
Terviseameti järelevalvetoimingute tulemusena kõrvaldati turult 2016. 

aasta esimese nelja kuuga mitmed tervisele ohtlikud tooted 

 

Hiinas toodetud mänguasi „Small plane“ ei vasta Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 03.09.2010. a määrusega nr 57 „Mänguasja 

ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ ja standardiga EVS-EN 71-

1:2015, "Mänguasjade ohutus. Osa 1: "Mehaanilised ja füüsikalised omadused" 

kehtestatud nõuetele. Mänguasi võib põhjustada lämbumist, kuna testimisel 

eraldus ratas, mis mahub väikeste osade silindrisse. 

 

Hiinas toodetud mänguasi „Püss Super Gun“ ei vasta Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 03.09.2010. a määruse nr 57 „Mänguasja 

ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ § 3 punktile 2 ja Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu määruse 1907/2006/EÜ1 (REACH) XVII lisa kande 51 

nõuetele, kuna sisaldab  bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP) (CAS nr 117-81-7) 

koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 200 korda ja dibutüülftalaat (DBP) (CAS 

nr 84-74-2) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 4 korda. Ftalaadid on 

reproduktiivtoksilised ained, mis võivad pikaajalisel toimimisel olla kahjulikud 

suguvõimele. Ftalaate kasutatakse peamiselt plasti pehmendajana ehk 

plastifikaatorina. 

 

 



 

Ameerika Ühendriikides toodetud kosmeetikatoode niisutav kreem Spa Ritual 

Infinitely Loving Organic Moisturizing Lotion ei vasta Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) 1223/20092 kosmeetikatoodete kohta artikli 14 lõike 1 

punktis d ja V lisa punktis 57 sätestatud piirangutele, kuna sisaldab 

metüülisotiasolinooni (MI)  0,0181% ja ületab lubatud maksimaalset sisaldust 

kasutamisvalmis tootes (0,01%) 1,8 korda. Metüülisotiasolinoon on 

sensibiliseeriva (allergiat tekitava) toimega aine.   

 

 



Euroopa Komisjoni ohtlike toodete kiirteavitussüsteemi RAPEX kaudu 

laekus informatsioon kahe ohtliku toote kohta, mida levitatakse Eesti turul: 

Kosmeetikatoode hammaste valgendamiseks Cosmetic teeth whitening gel 

(Pearlsmile) ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 1223/20092 

kosmeetikatoodete kohta artikli 15 nõuetele, kuna sisaldab naatriumperboraati, 

mis on kosmeetikatoodetes keelatud ning klassifitseeritud  Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/20083 VI lisa 3. osa alusel 2. kategooria 

kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks aineks. 

 
 
 
Hiinas toodetud voolimissavi “Burgers - Simple Modeling“ (brand Orange 

Elephant, Item NO: OE-C/BK,  EAN 6952358310895) ei vasta mänguasjade 

ohutust puudutava Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ4 ja 

standardi EVS-EN 71-3:2013 „Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide 

migratsioon“ nõuetele, kuna boori migratsioon oli 3884 mg/kg (lubatud 

migratsiooni piirväärtus 1200 mg/kg). Boor võib ärritada ülemisi hingamisteid ja 

silmi ning kahjustada suguvõimet.  

 
 
 

 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006  määrus nr 1907/2006/EÜ, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30.11.2009 määrus  nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.12.2008 määrus  nr 1272/2008/EÜ, mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP) 
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.06.2009 direktiiv nr 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta 


