ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 06 Φεβρουαρίου 2020
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 4η εβδοµάδα 2019 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 4
Η κοινοποίηση A11/0077/18 της αναφοράς 39-2018 έχει επικαιροποιηθεί για να διευκρινιστεί η
φύση του κινδύνου
Εβδοµαδιαία αναφορά για τα καταναλωτικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

1

Βέλγιο

A12/0079
/19

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει µικρά

Μάρκα: Little Tikes
Όνοµα: Squeezoos
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
644771E5C
Αριθµός

A12/0080
/19

Βέλγιο

εύκολα να
αποσπαστούν.

στο στόµα του και να
πνιγεί.

Περιγραφή: Συµπιεζόµενα

απαιτήσεις της Οδηγίας

παιχνίδια ra-ra tumbles · tu-

Ασφάλειας Παιχνιδιών

tu whiskers · nay-nay
fantasy.

και το σχετικό

συµµορφώνεται µε τις

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι λεωφορείο φούσκα

Το προϊόν περιέχει µικρά

Όνοµα: Squeezoos bubble

τους τελικούς
χρήστες

µπορούσε να τα βάλει

Το προϊόν δεν

Μάρκα: Little Tikes

προϊόντος από

Ένα µικρό παιδί θα

παρτίδας/Barcode:
0050743644771

Χώρα προέλευσης: Κίνα

2

κοµµάτια, που µπορούν

Ανάκληση του

κοµµάτια, που µπορούν
εύκολα να
αποσπαστούν.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

bus
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
644825E5C

Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
0050743644825
Περιγραφή: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι λεωφορείο φούσκα.

3
A12/0081
/19

Βέλγιο

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Μικρά κοµµάτια
µπορούν να

Μάρκα: Little Tikes

αποσπαστούν εύκολα
από το παιχνίδι.

Όνοµα: Squeezoos Tuf-Tuf
Tusks

Ένα µικρό παιδί θα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
644733E5C
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
0050743644733

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

Περιγραφή: Συµπιεζόµενο,

Ασφάλειας Παιχνιδιών

πλαστικό παιχνίδι (squishy)
σε σχήµα ελέφαντα.

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

4

Βέλγιο

A12/0082
/19

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Μικρά κοµµάτια

Μάρκα: Little Tikes

αποσπαστούν εύκολα
από το παιχνίδι.

Όνοµα: Squeezoos Aye-aye
Specs

Ένα µικρό παιδί θα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
645242E5C
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
0050743645242
Περιγραφή: Συµπιεζόµενο,
πλαστικό παιχνίδι (squishy).

5
A12/0083
/19

Βέλγιο

µπορούν να

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

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

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Μικρά κοµµάτια

Μάρκα: Little Tikes

Ανάκληση του

µπορούν να
αποσπαστούν εύκολα
από το παιχνίδι.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Όνοµα: Squeezoos Boo-Boo
Bunny
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
644757E5C

Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
0050743644757

συµµορφώνεται µε τις

Περιγραφή: Συµπιεζόµενο,
πλαστικό παιχνίδι (squishy)
σε σχήµα κουνελιού.

απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

6
A12/0084
/19

Βέλγιο

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Συµπιεζόµενο
παιχνίδι

Το προϊόν περιέχει µικρά

Μάρκα: Jakks
Όνοµα: Squish-Dee-Lish
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
17456, ref. 06504-11L
Αριθµός

κοµµάτια, που µπορούν
εύκολα να
αποσπαστούν.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

παρτίδας/Barcode:
039897065045

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Συµπιεζόµενα

απαιτήσεις της Οδηγίας

δαχτυλοπαιχνίδια σε

Ασφάλειας Παιχνιδιών

διάφορα σχέδια και
χρώµατα.

και το σχετικό

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

συµµορφώνεται µε τις

Ευρωπαϊκό πρότυπο 711.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

7
A12/0085
/19

Ισπανία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Η εισαγωγή

Προϊόν: Επιτοίχιος µετρητής
αύξησης ύψους

Μικρά κοµµάτια

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: Toys / SUN MATS
Όνοµα: Growth chart
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref.: 411747(2801)
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8421941922770

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

Περιγραφή: Επιτοίχιος

Ασφάλειας Παιχνιδιών

µετρητής αύξησης ύψους

και το σχετικό

από πλαστικό, για τη

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

µέτρηση του ύψους των
παιδιών, σε σχήµα
δεινόσαυρου. Συσκευασία:
διάφανη σακούλα.
Χώρα προέλευσης:
Μαλαισία

8
A12/0086
/19

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Αποκριάτικη στολή
για παιδιά
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: KID BROWN T REX
- T-Rex inflatable Costume
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref. 22728

Εγκαύµατα,

Απόσυρση του

Στραγγαλισµός,
Ασφυξία

προϊόντος από

∆εν υπάρχουν οδηγίες
για τη σωστή

Απόσυρση του

συναρµολόγηση του

προϊόντος από
την αγορά

παιχνιδιού σε κατανοητή
γλώσσα και οι
απαιτούµενες
προειδοποιήσεις. Το

Αριθµός

προϊόν είναι εξαιρετικά

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

εύφλεκτο και η πλαστική

Περιγραφή: Φουσκωτή,
αποκριάτικη στολή

σακούλα της
συσκευασίας είναι πολύ
λεπτή.

τυραννόσαυρος. Το προϊόν

Τα παιδιά ενδέχεται να

έχει διατεθεί µέσω

φορέσουν τη στολή

διαδικτύου (π.χ. µέσω
AliExpress).

κοντά σε µια πηγή

Χώρα προέλευσης: Κίνα

την ιστοσελίδα
AliExpress

ανάφλεξης και το προϊόν
µπορεί να πιάσει φωτιά.
Λόγω της απουσίας
οδηγιών
συναρµολόγησης, η
φθορά της κουκούλας
µπορεί να οδηγήσει σε
στραγγαλισµό. Εάν ένα
παιδί παίζει µε τη

συσκευασία, το
πλαστικό µπορεί να
καλύψει το στόµα και τη
µύτη, προκαλώντας
πνιγµό.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.
9

Γαλλία

A12/0087
/19

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

εσφαλµένης ανάπτυξης
του αερόσακου οδηγού.

Υπάρχει πιθανότητα

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,

Μάρκα: Dacia

σύµφωνα µε

Όνοµα: Sandero 2, Logan
2, Lodgy, Dokker

έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Dacia στη χώρα

e2*2001/116*0314 ext. 84

µας, αφορά 69

έως 87, e2*2007/46*0030
ext. 42 έως 44

οχήµατα, στους
ιδιοκτήτες των

Αριθµός

οποίων θα

παρτίδας/Barcode:

σταλούν

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

προσωπικές
επιστολές

4 Απριλίου 2018 και 28
Αυγούστου 2018,
συναρµολογηµένα στα
εργοστάσια Pitesti, Somaca,
Oran και Tangier
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: Dacia
0COO.
Χώρα προέλευσης:
Αλγερία, Μαρόκο, Ρουµανία
11
A12/0089
/19

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

προκύψει αλλοίωση του

Υπάρχει περίπτωση να
προωθητικού αερίου η
οποία, κάτω από

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Έχει γίνει

Μάρκα: Nissan
Όνοµα: Almera, Navara,
Patrol, Teana, Terrano, Tino,
X-Trail

συγκεκριµένες

σχετική

συνθήκες, µπορεί να

δηµοσίευση

οδηγήσει σε ασυνήθιστη

στον Τύπο για

εκτόνωση του
αερόσακου συνοδηγού.

την ενηµέρωση
του

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

καταναλωτικού

Τύποι: 0U, N16, T30, R20,

κοινού µε το

V10, Y61. EC Αριθµοί

από

Έγκρισης Τύπου:

13/04/2018
∆ελτίο Τύπου

e13*2007/46*1128,
e11*98/14*0129,
e1*98/14*0166,
e9*93/81*0015,
e9*98/14*0035,
e6*95/54*0051
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
6 Ιανουαρίου 2004 και 28
Νοεµβρίου 2012
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
R1803, PS8B0.
Χώρα προέλευσης:
Ισπανία
12
A12/0090
/19

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σετ παιχνιδιών
µπάνιου

Τα παιχνίδια περιέχουν

Μάρκα: NUOLUX
Όνοµα: JOUET DE BAIN
POUR BÉBÉ
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

δι (2-αιθυλεξυλ)
φθαλικό εστέρα (DEHP)

προϊόντος από
την ιστοσελίδα
Amazon

(µετρηθείσα τιµή έως

Ενηµέρωση των

10% κατά βάρος) και

καταναλωτών για
τους κινδύνους

διβούτυλο φθαλικό
εστέρα (DBP)
(µετρηθείσα τιµή έως
0.6% κατά βάρος).
Αυτοί οι φθαλικοί
εστέρες µπορεί να
βλάψουν την υγεία των

Περιγραφή: Σετ 20

παιδιών, προκαλώντας

παιχνιδιών µπάνιου σε

πιθανή βλάβη του

σχήµατα διαφόρων ζώων

συστήµατος

(πιγκουίνος, κουνέλι,

αναπαραγωγής.

κοτόπουλο, ψάρι, αστερίας
κ.ά.), συσκευασµένα σε

Απόσυρση του

Το προϊόν δεν

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

δίχτυ, µαζί µε µια µικρή
απόχη. Το προϊόν έχει

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω Amazon).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

14
A12/0092
/19

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Ενηµέρωση των

Προϊόν: Σετ παιχνιδιών
µπάνιου

Το πλαστικό υλικό των

καταναλωτών για
τους κινδύνους

Μάρκα: NEW TOYS

παιχνιδιών περιέχει δι
(2-αιθυλεξυλ) φθαλικό

Απόσυρση του

εστέρα (DEHP)

προϊόντος από
την αγορά

Όνοµα: Mini Series Toys LOVELY DINOSAUR

(µετρηθείσα τιµή έως
22.9% κατά βάρος).

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Αυτός ο φθαλικός

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Σετ 6

εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
συστήµατος
αναπαραγωγής.

πλαστικών, συµπιεζόµενων
παιχνιδιών µπάνιου σε

Το προϊόν δεν

σχήµατα δεινόσαυρων: ένας

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

ροζ τρικεράτοψ, ένας
πορτοκαλί στεγάδοντας,
ένας µπλε σµιλόδοντας, ένας
πράσινος τυραννόσαυρος
ένας κίτρινος δράκος και
ένας µωβ ‘Denver’. Το σετ
συσκευάζεται σε πλαστική
σακούλα, που κλείνει µε
χάρτινη ετικέτα. Το προϊόν
έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (π.χ. µέσω
Wish).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

15

Γαλλία

A12/0093
/19

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια

Το περίβληµα της

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
ref. LED100-IP44
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

προϊόντος από
την αγορά

µονάδας ελέγχου σπάει
εύκολα, εκθέτοντας
µέρη υπό τάση, και το
προϊόν δεν είναι
επαρκώς ανθεκτικό στην
υγρασία.
Ο χρήστης θα µπορούσε
να έρθει σε επαφή µε
ενεργά µέρη και να
υποστεί ηλεκτροπληξία

Περιγραφή: Ηλεκτρική

και/ή νερό θα µπορούσε

αλυσίδα µε φωτάκια σε γκρι,

να διεισδύσει σε µέρη

χάρτινο κουτί. Το προϊόν

υπό τάση, οδηγώντας σε

έχει διατεθεί µέσω

πυρκαγιά.

διαδικτύου (π.χ. µέσω
eBay).

Το προϊόν δεν

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Απόσυρση του

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

16
A12/0094
/19

Γαλλία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια
Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια
Μάρκα: WISD
Όνοµα: Άγνωστο

Ηλεκτροπληξία
Η ηλεκτρική µόνωση
στο φις είναι ανεπαρκής.
Ο χρήστης θα µπορούσε
να υποστεί
ηλεκτροπληξία.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα
Amazon

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
FSYC500L, X000JN536H
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

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

Περιγραφή: Ηλεκτρική
αλυσίδα µε φωτάκια σε
κόκκινο, χάρτινο κουτί µε
εικόνες από φωτισµένα,
χριστουγεννιάτικα δέντρα.
Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (π.χ. µέσω
Amazon).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

17
A12/0095
/19

Γαλλία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια

Είναι δυνατή εισχώρηση

Μάρκα: AveyLum

νερού, καθώς το προϊόν
δεν προστατεύεται κατά
της υγρασίας και η

Όνοµα: AVELUM - LED
METEOR LIGHT

ηλεκτρική µόνωση είναι
ανεπαρκής.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
X00RGCCBF

Κατά συνέπεια, το

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

προϊόν µπορεί να
βραχυκυκλώσει και να
προκληθεί πυρκαγιά και
οι χρήστες να υποστούν
ηλεκτροπληξία.

Περιγραφή: Αλυσίδα µε
φωτάκια σε σχήµα

Το προϊόν δεν

σωλήνων, σε πράσινο και

συµµορφώνεται µε τις

µωβ, χάρτινο κουτί. Το

απαιτήσεις της Οδηγίας

προϊόν έχει διατεθεί µέσω

για τη Χαµηλή Τάση και

διαδικτύου (π.χ. µέσω
Amazon).

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Χώρα προέλευσης: Κίνα

18

Αυστρία

A12/0096
/19

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Πυρκαγιά

Προϊόν: Μοτοσικλέτες

περιπτώσεις, το καύσιµο

Μάρκα: KTM και Husqvarna

Σε ορισµένες
µπορεί να διαρρεύσει

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

γύρω από ένα από τα

Η ανάκληση,

Όνοµα: KTM 450 Rally

σετ βιδών στην περιοχή

σύµφωνα µε

Factory Replica, HQV FR 450
Rally

της φλάντζας της
αντλίας βενζίνης.

έγγραφη

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Αυτό θα µπορούσε να

KTM 450 Rally Factory

αυξήσει τον κίνδυνο
πυρκαγιάς.

Replica, µοντέλα έτους
2019, Husqvarna FR 450
Rally, µοντέλα έτους 2019

δήλωση του
διανοµέα των
KTM και
Husqvarna στη
χώρα µας, δεν
αφορά
οχήµατα, που

Αριθµός

έχουν εισαχθεί

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Περιγραφή: Μοτοσικλέτες.
Χώρα προέλευσης:
Αυστρία
19
A12/0097
/19

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Αποκριάτικη στολή

Το πλαστικό υλικό της

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Santa Claus
Christmas Festival
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

µαύρης ζώνης περιέχει
δι (2-αιθυλεξυλ)
φθαλικό εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή: 4%
κατά βάρος) και
διβούτυλο φθαλικό
εστέρα (DBP)
(µετρηθείσα τιµή: 0.2%
κατά βάρος).
Αυτοί οι φθαλικοί

Περιγραφή: Αποκριάτικη

εστέρες µπορεί να

στολή ξωτικού µε κάλτσες

βλάψουν την υγεία των

µε κόκκινες και λευκές

παιδιών, προκαλώντας

ρίγες, πράσινο παντελόνι

πιθανή βλάβη του

από τσόχα και κόκκινο και

συστήµατος

πράσινο σκούφο. Το προϊόν

αναπαραγωγής.

έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (π.χ. µέσω
AliExpress).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

20
A12/0098
/19

Γαλλία

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Αποκριάτικη στολή
για παιδιά

Το φερµουάρ µπορεί
εύκολα να αποσπαστεί.

Μάρκα: Άγνωστη

Ένα µικρό παιδί θα

Όνοµα: Panoplie enfant
Pyjamas Siamois
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Αποκριάτικη
στολή/κορµάκι για παιδιά
(Kigurumi), από µαλακό
ύφασµα, σε σχήµα
δεινοσαύρου. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω Cdiscount).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

µπορούσε να το βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

21
A12/0099
/19

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Αποκριάτικη στολή
για παιδιά

Τα πιαστράκια του
φερµουάρ µπορούν

Μάρκα: Άγνωστη

εύκολα να
αποσπαστούν.

Όνοµα: MICHLEY /
KIDSFORM BABY FLAN

Ένα µικρό παιδί θα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

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

Περιγραφή: Αποκριάτικη

Ασφάλειας Παιχνιδιών

στολή/κορµάκι σε σχήµα

και το σχετικό

τίγρης, για βρέφη από 19

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

έως 24 µηνών (µέγεθος
100), µε το κεφάλι µιας
τίγρης µε δύο πλαστικά
µάτια και ένα φερµουάρ µε
δύο πιαστράκια. Το προϊόν
έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (π.χ. µέσω
Amazon).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα
Amazon
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

22
A12/0100
/19

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Εγκαύµατα

Απόσυρση του

Προϊόν: Αποκριάτικη στολή

Το προϊόν δεν φέρει

Μάρκα: COSPLAY

προειδοποίηση για
κίνδυνο πυρκαγιάς.

προϊόντος από
την αγορά

Όνοµα: Halloween Party
Pretty witch

Τα παιδιά ενδέχεται να

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

φορέσουν τη στολή
κοντά σε µια πηγή
ανάφλεξης και η στολή
µπορεί να πιάσει φωτιά,
µε αποτέλεσµα την
πρόκληση εγκαυµάτων.

Περιγραφή: Αποκριάτικη

Το προϊόν δεν

στολή: βιολετί φόρεµα

συµµορφώνεται µε τις

µάγισσας µε καπέλο.

απαιτήσεις της Οδηγίας

Συσκευάζεται σε πλαστική

Ασφάλειας Παιχνιδιών

σακούλα. Το προϊόν έχει

και το σχετικό

διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω Wish).

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-2.

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

23

Γαλλία

A12/0101
/19

Κατηγορία: Παιχνίδια
Προϊόν: Σετ παιχνιδιών
µπάνιου
Μάρκα: Άγνωστη

Χηµικός,
Πνιγµός
Το πλαστικό υλικό του
παιχνιδιού περιέχει di(δι (2-αιθυλεξυλ)

Όνοµα: 4PC RUBBER

φθαλικό εστέρα (DEHP)

SQUEAKY YELLOW DUCK
SHOWER BATH

(µετρηθείσα τιµή:

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Ref 1039367 / WJ0183-00 /
A4415a01 / 1133717
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

που αγόρασαν το
προϊόν θα
ενηµερωθούν
απευθείας από
τον πωλητή ή/και
την ιστοσελίδα

23.1% κατά βάρος).

Απόσυρση του

Επίσης, ένα µικρό,

προϊόντος από
την αγορά

πλαστικό κοµµάτι
(στοιχείο παραγωγής
ήχου) µπορεί εύκολα να
αποσπαστεί από το
παιχνίδι.
Αυτός ο φθαλικός

Περιγραφή: Σετ κίτρινων

εστέρας µπορεί να

παπιών για το µπάνιο (µια

βλάψει την υγεία των

µεγάλη και τρεις µικρές). Το

παιδιών, προκαλώντας

προϊόν έχει διατεθεί µέσω

πιθανή βλάβη του

διαδικτύου (π.χ. µέσω
Wish).

συστήµατος

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Οι καταναλωτές

αναπαραγωγής. Ένα
µικρό παιδί θα µπορούσε
να βάλει το µικρό
κοµµάτι στο στόµα και
να πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH, τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

24
A12/0102

Σλοβενία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Ανάκληση του
προϊόντος από

/19

Προϊόν: Σετ νυχιών για
παιδιά
Μάρκα: Soy Luna
Όνοµα: Nail set
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
batch 184126 GLC6 365

Το κόκκινο βερνίκι
νυχιών περιέχει µεγάλη
ποσότητα
phenoxyethanol
(µετρηθείσα τιµή:
1.4%).
Η phenoxyethanol είναι
τοξική για το αίµα, ήπια

Αριθµός

ερεθιστική και µπορεί να

παρτίδας/Barcode: EAN
8056379008064

προκαλέσει βλάβη στο
αίµα και στο ήπαρ.

Περιγραφή: Σετ νυχιών για
παιδιά: 2 βερνίκια νυχιών

Το προϊόν δεν

(µπλε και κόκκινο µε

συµµορφώνεται µε τον

γκλίτερ), 1 καρτέλα

Κανονισµό των
Καλλυντικών.

αυτοκόλλητα νυχιών, 1
περίγραµµα, 1 λίµα νυχιών,
1 διαχωριστής δακτύλων,
συνιστώµενη ηλικία 5+.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

τους τελικούς
χρήστες

25
A12/0103
/19

Ιταλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Παιχνίδι χλαπάτσα

Η µετανάστευση Βορίου

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: HTI
Όνοµα: Slime Squishy
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
02021 - 1374271
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
8005124020219

από τη χλαπάτσα είναι
πολύ υψηλή
(µετρηθείσα τιµή: έως
4383 mg/kg).
Κατάποση ή επαφή µε
περίσσεια ποσότητα
Βορίου µπορεί να
επηρεάσει την υγεία των
παιδιών, βλάπτοντας το

Περιγραφή: Παιχνίδι

σύστηµα

χλαπάτσα σε πέντε
χρώµατα.

αναπαραγωγής.

Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.

26
A12/0104
/19

Ηνωµένο
Βασίλειο

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

µεντεσέ του πεντάλ του

Μάρκα: Ford
Όνοµα: Focus
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e13*2007/46*1911*03
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ορισµένα οχήµατα
παραγωγής µεταξύ
19/10/2018 και 08/12/2018

Ενδέχεται η βίδα
φρένου να µην

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

ανταποκρίνεται στις

Η ανάκληση,

προδιαγραφές λόγω της

σύµφωνα µε

διαδικασίας
συναρµολόγησης.

έγγραφη

Υπό συγκεκριµένες
συνθήκες, το ελάττωµα
µπορεί να προκαλέσει
θραύση της βίδας, µε
αποτέλεσµα µειωµένη
απόδοση των φρένων
του οχήµατος.

δήλωση του
διανοµέα της
Ford στη χώρα
µας, αφορά 84
οχήµατα, εκ
των οποίων τα
80 έχουν ήδη
επισκευαστεί

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
18U33.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
27
A12/0105
/19

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

αερόσακου κουρτινών

Μάρκα: Hyundai
Όνοµα: Santa Fe

Η βίδα στερέωσης του
στην πίσω πλευρά
προεξέχει πάρα πολύ.
Κατά συνέπεια, σε
περίπτωση ατυχήµατος,

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

µπορεί να προκαλέσει

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:

βλάβη στο ύφασµα του

e4*2007/46*1318. Τύπος:
TM

αερόσακου κατά την

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
1 Σεπτεµβρίου 2017 και 14
Αυγούστου 2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
81C074.
Χώρα προέλευσης:

εκτόξευσή του. Ο
αερόσακος µπορεί να
µην φουσκώνει επαρκώς
και να µην παρέχει
προστασία στον πίσω
επιβάτη, οδηγώντας σε
τραυµατισµούς.

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

∆ηµοκρατία της Κορέας
28

Σλοβακία

A12/0106
/19

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σετ παιχνιδιών
µπάνιου

Το πλαστικό υλικό των

Μάρκα: Ha Ha Xiong
Όνοµα: CHILDREN´S TOY
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

A12/0107

Πολωνία

(2-αιθυλεξυλ) φθαλικό

τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του

(µετρηθείσα τιµή έως
1.8% κατά βάρος).

προϊόντος από
την αγορά

Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
συστήµατος

τέσσερα πλαστικά ζώα, σε
διάφανη, πλαστική σακούλα.

αναπαραγωγής.

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα

προϊόντος από

εστέρα (DEHP)

Περιγραφή: Σετ από

Χώρα προέλευσης: Κίνα

29

παιχνιδιών περιέχει δι

Ανάκληση του

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Τραυµατισµοί

Ανάκληση του
προϊόντος από

/19

οχήµατα
Προϊόν: Μοτοσικλέτες
Μάρκα: Ducati
Όνοµα: Monster 821,
Monster 1200, SuperSport
939
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Ενδέχεται να συµβεί
πιθανή αποκόλληση του
πείρου από τον λεβιέ
ταχυτήτων, µε
αποτέλεσµα την
αδυναµία αλλαγής
ταχυτήτων και την
πιθανή πρόκληση
ατυχήµατος.

τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της
Ducati στη
χώρα µας,
αφορά 21

Αριθµός

µοτοσικλέτες,

παρτίδας/Barcode:

στους

Μοντέλα ετών: 2017 - 2019

ιδιοκτήτες των

(Monster 1200,

οποίων θα

SuperSport), 2018 - 2019
(Monster 821)

σταλούν
προσωπικές
επιστολές

Περιγραφή: Μοτοσικλέτες.
Κωδικός ανάκλησης
εταιρείας: CR168.
Χώρα προέλευσης: Ιταλία
30
A12/0108
/19

Πολωνία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Σετ υποδηµάτων
για πλαστικές κούκλες

Το πλαστικό υλικό του

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Midex
Όνοµα: Pretty Beauty Set
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

σετ περιέχει δι (2αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή: 4.8%
κατά βάρος).

ITEM N0: B844262/CH01A

Αυτός ο φθαλικός

(στην ετικέτα) N0.CH01A
(στη συσκευασία)

εστέρας µπορεί να

Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 5
900733 331363

βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
συστήµατος
αναπαραγωγής.

Περιγραφή: Σετ
αποτελούµενο από 12

Το προϊόν δεν

υποδήµατα για πλαστικές

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

κούκλες. Συσκευάζεται σε
πλαστικό µπλίστερ µε πίσω
µέρος από χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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A12/0109
/19

Λουξεµβούργο

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Σβούρα µε
χλαπάτσα

Η µετανάστευση Βορίου

Μάρκα: Toi-Toys
Όνοµα: KNOCKHEAD!
PUTTY & SPINNING TOP
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
art n0. 35796
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Σβούρα σε

από τη χλαπάτσα είναι
πολύ υψηλή
(µετρηθείσα τιµή έως
1020 mg/kg).
Κατάποση ή επαφή µε
περίσσεια ποσότητα
Βορίου µπορεί να
επηρεάσει την υγεία των

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

παιδιών, βλάπτοντας το

Προσωρινή

σύστηµα

απαγόρευση της

αναπαραγωγής.

προµήθειας, της
διάθεσης και της

διάφανο πλαστικό µε σχέδια

Το προϊόν δεν

προσώπων στο πλάι. Η

συµµορφώνεται µε τις

σβούρα περιέχει ένα παιχνίδι

απαιτήσεις της Οδηγίας

χλαπάτσα, στο οποίο

Ασφάλειας Παιχνιδιών

υπάρχει πρόσβαση όταν

και το σχετικό

αφαιρείται το πώµα της

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.

σβούρας. Το χρώµα της

έκθεσης του
προϊόντος

χλαπάτσας ποικίλει ανάλογα
µε το µοντέλο.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

32
A12/0110
/19

Πορτογαλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

αερόσακου ενδέχεται να

Μάρκα: Hyundai
Όνοµα: Kauai
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
- Μοντέλο: Kauai - VIN's:

Η µονάδα ελέγχου
ανιχνεύσει σφάλµα στον

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

αισθητήρα κρούσης.

Η ανάκληση,

Κατά συνέπεια, ο

σύµφωνα µε

αερόσακος µπορεί να

έγγραφη

µην λειτουργεί σωστά

δήλωση του

κατά τη διάρκεια µιας

διανοµέα της

από KMHK381GFKU000652

σύγκρουσης,

Hyundai στη

έως KMHK581GUKU021190

αυξάνοντας τον κίνδυνο
τραυµατισµού.

χώρα µας, δεν

- EC-Αριθµός Έγκρισης
Τύπου:
e4*2007/46*1259*01

αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την

Αριθµός

επίσηµη
αντιπροσωπεία

παρτίδας/Barcode:
Περίοδος παραγωγής: από
09/05/2018 έως
19/12/2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
81C101.
Χώρα προέλευσης:
∆ηµοκρατία της Κορέας
33
A12/0111
/19

Πορτογαλία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Πυρκαγιά

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

διάταξης ρελέ ισχύος

Μάρκα: Hyundai
Όνοµα: Ioniq
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Μοντέλο: Ioniq HEV/PHEV,
EC-Αριθµός Έγκρισης
Τύπου:
e4*2007/46*1157*00
Αριθµός

Το βασικό ρελέ της
(PRA) κάτω από το πίσω

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

κάθισµα ενδέχεται να

Η ανάκληση,

έχει σφίξει ανεπαρκώς.

σύµφωνα µε

Το ρελέ µπορεί να

έγγραφη

χαλαρώσει περαιτέρω,

δήλωση του

αυξάνοντας την

διανοµέα της

ηλεκτρική αντίσταση, η

Hyundai στη

οποία µπορεί να

χώρα µας, δεν

υπερθερµαίνει το PRA,

αφορά

αυξάνοντας τον κίνδυνο
πυρκαγιάς.

οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί

παρτίδας/Barcode:

από την

Οχήµατα κατασκευασµένα

επίσηµη
αντιπροσωπεία

από την αρχή της
παραγωγής του µοντέλου
έως 13/07/2017. VINs: από
KMHC05LC6GU000101 έως
KMHC851CGHU050980
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας
81C068.
Χώρα προέλευσης:
∆ηµοκρατία της Κορέας
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A12/0112
/19

Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Σετ βρεφικών
ενδυµάτων

χάντρες αποσπώνται
εύκολα από το προϊόν.

Οι µικρές, διακοσµητικές

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Model no: 9038
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 3
614630 090385
Περιγραφή: Σετ βρεφικών
ενδυµάτων αποτελούµενο
από ένα κοντοµάνικο, λευκό
µπλουζάκι µε ροζ τούλι και
ένα µπλε παντελόνι. Το
προϊόν διακοσµείται µε την
επιγραφή „Butterflies Kiss
Me” και µε µισές και
ολόκληρες χάντρες.
Μέγεθος: 68 cm - 6 µηνών.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του

Μάρκα: JNF kids
Όνοµα: Incili Ahize / Gierek
ruha

Ανάκληση του

Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τις βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

προϊόντος από
την αγορά

35
A12/0113
/19

Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Σετ βρεφικών
ενδυµάτων

πέτρες αποσπώνται
εύκολα από το προϊόν.

Μάρκα: Pepelino

Ένα µικρό παιδί θα

Όνοµα: Gyermek együttes
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
215D
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 2
000004 215446
Περιγραφή: Σετ βρεφικών
ενδυµάτων αποτελούµενο
από ένα ροζ, µακρυµάνικο
µπλουζάκι, µε την εικόνα
ενός πάντα και
διακοσµητικές πέτρες, και

Οι µικρές, διακοσµητικές

µπορούσε να τις βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

ένα παντελόνι µε σχέδιο
γραµµών ζέβρας. Μέγεθος:
68 cm ή 6 µηνών.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία
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A12/0114
/19

Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Σετ ενδυµάτων για
παιδιά

οι χάντρες αποσπώνται
εύκολα από το προϊόν.

Μάρκα: F&D

Ένα µικρό παιδί θα

Όνοµα: GY.egyuettes
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
9763
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 6
956201 897632
Περιγραφή: Σετ ενδυµάτων
αποτελούµενο από ένα ροζ,
µακρυµάνικο µπλουζάκι, ένα
αµάνικο φόρεµα από
συνθετική γούνα και µια
µικρή τσάντα ώµου. Το
φόρεµα διακοσµείται µε
χάντρες και λουλούδια µε
χάντρες στην περιοχή του
στήθους. Το σετ προορίζεται
για παιδιά ηλικίας ενός
έτους.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Τα µικρά λουλούδια και

µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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A12/0115
/19

Λουξεµβούργο

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Παιχνίδι χλαπάτσα

Η µετανάστευση Βορίου

Μάρκα: Toi-Toys
Όνοµα: Frog Slime

από τη χλαπάτσα είναι
πολύ υψηλή
(µετρηθείσα τιµή έως

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
35687Z

928 mg/kg).

Αριθµός

περίσσεια ποσότητα

παρτίδας/Barcode: 8
714627 356878

Βορίου µπορεί να

Περιγραφή: Υγρή
χλαπάτσα δύο χρωµάτων,
διαθέσιµη σε διάφορους
συνδυασµούς χρωµάτων,
που πωλείται σε πλαστικό
περιέκτη σε σχήµα
βατράχου, µε ένα λευκό
πώµα στο κάτω µέρος του.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Κατάποση ή επαφή µε

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

επηρεάσει την υγεία των

Προσωρινή

παιδιών, βλάπτοντας το

απαγόρευση της

σύστηµα

προµήθειας, της

αναπαραγωγής.

διάθεσης και της

Το προϊόν δεν

έκθεσης του
προϊόντος

συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.
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A12/0116
/19

Γαλλία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Εξολοθρευτής
εντόµων

οι αποστάσεις ερπυσµού
δεν είναι επαρκείς.

Μάρκα: Green up

Προσβάσιµα µέρη του

Όνοµα: Mosquito swatter
with rechargeable USB
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Reference CP50371
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Barcode 3120370503714
Περιγραφή: Μαύρη και
κίτρινη ρακέτα µε
ενσωµατωµένη λάµπα, που
παρέχεται µαζί µε ένα
µαύρο καλώδιο USB.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Η ηλεκτρική µόνωση και

προϊόντος θα
µπορούσαν να γίνουν
ενεργά, οδηγώντας σε
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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A12/0117
/19

Γαλλία

Κατηγορία: Είδη παιδικής

Τραυµατισµοί

φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός

Η απόσταση µεταξύ της

Προϊόν: Παιδικό πάρκο

µπάρας της πόρτας και

Μάρκα: HAUCK
Όνοµα: Baby Park
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Reference 597040

χαµηλότερης, οριζόντιας
τµήµατος της πάνω
επιφάνειας της πόρτας
(γκρι, οριζόντιο τµήµα
του µηχανισµού
κλειδώµατος) είναι πολύ
µικρή. Ένα µικρό παιδί

Αριθµός

θα µπορούσε να

παρτίδας/Barcode:
4007923597040

σκαρφαλώσει πάνω από
την πόρτα και να πέσει.

Περιγραφή: Εξάγωνο,

Επιπλέον, το πάρκο δεν

πτυσσόµενο, λευκό πάρκο.

είναι επαρκώς σταθερό

Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω

και µπορεί να

διαδικτύου (π.χ. µέσω
Cdiscount).

αναδιπλωθεί

Χώρα προέλευσης: Κίνα

αναπάντεχα. Αυτό
µπορεί να προκαλέσει
τραυµατισµούς στο
παιδί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 12227.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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A12/0118
/19

Γαλλία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία,
Πυρκαγιά

Προϊόν: Φορτιστής
µπαταριών

Η ηλεκτρική µόνωση και

Μάρκα: ICEO
Όνοµα: Intelligent battery
Charger
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
BNJ / RC998
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
314004 0297997 0807214,
EAN 3760108227071
Περιγραφή: Φορτιστής
µπαταριών σε χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

οι αποστάσεις ερπυσµού
δεν είναι επαρκείς.
Το προϊόν µπορεί να
βραχυκυκλώσει και να
υπερθερµανθεί,
οδηγώντας σε πυρκαγιά,
και οι χρήστες ενδέχεται
να έρθουν σε επαφή µε
µέρη υπό τάση,
οδηγώντας σε
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60335.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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A12/0119
/19

Φινλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: USB φορτιστής

αποστάσεις ερπυσµού

Μάρκα: Xenic

∆εν υπάρχουν
µεταξύ του πρωτεύοντος
και του δευτερεύοντος

Όνοµα: 2x USB CHARGER

κυκλώµατος των δύο

Qualcomm Quick Charger
3.0

µετασχηµατιστών του
προϊόντος.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
RT-35 WHTIE

Προσβάσιµα µέρη θα

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5907747839656

µπορούσαν να γίνουν
ενεργά και ο χρήστης να
υποστεί ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Φορτιστής από

συµµορφώνεται µε τις

λευκό πλαστικό µε δύο

απαιτήσεις της Οδηγίας

θύρες USB, σε πλαστικό
µπλίστερ.

για τη Χαµηλή Τάση και

Χώρα προέλευσης: Κίνα

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60950.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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A12/0120
/19

Φινλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Σετ φορτιστών
ταξιδίου

µεταξύ του πρωτεύοντος

Μάρκα: Xenic
Όνοµα: Travel charger kit
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
RT-29 White
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5907747839519

Οι αποστάσεις ερπυσµού
και του δευτερεύοντος
κυκλώµατος του
µετασχηµατιστή δεν
είναι επαρκείς.
Προσβάσιµα µέρη θα
µπορούσαν να γίνουν
ενεργά και ο χρήστης να
υποστεί ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: 3-σε-1 σετ για

συµµορφώνεται µε τις

µεταφορά δεδοµένων και

απαιτήσεις της Οδηγίας

φόρτιση κινητών

για τη Χαµηλή Τάση και

τηλεφώνων. Το σετ

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60950.

περιλαµβάνει έναν φορτιστή
USB 100/230V, έναν
φορτιστή αυτοκινήτου USB
12/24V και ένα καλώδιο
δεδοµένων micro USB µε
LED ένδειξη χωρητικότητας.
Το προϊόν παρέχεται σε
χάρτινο κουτί µε πλαστικά
παράθυρα.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Φινλανδία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια

νερού, καθώς το προϊόν

Μάρκα: e-ville

Είναι πιθανή εισχώρηση
δεν προστατεύεται από
την υγρασία. Ως
αποτέλεσµα, οι χρήστες

Όνοµα: LED Lighting chain

θα µπορούσαν να

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

υποστούν
ηλεκτροπληξία.

Pakkaus / Package:
P43583652. Ohjainlaite /
Control unit: EK-04
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: LED αλυσίδα
µε φωτάκια, σε διάφανη
συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και
τα σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 60598 και
EN 61347.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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Φινλανδία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια

έχουν µόνο βασική

Μάρκα: e-ville
Όνοµα: LED valosarja
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Pakkaus / Package:
P39437636. Ohjainlaite /
Control unit: EK-04
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Προσβάσιµοι αγωγοί
µόνωση και η µόνωση
για τα LEDs είναι
ανεπαρκής. Ως
αποτέλεσµα,
προσβάσιµα µέρη θα
µπορούσαν να γίνουν
ενεργά και αντίστροφα,
το οποίο θα µπορούσε
να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία.

Το προϊόν δεν

Περιγραφή: LED αλυσίδα

συµµορφώνεται µε τις

µε φωτάκια, σε διάφανη
συσκευασία.

απαιτήσεις της Οδηγίας

Χώρα προέλευσης: Κίνα

για τη Χαµηλή Τάση και
τα σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 60598 και

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

EN 61347.
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Ιταλία

Κατηγορία: Χηµικά
προϊόντα

Χηµικός

Προϊόν: Μελάνι τατουάζ

Αρσενικό (µετρηθείσα

Μάρκα: ETERNAL INK
Όνοµα: Brown
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Colour brown
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: Batch
number 17589, ηµεροµηνία
λήξης 18/07/2020, Color
Index 77491
Περιγραφή: 30-ml
µπουκαλάκι καφέ µελάνι

Το προϊόν περιέχει
τιµή: 8.1 mg/kg),
Νικέλιο (µετρηθείσα
τιµή: 24 mg/kg) και
Ψευδάργυρο
(µετρηθείσα τιµή: 170
mg/kg).
Το Αρσενικό είναι
καρκινογόνο. Το Νικέλιο
µπορεί να προκαλέσει
ερεθισµό και προκαλεί
ευαισθητοποίηση ή
αλλεργικές αντιδράσεις.

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα

τατουάζ.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

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, συστήνεται
στα µελάνια τατουάζ η
ποσότητα του Αρσενικού
να µην υπερβαίνει τα 2
mg/kg, η ποσότητα του
Ψευδαργύρου να µην
υπερβαίνει τα 50 mg/kg
και η ποσότητα του
Νικελίου να είναι τόσο
χαµηλή όσο είναι
τεχνικά εφικτό.
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Φινλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Η εισαγωγή
απορρίφθηκε στα

/19

Προϊόν: Κολιέ
Μάρκα: Ibero
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
54192
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6413890041925
Περιγραφή: ∆ύο κολιέ

Το µέταλλο των
µενταγιόν περιέχει
Κάδµιο (µετρηθείσα
τιµή: 96% κατά βάρος).
Το Κάδµιο είναι
επιβλαβές για την
ανθρώπινη υγεία, καθώς
συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει τα
όργανα και να
προκαλέσει καρκίνο.

ασηµί χρώµατος. Το ένα έχει
ένα γαλάζιο µενταγιόν σε

Το προϊόν δεν

σχήµα κουκουβάγιας και ένα

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

µενταγιόν σε σχήµα καρδιάς
µε τη λέξη "Best", και το
άλλο έχει ένα ροζ µενταγιόν
σε σχήµα κουκουβάγιας και
ένα µενταγιόν σε σχήµα
καρδιάς µε τη λέξη
"Friends".
Χώρα προέλευσης: Κίνα

σύνορα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός,
Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σετ ενδυµάτων για
κορίτσια

Τα µικρά, διακοσµητικά

Μάρκα: Bebellion
Όνοµα: Bebellion Kids
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
104
Αριθµός

στοιχεία µπορούν
εύκολα να
αποσπαστούν.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

παρτίδας/Barcode:
3641016001048

Επιπλέον, η παραµάνα

Περιγραφή: Σετ ενδυµάτων

ανοίξει, προκαλώντας

για κορίτσια αποτελούµενο

τραυµατισµό των µατιών

από ένα λευκό φόρεµα και

ή του δέρµατος.

ασφαλείας µπορεί να

ένα κόκκινο µπολερό. Το
µπολερό είναι διακοσµηµένο

Το προϊόν δεν

µε υφασµάτινα

συµµορφώνεται µε το

τριαντάφυλλα και χάντρες

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 71-1.

και κλείνει µε µια
διακοσµητική παραµάνα
ασφαλείας. Μέγεθος: 86
cm/18 m.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Σετ ενδυµάτων για
κορίτσια

στοιχεία µπορούν

Μάρκα: Bulsen
Όνοµα: Bulsen baby
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
KOD:382
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Τα µικρά, διακοσµητικά
εύκολα να
αποσπαστούν.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

8680445163823
Περιγραφή: Σετ ενδυµάτων
για κορίτσια αποτελούµενο
από ένα λευκό φόρεµα και
ένα λευκό, δαντελένιο
µπολερό. Το φόρεµα είναι
διακοσµηµένο µε πέτρες,
χάντρες και υφασµάτινα
τριαντάφυλλα, που
στερεώνονται µε velcro.
Μέγεθος δείγµατος: 80 cm12 M.
Χώρα προέλευσης:
Τουρκία
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Εσθονία

Κατηγορία: ∆ιάφορα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Σκάλα

Η σκάλα δεν έχει

Μάρκα: NORDGARDEN

επαρκή µηχανική
αντοχή και µπορεί να

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Όνοµα: Aluminium
Universal Ladder
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
SYC312 ή OM-312
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
903781348
Περιγραφή: Σκάλα
αλουµινίου µε 3x12 σκαλιά,

παραµορφωθεί ή να
σπάσει κατά τη χρήση,
µε αποτέλεσµα ο
χρήστης να χάσει την
ισορροπία του και να
πέσει από ύψος.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το
σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 131.

συσκευασµένη σε διάφανο
φιλµ. Το προϊόν έχει διατεθεί
µέσω διαδικτύου.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Υποδήµατα για
κορίτσια

στοιχεία µπορούν

Μάρκα: Mountain
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
3013-1
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Φούξια
υποδήµατα για µικρά
κορίτσια, διακοσµηµένα µε

Τα µικρά, διακοσµητικά
εύκολα να
αποσπαστούν.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

πέτρες. Τα υποδήµατα
φέρουν στενά τακούνια,
ύψους 2.5 cm και άκαµπτη
σόλα. Μέγεθος δείγµατος:
24. Συσκευασία: χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Βρεφικά
υποδήµατα

στοιχεία (µύτες και

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Happy baby
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
HQ7

Τα µικρά, διακοσµητικά
µάτια) µπορούν εύκολα
να αποσπαστούν από τα
υποδήµατα.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Αριθµός

πνιγεί.

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Μαλακά
υποδήµατα σε σχήµα
λεοπάρδαλης µε κολληµένη
κόκκινη, πλαστική µύτη και
µαύρα µάτια.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Ουγγαρία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Πνιγµός

Προϊόν: Πέδιλα για κορίτσια

στοιχεία (πεταλούδες)

Μάρκα: Mountain

Τα µικρά, διακοσµητικά
µπορούν εύκολα να
αποσπαστούν από τα

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του

Όνοµα: Άγνωστο

υποδήµατα.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
J44

Ένα µικρό παιδί θα

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

προϊόντος από
την αγορά

µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

Περιγραφή: Ροζ πέδιλα µε
κλείσιµο velcro για µικρά
κορίτσια. Τα πέδιλα
διακοσµούνται µε
λουλούδια, πεταλούδες και
πέτρες. Συσκευασία: χάρτινο
κουτί. Μέγεθος δείγµατος:
22.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Φινλανδία

Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές και εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Αντάπτορας

οι αποστάσεις ερπυσµού

Η ηλεκτρική µόνωση και

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

ταξιδίου
Μάρκα: Promate
Όνοµα: Universal Travel
Adapter with USB Charging
Port
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
uniPro.2
Αριθµός

A12/0132
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Λουξεµβούργο

κυκλώµατος του
µετασχηµατιστή δεν
είναι επαρκείς.
Προσβάσιµα µέρη θα
µπορούσαν να γίνουν
ενεργά και ο χρήστης να
υποστεί ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: Αντάπτορας

απαιτήσεις της Οδηγίας

ταξιδίου σε συσκευασία
µπλίστερ.

για τη Χαµηλή Τάση και

συµµορφώνεται µε τις

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60950.

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Παιχνίδι χλαπάτσα

Η µετανάστευση Βορίου

Μάρκα: Toi-Toys
Όνοµα: NOISE PUTTY
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

χρήστες

και του δευτερεύοντος

παρτίδας/Barcode:
7161815219162

Χώρα προέλευσης: Κίνα
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µεταξύ του πρωτεύοντος

από τη χλαπάτσα είναι
πολύ υψηλή
(µετρηθείσα τιµή έως
1020 mg/kg).
Κατάποση ή επαφή µε

Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
µέτρα
Ανάκληση του

35686A
Αριθµός
παρτίδας/Barcode: 8
714627 356861
Περιγραφή: Ροζ χλαπάτσα

περίσσεια ποσότητα

προϊόντος από

Βορίου µπορεί να

τους τελικούς
χρήστες

επηρεάσει την υγεία των
παιδιών, βλάπτοντας το
σύστηµα
αναπαραγωγής.

σε ροζ, πλαστικό περιέκτη µε
πώµα σε σχήµα προσώπου
γουρουνιού.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Προσωρινή
απαγόρευση της
προµήθειας, της
διάθεσης και της
έκθεσης του
προϊόντος

Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-3.
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Φινλανδία

Κατηγορία: Αλυσίδες µε
φωτάκια

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: Αλυσίδα µε
φωτάκια

οι αποστάσεις ερπυσµού

Μάρκα: BING-XING

Η ηλεκτρική µόνωση και
µεταξύ του πρωτεύοντος
και του δευτερεύοντος
κυκλώµατος της

Όνοµα: LED shower meteor
rain light

µονάδας ελέγχου δεν
είναι επαρκείς.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
BXJRD LED

Κατά συνέπεια, ο

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

χρήστης θα µπορούσε
να υποστεί
ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν

Περιγραφή: LED αλυσίδα

συµµορφώνεται µε τις

µε φωτάκια σε κόκκινοπράσινο, χάρτινο κουτί.

απαιτήσεις της Οδηγίας

Χώρα προέλευσης: Κίνα

για τη Χαµηλή Τάση και
τα σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 60598 και
EN 61558.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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Ρουµανία

Κατηγορία: Χόµπι /
Αθλητικός εξοπλισµός

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ποδήλατα

στον µπροστινό

Μάρκα: B'TWIN

Υπάρχει ένα ελάττωµα
λασπωτήρα, που µπορεί

Όνοµα: B'TWIN City bike

να εµποδίσει τον τροχό
κατά τη χρήση.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Αυτό θα µπορούσε να

B"TWIN B' Original 900 Full

αναγκάσει τον ποδηλάτη

Suspension Hybrid Touring,

να πέσει από το

B'TWIN B' Original 500,

ποδήλατο και να υποστεί
τραυµατισµούς.

B'TWIN B' Original 500
Hybrid Touring, B'TWIN B'
Original 900 Hybrid Touring,
B'TWIN VTC B' Original 700
Customable Hybrid
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Ποδήλατα, που πωλήθηκαν
µεταξύ 01.01.2016 και
31.08.2018
Περιγραφή: Ποδήλατα
πόλης.
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

είναι σωστά

Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: C-Klasse, E-Klasse

Το τιµόνι µπορεί να µην
συνδεδεµένο µε το
κιβώτιο ταχυτήτων.
Αυτό θα µπορούσε να
οδηγήσει σε απώλεια

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

της διεύθυνσης του

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

οχήµατος, αυξάνοντας

e1*2001/116*0431*47,

τον κίνδυνο
ατυχήµατος.

e1*2001/116*0464*22,
e1*2007/46*1666*07 έως
08. Τύποι: 204, 204 AMG,
R1EC
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

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

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
14/05/2018 και 25/05/2018
Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
4692101.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
58
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/19

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Εγκαύµατα

Η εισαγωγή

Προϊόν: Ηλεκτρικό
αυτοκίνητο

Οι πόλοι της µπαταρίας

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Μάρκα: Bike spa E-road
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:

είναι πανοµοιότυποι,
οπότε είναι δυνατό να
συνδεθεί η µπαταρία
αναστρέφοντας τους
πόλους, το οποίο µπορεί
να οδηγήσει σε

Αριθµός

εµφάνιση καπνού και

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

ταχεία αύξηση της

Περιγραφή: Μπλε,
ηλεκτρικό buggy µε 2
καθίσµατα και 4 τροχούς.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

θερµοκρασίας της
µπαταρίας.
Ως αποτέλεσµα, τα
παιδιά θα µπορούσαν να
υποστούν εγκαύµατα.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
62115.
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A12/0137
/19

Φινλανδία

Κατηγορία: Κοσµήµατα

Χηµικός

Η εισαγωγή

Προϊόν: Σκουλαρίκια

Το προϊόν περιέχει

Μάρκα: Ibero

Μόλυβδο (τιµή: 52%
κατά βάρος).

απορρίφθηκε στα
σύνορα

Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
55438
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6413890054383

Ο Μόλυβδος είναι
επιβλαβής για την
ανθρώπινη υγεία,
συσσωρεύεται στο σώµα
και µπορεί να βλάψει το
αγέννητο παιδί.

Περιγραφή: Ένα ζευγάρι

Το προϊόν δεν

κρεµαστά, ασηµί χρώµατος,

συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

µεταλλικά σκουλαρίκια µε
διακοσµητικές πέτρες.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

που σχηµατίζεται κατά

Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: A-class
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e1*2007/46*1829*01.
Τύπος: F2A
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
18.4.2018 και 23.4.2018

Ένα µεταλλικό ρίνισµα,
τη διάρκεια της

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

διαδικασίας

Η ανάκληση,

συναρµολόγησης εντός

σύµφωνα µε

της υδραυλικής µονάδας

έγγραφη

ESP, θα µπορούσε να

δήλωση του

εµποδίσει µια βαλβίδα
αντεπιστροφής.

διανοµέα της

Κατά συνέπεια, η
βαλβίδα αντεπιστροφής
µπορεί να µην είναι
πλέον σε θέση να
κλείσει, επηρεάζοντας
την απόδοση του πεντάλ

Περιγραφή: Επιβατικά

φρένου. Αυτό θα

αυτοκίνητα. Κωδικός

µπορούσε να αυξήσει

ανάκλησης εταιρείας:
4296039.

τον κίνδυνο
ατυχήµατος.

Mercedes-Benz
στη χώρα µας,
δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
61
A12/0139
/19

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Μοτοσικλέτες

κινητήρα δεν έχουν

Μάρκα: BMW

Οι ράβδοι σύνδεσης του
τοποθετηθεί σωστά και

Όνοµα: F 750 GS, F 850 GS

µπορεί να προκαλέσουν
βλάβες στον κινητήρα.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Αυτό µπορεί να αυξήσει

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

τον κίνδυνο

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Η ανάκληση,
σύµφωνα µε
έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της

e1*168/2013*00058*,

ατυχήµατος.

e1*168/2013*00059*.
Τύπος: 4G85

BMW στη χώρα
µας, δεν αφορά
µοτοσικλέτες,
που έχουν

Αριθµός

εισαχθεί από

παρτίδας/Barcode:

την επίσηµη
αντιπροσωπεία

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
14.5.2018 και 12.11.2018
Περιγραφή: Μοτοσικλέτες.
Κωδικός ανάκλησης
εταιρείας: 0000112500.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
62
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Γερµανία

Κατηγορία: Είδη ένδυσης,
υφάσµατα και είδη µόδας

Χηµικός

Προϊόν: Lederhose

Χρωµίου (VI) στο δέρµα

(δερµάτινο παντελόνι –
τοπική φορεσιά)

είναι πολύ υψηλή

Μάρκα: Oktoberzauber
Όνοµα: Lederhose Seppl
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Article No: 55771-001
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
4015678771103
Περιγραφή: Μαύρο
lederhose (δερµάτινο
παντελόνι – τοπική φορεσιά)
µε διακοσµητικές ραφές,
πόρπες και κουµπιά µπροστά
και πίσω.
Χώρα προέλευσης:
Πακιστάν

Η ποσότητα του

(µετρηθείσα τιµή έως 21
mg/kg).
Το Χρώµιο (VI)
κατηγοριοποιείται ως
ευαισθητοποιητής και
µπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

63
A12/0141
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Φινλανδία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

Προϊόν: LED φωτιστικό
οροφής

οι αποστάσεις ερπυσµού

Η ηλεκτρική µόνωση και
µεταξύ του πρωτεύοντος

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Μάρκα: Optonica
Όνοµα: Άγνωστο

και του δευτερεύοντος
κυκλώµατος του
µετασχηµατιστή στη

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
DL2435

µονάδα ελέγχου δεν
είναι επαρκείς.

Αριθµός

Ως αποτέλεσµα, ο

παρτίδας/Barcode:
3800156624351

χρήστης θα µπορούσε

Περιγραφή: LED φωτιστικό

να υποστεί
ηλεκτροπληξία.

οροφής, σε µπλε, χάρτινο
κουτί.

Το προϊόν δεν

Χώρα προέλευσης: Κίνα

απαιτήσεις της Οδηγίας

συµµορφώνεται µε τις
για τη Χαµηλή Τάση και
τα σχετικά Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 60598 και
EN 61347.
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A12/0142
/19

Σλοβακία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι
µε µπρελόκ

Τα µάτια, η µύτη, η

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Lovely Baby
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
NO.120123
Αριθµός

µεταλλική αλυσίδα και ο
µεταλλικός δακτύλιος

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

µπορούν να

Απόσυρση του

αποσπαστούν από το

προϊόντος από
την αγορά

παιχνίδι, δηµιουργώντας
µικρά κοµµάτια.
Ένα µικρό παιδί θα

παρτίδας/Barcode:
6901001201233
Περιγραφή: Μωβ,
λούτρινος σκύλος µε
µπρελόκ. Το παιχνίδι
πωλείται χωρίς συσκευασία.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

µπορούσε να τα βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας
Ασφάλειας Παιχνιδιών
και το σχετικό
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.
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Σλοβακία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Παιχνίδι όπλο

Οι βεντούζες
αποσπώνται εύκολα από

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς

Μάρκα: Άγνωστη

τα βλήµατα.

χρήστες

Όνοµα: SOFT BULLET GUN

Ένα µικρό παιδί θα

Απόσυρση του

µπορούσε να τις βάλει

προϊόντος από
την αγορά

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
N° 0619, NGHC035979

στο στόµα του και να
πνιγεί.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6991200359798
Περιγραφή: Σετ παιχνίδι
όπλο, αποτελούµενο από
ένα πράσινο, πλαστικό όπλο
σε σχήµα αυτοκινήτου και
τρία βλήµατα µε βεντούζες.

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

∆ιατίθεται σε συσκευασία
µπλίστερ µε χάρτινο πίσω
µέρος.
Χώρα προέλευσης: Κίνα
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Βέλγιο

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το προϊόν περιέχει δι (2-

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Beauty
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
LG1000

αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή έως
34% κατά βάρος) και
διβούτυλο φθαλικό
εστέρα (DBP)

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
5413247010001

(µετρηθείσα τιµή έως
1.57% κατά βάρος).
Αυτοί οι φθαλικοί

Περιγραφή: Πλαστική

εστέρες µπορεί να

κούκλα σε χάρτινο κουτί µε
διάφανο παράθυρο.

βλάψουν την υγεία των

Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας: https://www.lgimports.be/blog/belangrijkeveiligheidswaarschuwing
Χώρα προέλευσης: Κίνα

παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη του
συστήµατος
αναπαραγωγής.
Το προϊόν περιέχει
επίσης διισοεννεάνο
φθαλικό εστέρα (DINP)
(µετρηθείσα τιµή έως
1.69% κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να
βλάψει την υγεία των
παιδιών, προκαλώντας
πιθανή βλάβη στο ήπαρ.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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Βέλγιο

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το προϊόν περιέχει δι (2-

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Modern girl
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
LG1130

αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή έως
33% κατά βάρος) και
διβούτυλο φθαλικό
εστέρα (DBP)

Αριθµός

(µετρηθείσα τιµή 0.31%

παρτίδας/Barcode:
5413247011305

κατά βάρος). Αυτοί οι

Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα σε χάρτινο κουτί µε
διάφανο παράθυρο.
Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας: https://www.lgimports.be/blog/belangrijkeveiligheidswaarschuwing
Χώρα προέλευσης: Κίνα

φθαλικοί εστέρες µπορεί
να βλάψουν την υγεία
των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή
βλάβη του συστήµατος
αναπαραγωγής.
Το προϊόν περιέχει
διισοεννεάνο φθαλικό
εστέρα (DINP)
(µετρηθείσα τιµή 1.98%
κατά βάρος) και διισοδέκυλο φθαλικό

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

εστέρα (DIDP)
(µετρηθείσα τιµή 0.27%
κατά βάρος). Αυτοί οι
φθαλικοί εστέρες µπορεί
να βλάψουν την υγεία
των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή
βλάβη στο ήπαρ.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.
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Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

αεροτοµής ενδέχεται να

Μάρκα: Mercedes-Benz
Όνοµα: E-class

Τα µπουλόνια της πίσω
µην έχουν σφίξει
επαρκώς.
Σε υψηλότερες
ταχύτητες, η πίσω

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

αεροτοµή µπορεί να

Αριθµοί Έγκρισης Τύπου:

αποσυνδεθεί από το

e1*2001/116*0501*29 έως

όχηµα. Αυτό θα

33, e1*2007/46*1560*02
έως 07. Τύποι: 212, R1ES

µπορούσε να

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

προκαλέσει κίνδυνο
τραυµατισµού για
άλλους χρήστες του
δρόµου.

1 Οκτωβρίου 2018 και 12
Νοεµβρίου 2018

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

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
8892101.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
69
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Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Πυρκαγιά

Προϊόν: Επιβατικά
αυτοκίνητα

καλωδίωσης της µίζας

Ο επίπεδος αγωγός της
έχει τοποθετηθεί

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

εσφαλµένα,

Η ανάκληση,
σύµφωνα µε

Όνοµα: A-class

καταστρέφοντας τη
µόνωση του αγωγού.

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

Η άµεση επαφή µεταξύ

Μάρκα: Mercedes-Benz

έγγραφη
δήλωση του
διανοµέα της

Αριθµός Έγκρισης Τύπου:

του επίπεδου αγωγού

Mercedes-Benz

e1*2007/46*1829*01.
Τύπος: F2A

και του αµαξώµατος του

στη χώρα µας,

αυτοκινήτου µπορεί να

δεν αφορά

οδηγήσει σε

οχήµατα, που

βραχυκύκλωµα και
πυρκαγιά.

έχουν εισαχθεί

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Οχήµατα παραγωγής µεταξύ
25.04.2018 και 12.06.2018.

από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

Περιγραφή: Επιβατικά
αυτοκίνητα. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας:
5490027.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
70
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Βέλγιο

Κατηγορία: Παιχνίδια

Χηµικός

Προϊόν: Πλαστική κούκλα

Το προϊόν περιέχει δι (2-

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Little Angle
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
LG1141

αιθυλεξυλ) φθαλικό
εστέρα (DEHP)
(µετρηθείσα τιµή έως
31% κατά βάρος).
Αυτός ο φθαλικός
εστέρας µπορεί να

Αριθµός

βλάψει την υγεία των

παρτίδας/Barcode:
5413247011411

παιδιών, προκαλώντας

Περιγραφή: Πλαστική
κούκλα σε διάφανο,
κυλινδρικό κουτί.
Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας: https://www.lgimports.be/blog/belangrijkeveiligheidswaarschuwing
Χώρα προέλευσης: Κίνα

πιθανή βλάβη του
συστήµατος
αναπαραγωγής.
Το προϊόν περιέχει
διισοεννεάνο φθαλικό
εστέρα (DINP)
(µετρηθείσα τιµή 3.75%
κατά βάρος) και διισοδέκυλο φθαλικό
εστέρα (DIDP)
(µετρηθείσα τιµή 0.44%
κατά βάρος). Αυτοί οι
φθαλικοί εστέρες µπορεί
να βλάψουν την υγεία
των παιδιών,
προκαλώντας πιθανή
βλάβη στο ήπαρ.
Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τον
Κανονισµό REACH.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες
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Σουηδία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Περιβαλλοντικός

Απόσυρση του

Προϊόν: Παιχνίδι όπλο

Η συγκόλληση σε

προϊόντος από
την αγορά

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Blaze Storm Soft
Bullet Gun
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
7050
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
6953521700505

τέσσερα διαφορετικά
σηµεία του παιχνιδιού
περιέχει Μόλυβδο και
Κάδµιο σε
συγκεντρώσεις πάνω
από τις επιτρεπόµενες.
Ο Μόλυβδος και το
Κάδµιο θέτουν σε
κίνδυνο το περιβάλλον.

Περιγραφή: Πλαστικό

Το προϊόν δεν

παιχνίδι όπλο µε µαλακές
σφαίρες.

συµµορφώνεται µε τις

Χώρα προέλευσης: Κίνα

απαιτήσεις της Οδηγίας
2011/65/EC (RoHS 2)
για τον περιορισµό της
χρήσης ορισµένων
επικίνδυνων ουσιών σε
ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισµό.

73
A12/0151
/19

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Ανταλλακτικά
οχηµάτων

επενδύσεων των

Μάρκα: DON
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Περιγραφή πωλήσεων: DON
Pkw Bremsbeläge. Article
No: ∆ιάφορα, ECE-R90-No:
∆ιάφορα
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:

Η τιµή τριβής των
φρένων είναι
ανεπαρκής.
Αυτό µπορεί να
οδηγήσει σε µειωµένη
απόδοση
φρεναρίσµατος.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

Ανταλλακτικά παραγωγής
µεταξύ Μαΐου 2018 και
Σεπτεµβρίου 2018
Περιγραφή: Ανταλλακτικά
οχηµάτων - εσωτερική
επένδυση φρένων. Κωδικός
ανάκλησης εταιρείας: SERV
18-140.
Χώρα προέλευσης: Ινδία

Άλλα επίπεδα κινδύνου
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

74

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

που αγόρασαν το

A11/0003
/19

Οι καταναλωτές

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι

Το ινώδες γέµισµα του
παιχνιδιού είναι εύκολα

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: SHINA INU - DOG
PLUSH
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

προσβάσιµο λόγω
αδυναµίας ορισµένων
ραφών.
Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να το βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Καφέ και
λευκός, λούτρινος σκύλος µε

Ασφάλειας Παιχνιδιών

ροζ αυτιά και µπλε κασκόλ

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

γύρω από τον λαιµό. Το
προϊόν έχει διατεθεί µέσω
διαδικτύου (π.χ. µέσω
AliExpress).
Χώρα προέλευσης:
Άγνωστη

προϊόν θα
ενηµερωθούν

και το σχετικό

Απόσυρση του
προϊόντος από
την ιστοσελίδα
AliExpress

75

Γαλλία

Κατηγορία: Παιχνίδια

Πνιγµός

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι

Το ινώδες γέµισµα του

προϊόν θα

παιχνιδιού είναι εύκολα

ενηµερωθούν

προσβάσιµο λόγω

απευθείας από

αδυναµίας ορισµένων
ραφών.

τον πωλητή ή/και
την ιστοσελίδα

A11/0004
/19

Οι καταναλωτές
που αγόρασαν το

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Elephant plush toy
30 cm
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος

Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να το βάλει
στο στόµα του και να
πνιγεί.

Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας

Περιγραφή: Γκρι, λούτρινο

Ασφάλειας Παιχνιδιών

παιχνίδι ελέφαντας µε ουρά,

και το σχετικό

που τελειώνει σε µικρά

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
71-1.

νήµατα. Το προϊόν έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου
(π.χ. µέσω Cdiscount).
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

76
A11/0005

Σλοβακία

Κατηγορία: Φωτιστικός
εξοπλισµός

Ηλεκτροπληξία

προϊόντος από
Η προστασία κατά της

/19
Προϊόν: LED προβολέας
Μάρκα: TRIXLINE
Όνοµα: LED FLOOD LIGHT

εισχώρησης υγρασίας
είναι ανεπαρκής.
Το νερό θα µπορούσε να
έρθει σε επαφή µε µέρη
υπό τάση και να

Τύπος/αριθµός µοντέλου:
TR LED FLOODLIGHT

οδηγήσει σε

Αριθµός

Το προϊόν δεν

παρτίδας/Barcode:
8595159812229

συµµορφώνεται µε τις

ηλεκτροπληξία.

απαιτήσεις της Οδηγίας
για τη Χαµηλή Τάση και

Περιγραφή: LED
προβολέας σε χάρτινο κουτί.
∆ιαστάσεις: 110x25x90 mm.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ανάκληση του

το σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 60598.

τους τελικούς
χρήστες
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

77
A11/0006
/19

Φινλανδία

Κατηγορία: Είδη παιδικής

Τραυµατισµοί

φροντίδας και παιδικός
εξοπλισµός

Η καρέκλα δεν είναι

προϊόντος στην

επαρκώς σταθερή και

αγορά και άλλα

µπορεί εύκολα να

συνοδευτικά

ανατραπεί προς τα

µέτρα

Προϊόν: Παιδική υψηλή
καρέκλα

διάθεσης του

πλάγια, προκαλώντας
Μάρκα: Tevella
Όνοµα: Korkea Pro

τραυµατισµούς στο
παιδί.
Επιπλέον, οι τρύπες των

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

ποδιών είναι πολύ

851250T, 851250T-2 ja
851250-TK

µεγάλες. Ένα παιδί θα
µπορούσε να γλιστρήσει
µέσα από αυτές και να

Αριθµός

πέσει.

παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος

Το προϊόν δεν
συµµορφώνεται µε το

Περιγραφή: Παιδική
καρέκλα που µπορεί να
µετατραπεί σε υψηλή
καρέκλα. Το προϊόν έχει
πωληθεί, κυρίως, σε
παιδικούς σταθµούς και έχει
διατεθεί µέσω διαδικτύου.
Χώρα προέλευσης:
Εσθονία

Απαγόρευση

σχετικό Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 14988.

Εβδοµαδιαία αναφορά για τα επαγγελµατικά προϊόντα

Σοβαρός κίνδυνος
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
κοινοποιούσα
χώρα

10
A12/0088
/19

Γερµανία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Λεωφορεία

παύσης λειτουργίας

Μάρκα: Evobus
Όνοµα: Setra
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Αριθµός Έγκρισης Τύπου:
e1*2007/46*0014. Τύπος:

Βλάβη στον διακόπτη
στην πόρτα του

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

κινητήρα µπορεί να

Η ανάκληση,

σηµαίνει ότι ο κινητήρας

σύµφωνα µε

τίθεται σε λειτουργία

έγγραφη

όταν η πόρτα του

δήλωση του

κινητήρα είναι ανοιχτή,

διανοµέα της

χωρίς να παρατηρηθεί

Setra στη χώρα

633 04. Μοντέλα: S 412 UL,
S 415 UL, S 416 UL, S 415
LE Business, S 416 LE
Business

κάτι τέτοιο.
Υπάρχει ο κίνδυνος οι
άνθρωποι να
παγιδευτούν από

Αριθµός

εκτεθειµένα,

παρτίδας/Barcode:

περιστρεφόµενα µέρη
και να τραυµατιστούν.

Οχήµατα παραγωγής µεταξύ

µας, δεν αφορά
οχήµατα, που
έχουν εισαχθεί
από την
επίσηµη
αντιπροσωπεία

∆εκεµβρίου 2016 και
Νοεµβρίου 2018
Περιγραφή: Λεωφορεία.
Χώρα προέλευσης:
Γερµανία
72
A12/0150
/19

Φινλανδία

Κατηγορία: Μηχανοκίνητα
οχήµατα

Τραυµατισµοί

Προϊόν: Λεωφορεία

χρησιµοποιείται για την

Μάρκα: Linkker

Το υλικό που
κατασκευή του
συνδέσµου διεύθυνσης

Όνοµα: 13LE

µπορεί να φθαρεί

Τύπος/αριθµός µοντέλου:

πρόωρα και να
προκαλέσει σπάσιµο.

e17*2007/46*0046*00,
e17*2007/46*0046*01
Αριθµός
παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή: Λεωφορεία.
Ιστοσελίδα ανάκλησης
εταιρείας:
http://www.linkkerbus.com/
updates/
Χώρα προέλευσης:
Φινλανδία

Αν ο σύνδεσµος
διεύθυνσης αποτύχει, ο
οδηγός θα χάσει τον
έλεγχο του οχήµατος.

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες

