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TA järelevalve prioriteetsed ülesanded 2012 

 Maksu- ja Tolliametiga koostöö arendamine 
vastavalt 765/2008/EÜ määrusele (sh toodete 
kontrolljuhiste väljatöötamine ja koolituse 
läbiviimine tolliametnikele) 

 RAPEXi teadetest saadud informatsiooni põhjal 
ohtlike toodete väljaselgitamine Eesti turul, 
vastavate meetmete rakendamine ja elanikkonna 
teavitamine. 

 Töö jätkamine EL (PEMSAC, CLEEN ja ECHA 
FOORUM)  ühisprojektides ning REACH ja CLP 
järelevalve tõhustamine 

 KKI, MTA, TI ja TKA järelevalve inspektorite 
koolitamine kemikaalide valdkonnas 

 Uute laborimetoodikate juurutamine 



Järelevalve toodete üle 2001-2011 



Järelevalve ja toodete jaotus                                             

2011            -               2010 



Kemikaalide üle järelevalve 2001-2011 







Mittevastavad kemikaalid liigiti 2011 



Põhilised puudused keemiatoodete puhul:  
 kemikaalide ohutuskaartide keel ja rubriikide nimetused ei vastanud 

REACH määruse nõuetele; 

 ohtlikud koostisosad või kemikaal olid valesti klassifitseeritud 
ohtlikkuse osas; andmed ohutuskaartides ja toodete etikettidel ei 
langenud kokku; 

 ohutuskaartidel ja märgistustel puudusid ohtlike koostisainete 
nimetused; 

 eestikeelsel märgistusel kasutatakse väljendit „toode on kahjutu.., 
toode on keskkonnasõbralik”; 

 pakenditel puudusid nõuetekohased teabed, ohusümbolid, riski- ja 
ohutuslaused; 

 biotsiidide etikettidel puudusid biotsiidide registreerimisnumbrid, tekst 
„Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist 
tutvuda kasutusjuhendiga“; 

 detergentide pakenditel puudus info pindaktiivsete ainete kohta, 
kasutatavate säilitusainete ja allergeensete lõhnainete kohta; 

 pole esitatud detergentide koostisosade andmelehti Terviseametile; 

 värvide märgistusel puudusid andmed LOÜ sisalduse kohta. 



Sihtuuringud 
1. Tervishoiuteenuseid osutatavates ettevõtetes 

kasutamisel olevad biotsiidid.  

2. Dimetüülfumaraadi sisalduse uurimine nahast 

toodetes (sh jalanõud ja kotikesed). 

3. Aromaatsete amiinide sisalduse uurimine lastele 

ettenähtud tekstiil- ja nahatoodetes. 

4. Ftalaatide sisalduse uurimine lastetoodetes ja 

pehmetes mänguasjades. 

5. N-nitrosoamiinide ja n-nitrosoühendeid 

moodustavate ainete uurimine lutipudelites ja 

luttides. 

6. Järelevalve laste kosmeetikatoodete nõuetele 

vastavuse üle vastavalt PEMSACi tööplaanis 

2011/2012 ettenähtud projektile“. 



Osalemine Euroopa Liidu 

järelevalve ühisprojektides 

 CLEEN (Chemicals Legislation European 

Enforcement Network) – pürotehniliste 

toodete kontrollimine hulgimüügiettevõtetes 

heksaklorobenseeni sisalduse osas ja 

EURODETER projekt 

 

 ECHA FOORUM REACH-EN-FORCE-2 - 

kemikaalide allkasutajate ja segude 

valmistajate kontroll.  



Järelevalve tulemused avaldatakse 

www.terviseamet.ee 



Mõningad näited kõrvaldatud 

ohtlikest toodetest  
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Mõned näited turult kõrvaldatud toodete kohta: 
Nukk „Lovely Esprit“ sisaldas ülemäärastes kogustes ftalaate.  
Ftalaadid on reproduktiivtoksilised ained, mis võivad pikaajalisel toimimisel tekitada sigivushäireid.  



Lastejalanõud, mis sisaldasid dimetüülfumaraati(DMF) 

koguses, mis ületas lubatud piirväärtust. 

 DMF võib põhjustada kontaktdermatiiti ja allergilisi reaktsioone. 



Meeste nahkkindad, mis sisaldasid kroom VI.  
Kroom VI klassifitseeritakse sensibiliseerivaks ning võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 



Järelevalve muudatused tulevikus 

 Kemikaalialast järelevalvet reguleerib Eestis 
kemikaaliseaduse §24, mille kohaselt järelevalvet  
teostavad Tehnilise Järelevalve Amet, 
Päästeamet, Terviseamet, Tööinspektsioon, 
Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitseamet ja 
Maksu- ja Tolliamet. 

 2013 aastal Korrakaitseseaduse muutmise ja 
rakendamise seadusega kavandatakse muuta 
kemikaaliseaduse järelevalve osa lähtudes 
REACH ja CLP määruste tulenevatest nõuetest 
ja täpsustada selles järelevalveasutuste 
ülesandeid 



Põhisuunad 2013 

 Maksu- ja Tolliametiga koostöö arendamine 
(vastavalt 765/2008/EÜ ja REACH määrustele 
REACH-EN-FORCE-3). 

 Järelevalve ümberkorraldamine seoses 
kemikaaliseaduse muutmisega. 

 Rakendub uus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
biotsiidide määrus (01.09.2013). 

 Rakendub uus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kosmeetika määrus (11.07.2013). 

 Töö jätkamine EL (PEMSAC, CLEEN ja ECHA 
FOORUM)  ühisprojektides. 

 Uute laborimetoodikate juurutamine. 

 

 



 

 

Tänan tähelepanu eest! 


