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نشرت اللجنة األوروبية بالتقرير عدد  8152 /15عبر نظام التحذير السريع وذكرت مخاطر استعمال عديد
المنتجات على صحة وسالمة المستهلك:
 سلسلة للزينة والعات قطع بالستيكية للزينة سيجارة الكترونيةكما ذكر التقرير التدابير المتخذة في البلد األوروبي المبلغ من أجل منع أو تقييد تسويقها أو استخدامها أو سحبها
من السوق.

سلسلة للزينة

رقم التنبيه A12 / 1965/18، A12 / 1964/18 :
الفئة :مجوهرات
المنتج :قالدة
العالمة التجارية Fashion :
طراز  /رقم الموديل: W004270764PNLU : E21033 * 3, NJ055 :
نوع الخطر :خطر كيميائي
يحتوي معدن القالدة على الكادميوم (القيمة المقاسة ٪86 :بالوزن ).
الكادميوم ضار بصحة اإلنسان ألنه يتراكم في الجسم  ،ويمكن أن يسبب السرطان.المنتج ال يتوافق مع لوائح السالمة .
اإلجراءات التي اتخذها المشغلون االقتصاديون :سحب قائمة المنتجات من موقع  Wishاإللكتروني  ،سحب المنتج من السوق
(من طرف الموزع :

والعات

رقم التنبيهA12 / 1932/18 : A12 / 1919/18 : A12 / 1918/18 :
التصنيف :الوالعات
المنتج :الوالعات الفاخرة
العالمة التجارية :المعلومات غير متوفرة
رقم الموديل :غير معروف
رقم القطعة  /الرمز الشريطي :غير معروف
نوع الخطر :النار
الشكل جذاب لألطفال.
يمكن لألطفال اللعب وإشعال النار ،
المنتج ال يتوافق مع المعيار األوروبي المعمول به ،
التدابير التي اتخذتها السلطات العامة :سحب المنتج من السوق

قطع بالستيكية

رقم التنبيه: A12 / 1915/18 : A12 / 1907/18 :
الفئة :العناصر الزخرفية

العالمة التجارية :المعلومات غير متوفرة
نوع الخطر :االختناق
بسبب شكله المميز ولونه ومظهره وحجمه  ،فمن المحتمل أكله من طرف األطفال .
يمكن لطفل صغير أن يخنق .
المنتج ال يتوافق مع متطلبات التوجيه على المنتجات التي تقلد المواد الغذائية.
التدابير التي اتخذتها السلطات العامة  :سحب المنتج من السوق.

سيجارة الكترونية

رقم التنبيهA12 / 1945/18 : A12 / 1946/18 :
الفئة :االجهزة الكهربائية والمعدات
المنتج :سيجارة الكترونية
العالمة التجارية : ELEAF : SMOK :
رقم الموديل :غير معروف
نوع الخطر :خطر كيميائي
ال يحتوي المنتج على آلية ربط وفتح مقاومة للطفل.
ال يتوافق المنتج مع متطلبات توجيه منتجات التبغ.
اإلجراءات التي تطلبها السلطات العامة  :سحب المنتج من السوق

