1. Нотификация №A12/0539/13, Тетрадка, марка BEST, Бар код: 5204159110053,
нотифицираща страна Гърция, страна на произход Китайска Народна Република,
производител неизвестен, износител CHANGSHU CHANGJIANG PRINTING CO.,LTD
No.1 Changjiang Road Baimao Industrial Park Changshu, Китайската Народна Република.
Тетрадка със 100 листа, покрита с жълто пластмасово покритие. Тетрадката има бял
етикет с името на марката, бар кода и място за данните за потребителя.

Опасност: Химическа. Според доклада от тестването 30/013/1625/19.09.2012 на
Главната Химическа Лаборатория на Гърция, продуктът съдържа 136,9 mg/kg (0.01369%
от масата) кадмий. Според Регламента REACH (Приложение XVII: точка 23): Готовите
продукти или съставни части, произведени от полимери или съполимери на винилхлорид,
стабилизирани с вещества, съдържащи кадмий, независимо от употребата им, не могат да
се пуснат на пазара, ако съдържанието на кадмий (изразено като кадмий метал) надвишава
0,01 % от масата на полимера.
2. Нотификация №A12/0565/13, Бижута 1) пръстен 2) пръстен 3) огърлица,
марка Spirit items, нотифицираща страна Финландия, страна на произход – Китайската
Народна Република, производител Victory Shoes Co Ltd., No 65 Dongshen Road Longgang
Town Shenzhen City, Китайската Народна Република.

Опасност: Химическа. Тези продукти представляват риск, защото количеството
кадмий (изразява се като метал Cd) надвишава лимита от 0,01 % (т. е. 100 mg/kg) от масата
на металния материал.
1) металния материал на пръстена съдържа 29 % (w/w) кадмии.
2) металния материал на пръстена съдържа 33 % (w/w) кадмии.
3) металния материал на висулката (кръста) съдържа 89 % (w/w) кадмии.
Изпитанието е извършено от Финландската митническа лаборатория.
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3. Нотификация №А12/0570/13, Цветни моливи "Gelpens Glitter", марка
Slammer, Бар код/Код на партидата: EAN8712916610151, нотифицираща страна Швеция,
страна на произход неизвестна, производител Canenco BV A. Einsteinweg 10, 2408 AR
Alphen a/d Rijn, Холандия.

Опасност: Химическа. Пластмасовата дръжка съдържа 23 - 24 % ди-2-етилхексил
фталат (DEHP). Освен това, пластмасата също съдържа 2-3.4 % диизобутил фталат
(DIBP). Съгласно Регламент REACH фталати DEHP, DBP и BBP са забранени при всички
играчки и артикули за деца, а фталати DINP,
DIDP и DNOP са забранени за играчки и артикули за деца, които могат да бъдат поставени
в устата на детето.
4. Нотификация №INFO/0086/13, Колие със символа за долар, марка
неизвестна, нотифицираща страна Швеция, страна на произход Тайланд, производител
неизвестен, вносител Marco Rosas Tello Karl Martins väg 6 185 33 Vaxholm, Швеция

Опасност: Химическа. Продуктът представлява химическа опасност, тъй като
металът в закопчалките на верижката отделя 5.6 µg/cm2/седмица никел, надвишавайки
граничната стойност от 0.5 µg/cm²/седмица. Освен това, металът на задната страна на
висулката съдържа 130000 mg/kg олово.
5. Нотификация №INFO/0087/13, Обеци, марка неизвестна, нотифицираща
страна Швеция, страна на произход Китайската Народна Република, производител
неизвестен, вносител Sten & Pärla Täby, Näsbydalsvägen 4, 15 tr 183 31 Täby, Швеция.
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Опасност: Химическа. Продуктът представлява химическа опасност, тъй като
металът на обеците отделя 40.7-42.0 µg/cm2/седмица никел, надвишавайки граничната
стойност от 0.2 µg/cm²/седмица.
6. Нотификация №А12/0498/13, Детски панталони, марка YOU JOY,
нотифицираща страна Словакия, страна на произход Китайската Народна Република,
производител неизвестен, дистрибутор FOTIS s.r.o., StaráVajnorská 37, Bratislava,
Словакия.

Опасност: Химическа. По време на тестването с била установена миграция на
никел от горните метални части на копчетата, достигаща стойност от 3,35 µg.cm2/седмица. Продуктът не отговаря на изискванията на Регламента на Европейския
Парламент и на Съвета 1907/2006 (REACH). Никелът може да причини дразнене на
кожата и може да има канцерогенен ефект. Продуктът представлява сериозна химическа
опасност за детето.
7. Нотификация №А12/0468/13, Тениска за деца , марка YOU JOY ,
нотифицираща страна Словакия, страна на произход Китайска Народна Република,
производител неизвестен, дистрибутор ARONA, s. r.o. Stará Vajnorská 3338/17 B1,
Братислава, Словакия.
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Опасност: Химическа и задавяне. По време на изпитанието е установено наличие
на азотна боя в тъмносиния цвят, от която се отделя ароматен амин 3,3'-дихлоробензидин
в количество над 30mg/kg. По време на изпитанието на опън, всички 68 розови камъни и
38 сребърни камъни (от 43 изпитани) са се отделили и напълно се побират в цилиндъра
за малки частици. Текстилният продукт е предназначен за деца под 3 години, а малките
камъчета лесно се отделят от фланелата и могат да бъдат поставени в устата на детето и да
причинят задавяне. Продуктът представлява сериозен химически риск.
8. Нотификация №А11/0030/13, Super Glue, марка Super Glue, нотифицираща
страна Кипър, страна на произход Китайска Народна Република, производител
неизвестен, вносител за Кипър Prestige Imports Uk Limited Griffin Court, 201 Chapel Street,
Salford Manchester, Lancashire, M3 5eq
Обединено Кралство.

Опасност: Химическа. Продуктът представлява химически риск, защото съдържа
0.29% от теглото хлорофрм. За употребата на хлороформ се прилагат рестрикции съгласно
Анекс XVII от Европейски Регламент 1907/2006 (REACH).
9. Нотификация №INFO/0067/13, Лепило - Комплект за поправка на гуми,
марка неизвестна, нотифицираща страна Кипър, страна на произход Германия,
производител Messingschlager GmbH & Co. KG Haßbergstr. 45 96148, Baunach, Германия.
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Опасност: Химическа. Продуктът създава химически риск тъй като съдържа 0,5% толуол
от теглото. Относно употребата на Толуол се прилагат ограниченията съгласно Анекс
XVII на Европейски Регламент 1907/2006 (REACH).
10. Нотификация №А12/0442/13, Златна висулка с форма на долар, марка
PARTYPRO, нотифицираща страна Франция, страна на произход Китайска Народна
Република, производител GLOBAL HOLDING GROUP CO, LTD 8,5,A BLDG, INT’L
EXHABITION CENTER, 181 HUIZANHAN ROAD JIANGDONG AREA , NINGBO, CH,
Китайската Народна Република.

Опасност: Химическа. Установено е, наличието на кадмий 28%, надвишавайки
граничната стойност от 0.01%.
11. Нотификация № Info/0068/13, Супер лепило, марка неизвестна,
нотифицираща страна Кипър, страна на произход неизвестна, производител неизвестен,
дистрибутор Sokratis P. Kyprianides 6 Prince Karolos Nicosia Кипър.
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Опасност: Химическа. Продуктът представлява химически риск, тъй като съдържа
3.3% от масата хлороформ и не отговаря на изискванията на Регламента на Европейския
Парламент и на Съвета 1907/2006 (REACH).
12. Нотификация № А12/0610/13, 1).Обици; 2).Колие, марка Fashion Jewelry,
нотифицираща страна – Финландия, страна на произход- Китайската Народна Република,
производител неизвестен, износител Hanking Int’l Trading Co.Ltd., Room 301, Unit-2,
Fuxing Hutangxi Blok, Yiwu, Китайската Народна Република.

Опасност: Химическа. Установено е, наличието на 35 µg/cm2/седмица никел в
обиците, надвишавайки граничната стойност от 0.2 µg/cm²/седмица и наличието на 1,4
µg/cm2/седмица никел в обиците, надвишавайки граничната стойност от 0.5
µg/cm²/седмица.
13. Нотификация № А12/0619/13, Чанта, марка Cache-Cache, нотифицираща
страна Франция, страна на произход Китайската Народна Република, производител
неизвестен, вносител за Франция – WINK accessories B.V., Jan Hilgersweg 7, 5657 ES
EINDHOVEN, Холандия.
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Опасност: Химическа. Установено е, наличието на 45 мг/кг на 4-метил-тфенилендиаминови, надвишавайки граничната стойност от 30 мг/кг.
14. Нотификация № А12/0622/13, Обици, марка Fashion Jewelry, нотифицираща
страна – Финландия, страна на произход- Китайската Народна Република, производител
неизвестен, износител Anxin International Group (China) Limited, Room No. A 1106, 11th
floor, Time Square building, 388 Binwang Road, Yiwu, Китайската Народна Република.

Опасност: Химическа. Установено е, наличието на кадмий 23% в металният
материал на триъгълната част, надвишавайки граничната стойност от 0.01% (т.е. 100
mg/kg) от масата на металния материал.
15. Нотификация № INFO/0109/13 Вакса за ски FAST FLUOR KLISTER
VIOLET, марка RODE, нотифицираща страна – Франция, страна на произход- Италия,
производител RODESKIWAX VIA BERGA 36012ASIAGO VI Италия.
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Опасност: Химическа. Анализите са установили, че този продукт се състои предимно от
молекули, получени от дървесна смола (киселини на смолата). Дървесната смола е сложно
вещество, класифицирано като повишаващо чувствителността и на което се приписва
обозначението R43. Нито продуктът, нито самата опаковка имат пиктограма за опасност,
надписът за риск R43 или съвет за безопасност. Риск за здравето на потребителите, заради
липсата на обозначения, информиращи потребителя за наличието на вещества които могат
да повишат чувствителността на кожата при контакт с нея.
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