δεν έχει πληροφορίες

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

για να αποφύγει τους

Περιγραφή: Υγρό για
ηλεκτρονικά τσιγάρα σε
ορθογώνιο κουτί. Η
εξωτερική συσκευασία

κινδύνους, που
προκύπτουν όταν το
προϊόν έρθει σε επαφή
µε το δέρµα ή
καταποθεί.

ποικίλει σε χρώµατα,

Το προϊόν δεν

ανάλογα µε τη γεύση του
υγρού.

συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τα Προϊόντα Καπνού

Εθελοντικά
µέτρα:
∆ιάφορα
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες (Από τον
διανοµέα)

Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας: http://www.ecire
tte.ie & www.vapourpal.com
Χώρα προέλευσης: Κίνα

2014/40/EU.
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A12/0972
/18

Λιθουανία

Κατηγορία: Καλλυντικά

Πνιγµός

Υποχρεωτικά

Προϊόν: Σαπούνι µπάνιου

Λόγω του

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

Μάρκα: BadeFee
Όνοµα: Bath Praline Glam
Queen
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
art. no. BP061D

χαρακτηριστικού
σχήµατος, χρώµατος και

Απαγόρευση

µεγέθους, το προϊόν θα

διάθεσης του

µπορούσε εσφαλµένα να

προϊόντος στην

θεωρηθεί ως τρόφιµο.

αγορά και άλλα

Αυτό θα µπορούσε να

συνοδευτικά
µέτρα

οδηγήσει παιδιά στο να

Αριθµός

βάλουν στο στόµα τους

παρτίδας/Barcode:
Barcode 4260212377994

µικρά κοµµάτια του,
προκαλώντας πνιγµό.

Περιγραφή: Προϊόν

Το προϊόν δεν

µπάνιου σε σχήµα cupcake,

συµµορφώνεται µε τις

µε αποµίµηση σαντιγί και

απαιτήσεις της Οδηγίας

διακοσµητικά στοιχεία.

87/357/EEC για τα

Συσκευάζεται σε φόρµα

προϊόντα, που

cupcake µέσα σε χάρτινο
κουτί.

εµφανίζονται µε

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία

διαφορετική µορφή από
αυτή που θα έπρεπε,
θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία ή την ασφάλεια
των καταναλωτών.

21
A12/0973
/18

Ιταλία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Μελάνι τατουάζ

αρωµατικές αµίνες o-

Μάρκα: Eternal Ink
Όνοµα: CARAMEL
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Το προϊόν περιέχει τις
anisidine (µετρηθείσα

Απαγόρευση
διάθεσης του

τιµή: 64 mg/kg). Αυτές

προϊόντος στην

οι αρωµατικές αµίνες

αγορά και άλλα

ενδέχεται να

συνοδευτικά
µέτρα

παρτίδας/Barcode: LOT
06/17/16

κυτταρικές µεταλλάξεις

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

τον
εισαγωγέα):

toluidine (µετρηθείσα

προκαλέσουν καρκίνο,

30 ml µε κίτρινη/πορτοκαλί
χρωστική.

µέτρα (Προς

τιµή: 16 mg/kg) και

Αριθµός

Περιγραφή: Μπουκαλάκι

Υποχρεωτικά

και να επηρεάζουν το
αναπαραγωγικό
σύστηµα.
Σύµφωνα µε την
απόφαση του
Συµβουλίου της
Ευρώπης (ResAP 2008)
για τις απαιτήσεις και τα
κριτήρια σχετικά µε την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, οι αρωµατικές
αµίνες που είναι
καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες,
τοξικές για την
αναπαραγωγή ή έχουν
ιδιότητες
ευαισθητοποίησης δεν
θα πρέπει να
περιέχονται στα τατουάζ
και τα προϊόντα µόνιµου

µακιγιάζ, ούτε να
απελευθερώνονται από
αζωχρωστικές.
22

Ιταλία

A12/0974
/18

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Μελάνι τατουάζ

αρωµατική αµίνη 2,4-

Μάρκα: Eternal Ink
Όνοµα: ORANGE
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: LOT
11/24/15

Το προϊόν περιέχει την
Toluenediamine

µέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

(µετρηθείσα τιµή: 24

Απαγόρευση

mg/kg). Αυτή η

διάθεσης του

αρωµατική αµίνη

προϊόντος στην

ενδέχεται να προκαλέσει
καρκίνο.

αγορά και άλλα

Σύµφωνα µε την

συνοδευτικά
µέτρα

απόφαση του
Συµβουλίου της

Περιγραφή: Μπουκαλάκι

Ευρώπης (ResAP 2008)

30 ml µε κίτρινη/πορτοκαλί
χρωστική.

για τις απαιτήσεις και τα

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

Υποχρεωτικά

κριτήρια σχετικά µε την
ασφάλεια των τατουάζ
και του µόνιµου
µακιγιάζ, οι αρωµατικές
αµίνες που είναι
καρκινογόνες,
µεταλλαξιογόνες,
τοξικές για την
αναπαραγωγή ή έχουν
ιδιότητες
ευαισθητοποίησης δεν
θα πρέπει να
περιέχονται στα τατουάζ
και τα προϊόντα µόνιµου
µακιγιάζ, ούτε να
απελευθερώνονται από
αζωχρωστικές.
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A12/0975
/18

∆ηµοκρατία της
Τσεχίας

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια

ενεργά µέρη κατά τη

Μάρκα: Άγνωστη

Υπάρχει πρόσβαση σε
χρήση. Αυτό θα

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
λιανοπωλητή):

µπορούσε να

Απόσυρση του

προκαλέσει

προϊόντος από
την αγορά

Όνοµα: LED ROPELIGHT
SET

ηλεκτροπληξία στον
χρήστη.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
2 LINE CLEAR 10M

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Αριθµός

για τη Χαµηλή Τάση και

παρτίδας/Barcode:
5901477322181

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

Περιγραφή: Αλυσίδα µε
φωτάκια σε σχήµα λάστιχου
ποτίσµατος, σε πλαστική
σακούλα µε οδηγίες χρήσης.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία
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A12/0976
/18

∆ηµοκρατία της
Τσεχίας

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Φωτιστικό
γραφείου

αποσύνδεση του φις από

Μάρκα: YOLOMO
Όνοµα: LED FOLDABLE
RECHARGEABLE DESK LAMP
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Κατά τη σύνδεση ή
το δίκτυο ηλεκτρικού

Υποχρεωτικά
µέτρα (Προς
τον
λιανοπωλητή):

ρεύµατος, γίνονται

Απόσυρση του

προσβάσιµα ενεργά

προϊόντος από
την αγορά

µέρη, µε κίνδυνο
πρόκλησης
ηλεκτροπληξίας για τον

No. 1055

χρήστη.

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
6868000004404

συµµορφώνεται µε τις

Περιγραφή: Φορητό
φωτιστικό γραφείου LED.
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:
AC 110 - 220 V, 50 - 60 Hz,
1 W, class II.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.
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Γερµανία

Κατηγορία: Χόµπι /
Αθλητικός εξοπλισµός

Χηµικός

Προϊόν: Υποδήµατα για
υδάτινα σπορ

πολυκυκλικούς

Απόσυρση του

υδρογονάνθρακες

προϊόντος από

(PAHs) chrysene και

την αγορά (Από
τον διανοµέα)

Μάρκα: Aqua Sphere
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Black/blue "Beachwalker
Junior"
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch:
PO#227P3, EAN:
8032621390118
Περιγραφή: Μαύρα/µπλε
υποδήµατα νεοπρενίου για
υδάτινα σπορ. ∆ιατίθενται
χωρίς συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν περιέχει τους

benzo[e]pyrene
(µετρηθείσες τιµές: 11
mg/kg και 1.7 mg/kg
αντίστοιχα). Αυτοί οι
PAHs είναι
καρκινογόνοι.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Εθελοντικά
µέτρα:

26
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ρυµουλκούµενα

φρένο τύµπανου µπορεί

Ανάκληση του

να είναι ελαττωµατική.

προϊόντος από

Αυτό θα µπορούσε να

τους τελικούς

Όνοµα: ∆ιάφορα

οδηγήσει σε απώλεια

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

της λειτουργίας των
φρένων.

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Böckmann

Τύποι: AB1, AB1C, AT1,
C22, CHF, CHSC, P12, PHA,
PHC
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ρυµουλκούµενα παραγωγής
µεταξύ 01/03/2018 και
18/05/2018
Περιγραφή:
Ρυµουλκούµενα.

Η συγκόλληση στο

Εθελοντικά
µέτρα:

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
27

Πολωνία

A12/0979
/18

Κατηγορία: Παιχνίδια

Στραγγαλισµός

Προϊόν: Παιχνίδι κιθάρα

Το παιχνίδι κιθάρα φέρει

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Zabawka na baterie
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
DAF103458 (επί της
ετικέτας), NO:3939-48 (επί
του προϊόντος)

λουρί για να κρέµεται

Απόσυρση του

από τον λαιµό. Το λουρί

προϊόντος από

θα µπορούσε να

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

εγκλωβιστεί κατά τη
διάρκεια διαφόρων
δραστηριοτήτων του
παιδιού και να
σχηµατίσει θηλιά γύρω

Αριθµός

από τον λαιµό του. Η

παρτίδας/Barcode: EAN:
6991201034588

απουσία µηχανισµού

Περιγραφή: Παιχνίδι
κιθάρα από χρωµατιστό
πλαστικό, που φέρει λουρί
για να κρέµεται από τον
λαιµό και λειτουργεί µε
µπαταρίες. Συσκευάζεται σε
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:

άµεσης απελευθέρωσης,
που να επιτρέπει την
αποµάκρυνση του
λουριού, µπορεί να
οδηγήσει σε
στραγγαλισµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.
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Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Πλαστική
κουδουνίστρα

Η χειρολαβή της

Μάρκα: K-R-Toys
Όνοµα: Flash Toys

Εθελοντικά
µέτρα:

κουδουνίστρας είναι

Απόσυρση του

πολύ µακριά. Ένα παιδί

προϊόντος από

θα µπορούσε να τη

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

βάλει στο στόµα του και

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
DAG239546

να πνιγεί.

Αριθµός

συµµορφώνεται µε τις

παρτίδας/Barcode: EAN:
6991202395466

απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Βρεφική,
πλαστική κουδουνίστρα, που
λειτουργεί µε µπαταρίες.
∆ιατίθεται σε συσκευασία
µπλίστερ.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν

Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.
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Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Πλαστική
κουδουνίστρα
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Grzechotka
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
DC-50 (σε επισυναπτόµενη
ετικέτα), NO:828 (επί του
προϊόντος)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN:
5900869200069

Πνιγµός,
Κοψίµατα

Εθελοντικά
µέτρα:

Η χειρολαβή της

Απόσυρση του

κουδουνίστρας είναι

προϊόντος από

πολύ µακριά. Ένα παιδί

την αγορά (Από
τον εισαγωγέα)

θα µπορούσε να τη
βάλει στο στόµα του και
να πνιγεί. Το παιχνίδι
έχει αιχµηρά άκρα και
µπορεί να προκαλέσει
κοψίµατα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Μικρές,

Ασφάλειας Παιχνιδιών

πλαστικές κουδουνίστρες, σε

και το σχετικό

διάφορα χρώµατα,

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

συσκευασµένες σε πλαστική
σακούλα, όπου κάθε µία
περιέχει 12 τεµάχια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

30
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Ολλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Ξύλινο παιχνίδι

Μικρά κοµµάτια (οι

Μάρκα: Mentari
Όνοµα: Rainbow Slope
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Model: MT 3367 / 02442,
Serial: SL-26-704
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN
code: 87 17255 02442 3

τροχοί) µπορούν να

Απόσυρση του

αποσπαστούν εύκολα

προϊόντος από
την αγορά

από το παιχνίδι. Ένα
παιδί θα µπορούσε να τα
βάλει στο στόµα του και
να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών

Περιγραφή: Ξύλινο παιχνίδι

και το σχετικό

ράµπα µε αυτοκινητάκια, σε
χάρτινο κουτί.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης:
Ινδονησία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

31
A12/0983
/18

Ουγγαρία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Προϊόν: ∆ιακοσµητικό
φωτιστικό

Το καλώδιο δεν είναι

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: világító jégcsapok
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
NO: 17292 / 1308

Ανάκληση του

είναι πολύ λεπτό και

προϊόντος από

προσβάσιµοι αγωγοί

τους τελικούς
χρήστες

έχουν µόνο βασική
µόνωση. Το καλώδιο θα
µπορούσε να
αποσπαστεί ή να
φθαρεί, αφήνοντας

παρτίδας/Barcode: 8
019005 013085

προσβάσιµους ενεργούς

φωτιστικό σε σχήµα
αστεριού µε µη
αντικαταστάσιµα φωτάκια
LED. Τα φωτάκια µπορούν
να εναλλάσσουν τα χρώµατά
τους από πράσινο/κόκκινο

αγωγούς. Αυτό θα
µπορούσε να
προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
Επιπλέον, το καλώδιο θα
µπορούσε να
υπερθερµανθεί,
προκαλώντας πυρκαγιά.

σε µπλε/κόκκινο.

Το προϊόν δεν

Συσκευασία: διάφανη,

συµµορφώνεται µε τις

πλαστική σακούλα µε
επισυναπτόµενη ετικέτα.

απαιτήσεις της Οδηγίας

Χώρα προέλευσης: Κίνα

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

κατάλληλα στερεωµένο,

Αριθµός

Περιγραφή: ∆ιακοσµητικό

Υποχρεωτικά

για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

32
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Ιρλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Αντάπτορας
ταξιδίου

προσβάσιµα όταν ο

Ανάκληση του

αντάπτορας εισέρχεται

προϊόντος από

στην πρίζα. Ο χρήστης

τους τελικούς

θα µπορούσε να αγγίξει

χρήστες (Από τον
διανοµέα)

Μάρκα: Charge Worx

Ενεργά µέρη είναι

Όνοµα: International Travel
Adapter

τα ενεργά µέρη και να
υποστεί ηλεκτροπληξία.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Το προϊόν δεν

CX5001X, CX2602BK,
CX3111BK

συµµορφώνεται µε τις

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Αντάπτορας
ταξιδίου σε πλαστική και
χάρτινη συσκευασία.
Χώρα προέλευσης:
Ιρλανδία

απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση.

Εθελοντικά
µέτρα:
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Ολλανδία
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/18

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Το ποσό των

Μάρκα: Balloonia
Όνοµα: Pro Quality
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
50 Balloons red P25

νιτροζαµινών (0.13

Απόσυρση του

mg/kg), που

προϊόντος από
την αγορά

απελευθερώνεται από τα
µπαλόνια, είναι πολύ
υψηλό. Οι νιτροζαµίνες
είναι γενοτοξικές

Αριθµός

καρκινογόνες ουσίες

παρτίδας/Barcode: EAN
8713647901945

µέσω εισπνοής,

Περιγραφή: Μπαλόνια από
λάτεξ από φυσικό
καουτσούκ σε λευκή,
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης:
Ισπανία

Υποχρεωτικά
µέτρα:

κατάποσης ή δερµατικής
έκθεσης. Ένα παιδί
µπορεί να εκτεθεί σε
αυτές βάζοντας το
µπαλόνι στο στόµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.
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Ολλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Το ποσό των
νιτροζαµινών (0.11

Υποχρεωτικά
µέτρα:
Απόσυρση του

Μάρκα: Balloonia
Όνοµα: Balloons
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
100 balloons Red P25
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
873647902126

mg/kg), που
απελευθερώνεται από τα

προϊόντος από
την αγορά

µπαλόνια, είναι πολύ
υψηλό. Οι νιτροζαµίνες
είναι γενοτοξικές
καρκινογόνες ουσίες
µέσω εισπνοής,
κατάποσης ή δερµατικής
έκθεσης. Ένα παιδί

Περιγραφή: Κόκκινα

µπορεί να εκτεθεί σε

µπαλόνια σε λευκή και
διάφανη, πλαστική σακούλα.

αυτές βάζοντας το
µπαλόνι στο στόµα.

Χώρα προέλευσης:
Ισπανία

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.
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Ολλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Το ποσό των

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Ballonnen - High
Quality
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Copper/brown colour
Αριθµός

Υποχρεωτικά
µέτρα:

νιτροζαµινών (0.39

Απόσυρση του

mg/kg), που

προϊόντος από
την αγορά

απελευθερώνεται από τα
µπαλόνια, είναι πολύ
υψηλό. Οι νιτροζαµίνες
είναι γενοτοξικές
καρκινογόνες ουσίες
µέσω εισπνοής,

παρτίδας/Barcode: EAN
8713647901143
Περιγραφή: Μπαλόνια από
λάτεξ από φυσικό
καουτσούκ σε διάφανη,
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Μεξικό

κατάποσης ή δερµατικής
έκθεσης. Ένα παιδί
µπορεί να εκτεθεί σε
αυτές βάζοντας το
µπαλόνι στο στόµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.

36
A12/0988
/18

Ολλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Το ποσό των

Μάρκα: D&F
Όνοµα: Gelukkig
Nieuwjaar! Ballonnen
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

νιτροζαµινών (0.14

Απόσυρση του

mg/kg) και των

προϊόντος από
την αγορά

νιτροζώσιµων ουσιών
(3.22 mg/kg), που
απελευθερώνεται από τα
µπαλόνια, είναι πολύ
υψηλό. Οι νιτροζώσιµες

Αριθµός

ουσίες µπορούν να

παρτίδας/Barcode: EAN
8717928139249

µετατραπούν σε

Περιγραφή: Μπαλόνια από
λάτεξ από φυσικό
καουτσούκ σε διάφανη,
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Υποχρεωτικά
µέτρα:

νιτροζαµίνες, οι οποίες
είναι γενοτοξικές
καρκινογόνες ουσίες
µέσω εισπνοής,
κατάποσης ή δερµατικής
έκθεσης. Ένα παιδί
µπορεί να εκτεθεί σε
αυτές βάζοντας το
µπαλόνι στο στόµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.
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Ολλανδία
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Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Το ποσό των

Μάρκα: Boland
Όνοµα: PEACE
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
1643

νιτροζαµινών (0.18

Απόσυρση του

mg/kg), που

προϊόντος από
την αγορά

απελευθερώνεται από τα
µπαλόνια, είναι πολύ
υψηλό. Οι νιτροζαµίνες
είναι γενοτοξικές

Αριθµός

καρκινογόνες ουσίες

παρτίδας/Barcode:
8712026445070

µέσω εισπνοής,

Περιγραφή: Μπαλόνια από
λάτεξ από φυσικό
καουτσούκ σε διάφανη,
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Μεξικό

Υποχρεωτικά
µέτρα:

κατάποσης ή δερµατικής
έκθεσης. Ένα παιδί
µπορεί να εκτεθεί σε
αυτές βάζοντας το
µπαλόνι στο στόµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.
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Ολλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Το ποσό των

Μάρκα: Shen hua

Υποχρεωτικά
µέτρα:

νιτροζαµινών (3.38

Απόσυρση του

mg/kg), που

προϊόντος από

απελευθερώνεται από τα

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Art. No: 3-385

39
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Ολλανδία

µπαλόνια, είναι πολύ
υψηλό. Οι νιτροζαµίνες
είναι γενοτοξικές
καρκινογόνες ουσίες

Αριθµός

µέσω εισπνοής,

παρτίδας/Barcode: EAN

κατάποσης ή δερµατικής

code 4561237 808013 (σε

έκθεσης. Ένα παιδί

αυτοκόλλητο), EAN code

µπορεί να εκτεθεί σε

6970163 556987 (σε
χάρτινη καρτέλα)

αυτές βάζοντας το
µπαλόνι στο στόµα.

Περιγραφή: Πορτοκαλί

Το προϊόν δεν

µπαλόνια σε πλαστική

συµµορφώνεται µε τις

σακούλα, που κλείνει µε

απαιτήσεις της Οδηγίας

χάρτινη καρτέλα. 10
µπαλόνια ανά συσκευασία.

Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Το ποσό των

Μάρκα: Shen hua
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Item No. 4-599

Απόσυρση του

(3.38 mg/kg), που

προϊόντος από
την αγορά

απελευθερώνεται από τα
µπαλόνια, είναι πολύ
υψηλό. Οι νιτροζώσιµες
ουσίες µπορούν να
µετατραπούν σε

παρτίδας/Barcode: EAN
code 6970163 556987

νιτροζαµίνες, οι οποίες

µπαλόνια γενεθλίων,
διακοσµηµένα µε το νούµερο
«1». ∆ιατίθενται σε πλαστική
σακούλα, που κλείνει µε
χάρτινη καρτέλα. 10

Υποχρεωτικά
µέτρα:

νιτροζώσιµων ουσιών

Αριθµός

Περιγραφή: Γαλάζια

την αγορά

είναι γενοτοξικές
καρκινογόνες ουσίες
µέσω εισπνοής,
κατάποσης ή δερµατικής
έκθεσης. Ένα παιδί
µπορεί να εκτεθεί σε
αυτές βάζοντας το
µπαλόνι στο στόµα.

µπαλόνια ανά συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.
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Αυστρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Βλάβη στην ακοή

Προϊόν: Κόρνα
ποδοσφαίρου

Το επίπεδο του

Μάρκα: Toy Toy Toy
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
449176
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
number: 412480 / EAN
code: 9008034609894
Περιγραφή: Πλαστική
κόρνα ποδοσφαίρου,
διακοσµηµένη µε µια µπάλα
ποδοσφαίρου στο
περιστόµιο, που φέρει ένα
κίτρινο κορδόνι. Πωλείται σε
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:

παραγόµενου ήχου είναι

Απόσυρση του

πολύ υψηλό (>119 dB)

προϊόντος από

και µπορεί να

την αγορά (Από
τον διανοµέα)

προκαλέσει βλάβη στην
ακοή.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.
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Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

έµβολα φρένων να

Ανάκληση του

έχουν µη ενδεδειγµένη

προϊόντος από

επίστρωση, µε

τους τελικούς

αποτέλεσµα πιθανώς η

χρήστες (Από τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: Audi
Όνοµα: Q5
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου: e1
* 2007/46 * 1550 *. Τύπος:
FY

Ενδέχεται τα πίσω

διαδροµή του πεντάλ
φρένων να είναι
αυξηµένη κατά την
πέδηση και αντίστοιχα η
αποτελεσµατικότητα των
πίσω φρένων να είναι

Αριθµός

µειωµένη. Εξαιτίας

παρτίδας/Barcode:

αυτού ενδέχεται να

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

επιµηκυνθεί σηµαντικά η
απόσταση πέδησης.

Απριλίου 2018 και Μαΐου
2018

Ολλανδία

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Το ποσό των

Όνοµα: Happy Ballons Globos decorativos
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
100 pcs - Red

έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Audi στη χώρα
µας, αφορά 3
οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των

προσωπικές
επιστολές

Κατηγορία: Παιχνίδια

Μάρκα: Balloons

σύµφωνα µε

σταλούν

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
42
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Εθελοντικά
µέτρα:

Εθελοντικά
µέτρα:

νιτροζαµινών (14

Απόσυρση του

mg/kg) και των

προϊόντος από

νιτροζώσιµων ουσιών

την αγορά (Από
τον εξαγωγέα)

(12 mg/kg), που
απελευθερώνεται από τα
µπαλόνια, είναι πολύ
υψηλό. Οι νιτροζώσιµες

Αριθµός

ουσίες µπορούν να

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

µετατραπούν σε

Περιγραφή: 100 κόκκινα
µπαλόνια σε πλαστική
σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

νιτροζαµίνες, οι οποίες
είναι γενοτοξικές
καρκινογόνες ουσίες
µέσω εισπνοής,
κατάποσης ή δερµατικής
έκθεσης. Ένα παιδί
µπορεί να εκτεθεί σε
αυτές βάζοντας το
µπαλόνι στο στόµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.
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Ολλανδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Το ποσό των

Μάρκα: Balloons
Όνοµα: Happy Ballons Globos Decorativos
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

νιτροζαµινών (0.7

Απόσυρση του

mg/kg) και των

προϊόντος από

νιτροζώσιµων ουσιών

την αγορά (Από
τον εξαγωγέα)

(3.7 mg/kg), που
απελευθερώνεται από τα
µπαλόνια, είναι πολύ
υψηλό. Οι νιτροζώσιµες

Αριθµός

ουσίες µπορούν να

παρτίδας/Barcode:
S507831300008

µετατραπούν σε

Περιγραφή: 100 πράσινα
µπαλόνια σε πλαστική
σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:

νιτροζαµίνες, οι οποίες
είναι γενοτοξικές
καρκινογόνες ουσίες
µέσω εισπνοής,
κατάποσης ή δερµατικής
έκθεσης. Ένα παιδί
µπορεί να εκτεθεί σε
αυτές βάζοντας το
µπαλόνι στο στόµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.
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Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Μπαλόνια

Το ποσό των

Μάρκα: DUILE - Tong Rui
Όνοµα: Party balloons
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
SKU716872-3D1Q0 EVK

νιτροζαµινών (0.14

Απόσυρση του

mg/kg) και των

προϊόντος από

νιτροζώσιµων ουσιών

την αγορά (Από
τον εξαγωγέα)

(1.12 mg/kg), που
απελευθερώνεται από τα
µπαλόνια, είναι πολύ

Αριθµός

υψηλό. Οι νιτροζώσιµες

παρτίδας/Barcode: 11090-22260

ουσίες µπορούν να

Περιγραφή: 100 µεταλλιζέπορτοκαλί 10'' µπαλόνια σε
πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Εθελοντικά
µέτρα:

µετατραπούν σε
νιτροζαµίνες, οι οποίες
είναι γενοτοξικές
καρκινογόνες ουσίες
µέσω εισπνοής,
κατάποσης ή δερµατικής
έκθεσης. Ένα παιδί
µπορεί να εκτεθεί σε
αυτές βάζοντας το
µπαλόνι στο στόµα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-12.
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Ιταλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Μικροβιολογικός

Προϊόν: Σετ
δαχτυλοµπογιές

Η συνολική ποσότητα

Μάρκα: ARTOYS
Όνοµα: 24 COLOR FINGER
PAINT
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Model No: A0200

των αερόβιων
βακτηρίων είναι πολύ
ποσότητα: 4x105

διάθεσης του

cfu/ml), µεταξύ των

προϊόντος στην

οποίων εντοπίστηκαν

αγορά και άλλα

κάποια παθογόνα. Αυτά

συνοδευτικά
µέτρα

τα βακτήρια ενέχουν

παρτίδας/Barcode:
9348908002001

λοιµώξεων, καθώς το

βαζάκια µε δαχτυλοµπογιές

τον
εισαγωγέα):
Απαγόρευση

κίνδυνο πρόκλησης

αποτελούµενο από 24

µέτρα (Προς

µεγάλη (µετρηθείσα

Αριθµός

Περιγραφή: Σετ

Υποχρεωτικά

προϊόν µπορεί να έρθει
σε επαφή µε ανοιχτά
τραύµατα, το στόµα, τα
χέρια ή τα µάτια.

σε διάφορα χρώµατα. Το σετ

Το προϊόν δεν

διατίθεται σε χάρτινο κουτί

συµµορφώνεται µε τις

µε πλαστικό παράθυρο στη
µία πλευρά.

απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα
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Πολωνία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια

Πυρκαγιά

Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια

λεπτά. Ως αποτέλεσµα,

Απόσυρση του

θα µπορούσαν να

προϊόντος από

υπερθερµανθούν και να

την αγορά (Από

οδηγήσουν σε
εκδήλωση πυρκαγιάς.

τον
κατασκευαστή)

Μάρκα: VOLTENO Life
Energy
Όνοµα: Kurtyna Swietlna
100 LED
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
VO0488, VO0489
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: EAN:
5901508192134, EAN:
5901508192141
Περιγραφή: Αλυσίδα µε

Τα καλώδια είναι πολύ

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

Εθελοντικά
µέτρα:

100 LED φωτάκια, σε µπλε ή
κίτρινο χρώµα, σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Τραυµατισµοί

Υποχρεωτικά

Προϊόν: Τρίκυκλο

Υπάρχουν προσβάσιµα

µέτρα (Προς
τον διανοµέα):

Μάρκα: Άγνωστη

κενά µεταξύ των
κινούµενων στοιχείων

Ανάκληση του

Όνοµα: Kacsa tricikli rózsa
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
TRI-JY11-R

του τρικύκλου. Κατά τη

προϊόντος από

χρήση του, τα δάχτυλα

τους τελικούς
χρήστες

του παιδιού θα
µπορούσαν να

Αριθµός

παγιδευτούν στα

παρτίδας/Barcode:
5998083591643

ανοίγµατα και να

Περιγραφή: Τρίκυκλο σε

τραυµατιστούν µε την
κίνηση του τρικύκλου.

ροζ και µωβ χρώµα, µε τη

Το προϊόν δεν

φιγούρα µιας µουσικής

συµµορφώνεται µε τις

πάπιας ανάµεσα στις

απαιτήσεις της Οδηγίας

χειρολαβές. Στο πλαίσιο του

Ασφάλειας Παιχνιδιών

τρικύκλου αναγράφεται:

και το σχετικό

"Baby's car". Συνιστώµενη

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

ηλικία: 3-5 ετών. Μέγιστο
επιτρεπόµενο βάρος: 25 kg.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

