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EESSÕNA 
 
Terviseameti järelevalve osakonnas töötab alates 01.01.2010. a 4 inspektorit, kes 
teostavad järelevalvet tooteohutuse üle Eestis.  
 
2014. aastal toimus järelevalve tarbekaupade üle järgmistes valdkondades: 
kosmeetikatooted; kemikaalid, sh. detergendid ja biotsiidid; mänguasjad ja lastelutid. 
Kontroll toimus plaaniliselt, turujärelevalve 2014. a programmi alusel, RAPEX-i 
süsteemi raames, tarbijate avalduste alusel ja tarbijakaitseameti teadete alusel. 
 
2014. aastal prioriteetseteks ülesanneteks olid: 
 

• Järelevalve ümberkorraldamine seoses kemikaaliseaduse muutmisega. 
 

• Maksu- ja Tolliametiga koostöö arendamine vastavalt 765/2008/EÜ ja 
REACH määrustele. 
 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide määruse 528/2012/EL 
rakendamine. 

 
• Järelevalve tõhustamine REACH ja CLP määruste osas ning kemikaalidest 

tingitud ohtude vähendamine.  
 

• Ohtlike toodete väljaselgitamine Eesti turul RAPEXi teadetest saadud 
informatsiooni alusel ning vastavate meetmete rakendamine ja elanikkonna 
teavitamine. 

 
• Koostöö jätkamine teiste ametkondadega (Ravimiamet, Tarbijakaitseamet,   

Keskkonnainspektsioon) tarbekaupade ohutuse valdkonnas. 
 

• Sihtuuringute läbiviimine. 
 
 
Kemikaalide ja toodete turujärelevalve tulemused 
 
Terviseameti 2014. a tööplaan kosmeetika- ning keemiatoodete järelevalve osas on 
täidetud. 91% kontrollitud kosmeetikatoodetest ja 72,6% keemiatoodetest vastab  
seaduses kehtestatud nõuetele.  
Sihtuuringud on läbi viidud plaanipäraselt. TA kemikaali ja tooteohutuse büroole on 
esitatud andmed kontrollkäikude kohta.  
 
2014. aastal on tehtud  järgmised sihtuuringud: 
 

• Importijate, tootjate ja ainuesindajate registreerimise kohustuse täitmise 
kontroll koostöös Maksu- ja Tolliametiga 2013 ECHA Foorumi 
järelevalveprojekti REACH-EN-FORCE-3 II osa kohaselt; 
 

• Toodete (sh jalanõud ja kotid) kontroll dimetüülfumaraadi sisalduse peale; 
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• Alla 3-aastastele lastele kosmeetikatoodete kontroll 3-iodo-2-propynyl 

butylcarbamate (IPBC) määramiseks; 
 

• Ftalaatide võimaliku sisalduse uurimine lastetoodetes ja pehmetes 
mänguasjades.  

 
• Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) poolt esitatud küsimustiku täitmine lambiõli 

ning grillsüütevedeliku märgistuse jt. nõuete vastavuse osas all-kasutaja, 
importija ja levitaja poolt. 

 
TA labori plaan on täidetud 100%.  
 
2014. aastal kontrolliti üle Eesti 3303 objekti. Kontrollkäikude üldarv oli 398. Aasta 
jooksul  koostati ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks 3 ettekirjutust ja 128 
ettepanekut.  
 
Ettekirjutused  on vormistatud seoses sellega, et testitud kosmeetikatoode 
(Supertsistotelo) sisaldas  kaalium- ja naatriumhüdroksiidi  koguses, mis ületas 
lubatud piirväärtust 4 korda. 
  
Ettepanekute ja ettekirjutuste järelkontrollimisel selgus, et puudujäägid olid  
kõrvaldatud. See näitab, et Terviseameti poolt tehtud selgitustöö andis tulemusi. 
 
Tabel 1 
 

2014 2013 
 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei vasta-
nud  
nõuetele 
(%) 

Ettekirju-
tuste arv 

Ettepane-
kute arv 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei vasta-
nud  
nõuetele 
(%) 

Ettekirju-
tuste arv 

Ettepane-
kute arv 

2860 389¹ 
(13,6%) 

3 128 2700 436¹ 
(16%) 

2 97 

 
¹2014 aasta tööülesannete täitmisel lähtuti põhimõttest „järelevalve on seaduslikkuse tagamise ja 

kodanike õiguste kaitsmise kontroll – kontroll on kavakindel toimingute järelevalve vigade vältimiseks 

või tehtud vigade parandamiseks.” Ameti järelevalveosakonna eesmärk oli kemikaalide valdkonnas 
„vigade parandus”.  

Eesmärgiks oli järelevalvatava/kontrollitava isiku või ettevõtte suhtes protseduuri lihtsustamine ja 
kiirendamine, et vältida üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi. Ühtlasi üritas järelevalveosakond täita 
haldusmenetlusele iseloomulikku abistamis- ja selgitamiskohustust. Sellest tulenevalt saavutati 
haldusorgani töö tõhusus ja tulemuslikkus ilma otsese haldussunnita. Märkusena võib lisada, et kõik 
järelevalvatavatele/kontrollitavatele isikutele koostatud märgukirjad sisaldasid vastavat haldussunni 
hoiatust. 
2014 aastal suunati põhirõhk keemiatoodete kontrollimisele. Kontrollitud toodete arv suurenes 160 
toote võrra võrreldes 2013. aastaga.  

 



 5

 
 

2014. aastal teostati lisaks plaanile üks sihtuuring registreerimata biotsiidide kohta. 
Kokku kontrolliti 7 ettevõtet ja  11 toodet, tuvastati 3 registreerimata biotsiidi. 
Kontrolltoimingu käigus selgus, et osa toodetest kuulus kosmeetikatoodete hulka. 
 
Laboratoorse uuringu käigus avastati ja kõrvaldati müügilt 2 artiklit niklit sisaldavaid 
tooteid,  1 e-sigareti vedeliku artikkel, 3 kosmeetikatoodete artiklit ning 7 
mänguasjade artiklit. Kokku kõrvaldati turult 5328 toodet. 
Informatsioon ohtlikest toodetest edastati Terviseameti Kemikaali- ja tooteohutuse 
büroole RAPEX kiirteavitamissüsteemis avaldamiseks. 
 
 Ettekirjutuste vormistamise alused olid järgmised: 
 

• rikkumised kosmeetikatoodete märgistamise osas; 
• laboratoorsete uuringute alusel ohtlike toodete avastamine turul. 
 

Ettepanekud vormistati juhtudel, kui  avastatud puudused ei olnud otseselt tarbijate 
tervisele ohtlikud. Ettepanekute vormistamise alused olid järgmised:  
 

• kemikaalide ohutuskaartide formaat ei vastanud REACH-määruse nõuetele 
• kemikaalide, kosmeetikatoodete, mänguasjade ja lasteluttide märgistus ei 

vastanud kehtivatele nõuetele 
 
Ettepanekud vormistati ka juhul, kui  toodete laboriuuringute tulemused ei vastanud 
nõuetele ning ettevõtjad kõrvaldasid vabatahtlikult mittevastavad tooted turult.  
 
Kõik ettekirjutused ja ettepanekud olid täidetud tähtajaks ning sunniraha 
väljanõudmist ei rakendatud.  
 
 

1. Järelevalve keemiatoodete üle 
 
Kemikaaliseaduse kohaselt tehti järelevalvet hulgimüügis olevate kemikaalide 
ohutusnõuete täitmise ja kemikaalidega teenuse osutamise üle.  
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Kontrolliti 177 ettevõtet, nendest  21 tootjat, 14 importijat, 116 levitajat, ning 26 
allkasutajat.  
 

 
Tabel 2                               Järelevalve kemikaalide üle 

 
2014 

 
2013 

Kontrollitud tooted Ei vastanud Kontrollitud 
tooted 

Ei vastanud 

 
1151 

 
23,4% 

 
1173 

 
27,4% 

 
Võrreldes 2013. aastaga on kontrollitud toodete arv jäänud samale tasemele.   
Nõudmistele mittevastavate keemiatoodete arv on vähenenud 3% võrra. 
 
Kontrollkäikude üldarv oli 223 ning rikkumiste puhul tehti 96 ettepanekut.  

Toodete kontrollimisel avastati 14. ettevõttes registreerimata biotsiide. Ettevõttetele 
on tehtud ettepanekud biotsiidide registreerimiseks. 10-s ettevõttetes peatati 
registreerimata biotsiidide müük (kokku 30 toodet).  
 
Tabel 3                                              Registreerimata biotsiidi 
 
ETTEVÕTTE 
NIMETUS 

TOODE NIMETUS RAKENDATUD MEETMED 

OÜ Amelo Group  Puidukaitsevahend Booraks 
 

Turustamine peatatud. 

AS Tikkurilla  Hooldusvahend  hallituse 
eemaldamiseks Homeenpoisto 

Turustamine peatatud. 

OÜ Zepp Eesti  Desinfitseerimisvahendid: AQ 1120, 
Biocontrol, FS Amine Z, DK SAN, 
Źep Venture, Natural, FS Isosan 
R.T.U   

Turustamine peatatud. 

OÜ Evan  Putukatõrjevahendid: Putukastop 
Family, Putukastop Strong  

Ettevõte esitas dokumendid 
biotsiidide registreerimiseks 
viivitamatult. Käesolevaks ajaks 
biotsiidid on registreeritud. 

OÜ Allium Upi  Incognito sääsetõrje roll-on, Incognito 
sääsetõrje spray 

Ettevõte alustas biotsiidide 
registreerimine viivitamatult. 
Käesolevaks ajaks biotsiidid on 
registreeritud. 

OÜ TeknEst  Desinfektant: Endosan Forte S New 
 

Turustamine peatatud.  

OÜ Looduspere  Putukatõrje vahend Effitan, Ecodoo 
tolmulestatõrje pihusti, Ecodoo 
putukatõrje pihusti 

Turustamine peatatud. 

OÜ Zooplanet  Loomade repelendid: Kermikill Bio 
Spot, Veta nature-3, Veto nature-6, 

Turustamine peatatud. 
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Veto nature 3, Trixie parasiidivastane 
kaelarihm, Trixie taimne 
parasiidivastane kaelarihm, Anibio 
Tic-Spray,  Anibio melafon Spot-on  

OÜ Veinivilla  Desinfitseerimisvahend Desin 
Fiointiaine 

Turustamine peatatud. 

OÜ Rotaks-R  Desinfektandid: Kickstart, Kenopure, 
DM Cid, Eco Chlore, Staldren 

Ettevõte alustas biotsiidide 
registreerimine viivitamatult. 
Käesolevaks ajaks biotsiid on 
registreeritud. 

OÜ Biomarket  Insektitsiidid: Aries Anti Mück, Aries 
Anti Zeck, Aries Anti Mott 
Mottenschults, Aries Anti Wesp spray 

Turustamine peatatud. 

OÜ Lundhema  Aries Koitõrjevahend, Aries 
Sääsetõrjevahend 

Turustamine peatatud. 

OÜ German 
Products Estonia  

Desinfitseeriv pesupulber  
Burti Hygiene Plus 

Turustamine peatatud. 

OÜ Tervix  Sääsesalv Ettevõte alustas biotsiidide 
registreerimine viivitamatult. 
Käesolevaks ajaks biotsiid on 
registreeritud. 

 
2014. aasta jooksul kasutati järelevalve teostamisel RIPE-infosüsteemi. 
 

1.1 Kemikaalide terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 

2014. aastal kontrolliti järelevalve käigus 1151 keemiatoodet, nendest 56 
importtoodet, 338 Eesti toodet ning 757 levitajate poolt maale toodud toodet. Neist 
nõuetele ei vastanud 270 ehk 23,4%, sh. 2 importtoodet, 54 Eesti toodet ning 214 
levitaja poolt maale toodud toodet. 
 

Kemikaalide turujärelevalve tulemused 
Tabel 4 
 

Kontrollitud tooted  
 

Rakendatud meetmed 

Eesti 
tooted 
 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Import 
tooted 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Levitaja Neist ei 
vastanud 
(%) 

Ettekirjutuste/ 
ettepanekute 

arv 
 

Peatatud/kõrvaldatud 
müük 

 
338 

 

 
15,9 % 

 

 
56 
 

 
3,5% 

 

 
757 

 

 
28,2% 

 

 
0/71 

 
3 toodet 
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Kõige rohkem mittevastavusi leiti insektitsiidide (48%), ehitusvärvide (38,5%), 
autovärvide (31,3%), desinfitseerimisvahendite (31%) ning erinevate 
puhastusvahendite (24,8%) märgistuste kontrollimisel. 
 
  Turujärelevalve käigus läbivaadatud keemiatooted kemikaalide liikide kaupa 
 
   Tabel 5 
 

Kemikaali liik 
 
 

Kokku Sellest Sellest ei vastanud 

  Eesti 
toode 

Import 
toode 

Eesti 
toode 

Import 
toode 

Aine 90 75 15 0 0 

Auto värv 86 0 86 0 27 

Auto värvi eemaldaja 0 0 0 0 0 

Auto hooldusvahend 53 9 44 1 17 

Auto puhastusvahend 72 20 52 1 9 

Kütuse, õli lisand 28 0 28 0 1 

Auto roostetõrjevahend 10 0 10 0 4 

Pisiremondivärvid 3 0 3 0 3 

Lakid 11 3 8 1 5 

Ehitusvärvid 57 10 47 5 17 

Liim 13 1 12 0 3 

Puhastusvahend 181 56 125 12 33 

Pesuvahend 57 12 45 1 8 

Nõudepesuvahend 30 12 18 1 4 

Riidehooldusvahend 1 0 1 0 0 

Jalatsi hooldusvahend 10 0 10 0 0 

Õhuvärskendi 14 0 14 0 1 

Kantseleivahend 0 0 0 0 0 

Insektitsiid 54 7 47 6 20 

Rodentitsiid 8 0 8 0 3 



 9

Desinfektant 82 22 60 1 25 

Puiduimmutusvahend 38 34 4 12 1 

Muu 253 77 176 13 35 

Kokku: 1151 338 813 54 216 

 
1.2 Kontrollimisel  pöörati tähelepanu järgmistele küsimustele: 
• aine ja segu ohutuskaardi olemasolu  
• aine klassifikatsioon CLP-määruse kohaselt  
• ohutuskaardi formaat vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele  

(EÜ) nr 1907/2006 
• ohutuskaardi ja toote etiketil olevate andmete kokkulangevus (märgistus, 

ohutunnused, R- ja S-lausete valik, teksti loetavus jne.) 
• toote pakendi vastavus nõuetele 
• detergentide hindamine lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse  

nr 648/2004 31.03.2004. a nõuetest 
• biotsiidi turustamise ja kasutamise hindamine vastavalt kehtivatele nõuetele 
• värvida märgistusel olevate andmete olemasolu lenduvate orgaaniliste 

ühendite sisalduse kohta  
1.3 Põhilised puudused keemiatoodete puhul:  

 
• kemikaalide ohutuskaartide keel ja rubriikide nimetused ei vastanud REACH 

määruse nõuetele 
• ohtlike ainete klassifikatsioon ei vastanud CLP-määrusele 
• ohutuskaartides ja toodete etikettidel olevad andmed ei langenud kokku 
• ohutuskaartidel ja märgistustel puudusid ohtlike koostisainete nimetused, mille 

alusel toodet on klassifitseeritud ohtlikuks 
• eestikeelsel märgistusel kasutati keelatud väljendit „toode on kahjutu.., toode 

on keskkonnasõbralik” 
• pakenditel puudusid nõuetekohased teabed, ohusümbolid, riski- ja 

ohutuslaused 
• biotsiidide etikettidel puudusid biotsiidide registreerimisnumbrid  
• detergentide pakenditel puudus info pindaktiivsete ainete kohta, kasutatavate 

säilitusainete ja allergeensete lõhnainete kohta 
• Mürgistusteabekeskusele ei olnud esitatud detergentide koostisosade 

andmelehti 
• värvide märgistusel puudusid andmed LOÜ sisalduse kohta. 

 
 
1.4  Kemikaalide valdkonnas toimus 2 sihtuuringut ja 1 küsitlus:  
 

• Importijate ja ainuesindajate registreerimise kohustuse täitmise 
inspekteerimine koostöös Maksu- ja Tolliametiga 2013 ECHA Foorumi 
järelevalveprojekti REACH-EN-FORCE-3 II osa kohaselt; 
 

• Toodete (sh jalanõud ja kotid) kontroll dimetüülfumaraadi sisalduse peale; 
 

• Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) poolt esitatud küsimustiku täitmine lambiõli 
ning grillsüütevedeliku märgistuse jt. nõuete vastavuse osas all-kasutaja, 
importija ja levitaja poolt. 
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Andmed sihtuuringute tulemuste kohta esitati TA kemikaali ja tooteohutuse büroole 
 

1. Sihtuuring:  „REACH-EN- FORCE 3 II osa“  
 
REF-3 projekti teises etapis pöörati tähelepanu sellistele importijatele, kelle puhul ei 
kehti REACH- registreerimiskohustus, kuna on määratud ainuesindaja või tegemis on 
seotud reimpordiga. 
 
Sihtuuringu eesmärkideks olid:  
 

• hinnata REACH-määruse registreerimissätete täitmist  

• hinnata ainuesindaja kohustuse täitmist REACH-registreerimise nõuetele 

 
Projekti raames kontrolliti 7 ettevõtet. Täideti „REACH-EN-FORCE 3 II osa“ 
küsimustikud.  Mittevastavusi REACH määruse täitmise osas ei esinenud. 
 

2. Sihtuuring: „Toodete (jalanõud ja kotid) kontroll dimetüülfumaraadi 
sisalduse suhtes“ 

 
Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006 määruse 1907/2006/EÜ 
(REACH) XVII lisa p 61 ning komisjoni otsusega nr 2012/48/EL (millega 
kohustatakse liikmesriike tagama, et biotsiidi-dimetüülfumaraati sisaldavaid tooteid ei 
lasta turule ega tehta turul kättesaadavaks) võeti maaletoojalt analüüsiks 12 toodet. 
Uuritud tooted vastasid REACH määruse nõuetele. 
 

3. Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) poolt esitatud küsimustiku täitmine lambiõli 
ning grillsüütevedeliku märgistuse jt. nõuete vastavuse osas all-kasutaja, 
importija ja levitaja poolt. 
 

Küsitluse eesmärk oli: lambiõli ning grillsüütevedeliku all-kasutaja, importija ja 
levitaja poolse märgistuse vastavus REACH määruse XVII lisa nõuetele ning 
alternatiivsete ainete väljaselgitamine 
Küsitluse raames kontrolliti 13-s ettevõttes 20-t toodet. 5 toodete märgistus ei 
vastanud nõuetele 
 
 
1.5 Laboratoorne kontroll 

 
2014. a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks plaaniliselt 12 inimese nahaga 
kokku puutuvat toodet (neist 2 proovi ei vastanud nõuetele). 12 proovi võeti 
jalanõudest, 10 proovi nahkkinnastest ja kingadest (neist 5 proovi ei vastanud 
nõuetele), 10 proovi pesuvahenditest (detergentidest), 9 proovi e-sigareti vedelikust 
(neist 1 proov ei vastanud nõuetele).   
 

1. Nikli sisalduse suhtes nahaga kokku puutuvates toodetes (käekellad ja 
kõrvarõngad) teostatud laboratoorsete uuringute alusel ei vastanud nõuetele 2 
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proovi, kuna testitud toodet sisaldasid niklit koguses, mis ületas lubatud 
piirväärtust. 

 
• Kõrvarõngaste niklisisaldus ületas lubatud piirväärtust - tagumine osa 23,2 

korda ning kõrvarõnga nõel 790 korda (importija Rocketfeeds OÜ). 
 
 

 
 

• Käekella Romanson niklisisaldus ületas lubatud piirväärtust 53,2 korda 
(importija OÜ Nelvek) 
  

 
 
 

2. Kroomi (VI) sisalduse kontrollimise suhtes ei vastanud nõuetele 5 korral 
(meeste kindad - levitaja AS Rimi Eesti Food, naiste kingad - levitaja  
OÜ Flashback, meeste vabaaja jalatsid – levitaja OÜ Elektius, naiste kingad 
importija OÜ Kronion, laste nahkjalanõud – importija OÜ Aspent), kuna 
testitud tooted sisaldasid kroomi (VI) koguses 3,9-16 mg/kg. 

 
Komisjoni määrus (EL) nr 301/2014 lisa sätestab, et „Nahktooteid, mis puutuvad 
kokku nahaga, ei tohi turule viia, kui need sisaldavad kroom (VI), mille 
kontsentratsioon on võrdne või suurem kui 3 mg/kg naha kuivaine kogumassist“. 
Eestis kohaldatakse piirangut alates 1. maist 2015. Seoses sellega teavitati toodete 
levitajaid piirangu jõustamise ajast ja hoiatati, et nahktoodetes või toodete nahkosades 
sisalduv kroom (VI) kujutab endast nahaga kokkupuutel ohtu inimeste tervisele. 
Kroom (VI) ühenditega võib kaasneda uusi sensibiliseerimisjuhtusid ning need võivad 
põhjustada allergilisi reaktsioone. 
Lähtudes eeltoodust võeti turustajatelt seletuskirjad ja tehti ettepanekud ohtlike 
toodete turult kõrvaldamiseks. Kokku kõrvaldati müügilt  275 toodet. 
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Vajalik informatsioon ohtlikest toodetest on edastatud Terviseameti kemikaali- ja 
tooteohutuse büroole RAPEX-i kaudu avaldamiseks.  
 
1.6 Kaebused 
 
Tarbijate poolt laekus 11 kaebust keemiatoodete kohta (kaebused lõhna ja allergiliste 
reaktsioonide üle toodete kasutamisel ning puuduliku märgistuse kohta). Laekunud 
kaebustest 4 olid põhjendatud: 
 

• Kaebus toodete pesuvalgendi „Helevalge“ ja valgendamisvahendi „Bos plus 
maximum“ vale klassifitseerimise ja märgistuse kohta. Kontrollimise käigus 
tuvastas amet, et toodete klassifikatsioon vastas kehtivatele nõuetele, kuid 
toodete märgistuse osas esinesid puudused. Amet juhtis ettevõtte OÜ Laminto 
tähelepanu vajadusele parandada toodete märgistust.  
 

• Kaebus AS Tallinna Kaubamajast ostetud käekella „Romanson“ suhtes, mis 
tekitas tarbijal käel tugevat punetust. Menetluse käigus võeti käekell 
laboratoorseks uuringuks ning avastati, et nikli migratsioon kellarihma lülidest 
ületas lubatud määra 53,2 korda. Toote maaletooja teavitas ametit, et tarnis 
nimetatud käekella Lõuna-Koreast 2 tk.  2011. aastal. Kontrollimise momendil 
müügis ja laos käekella enam ei olnud. Ostjale on tagastatud kauba eest 
tasutud ostusumma. 

 
• Tähelepanelik kodanik teavitas ametit, et Põlvamaal kasutatakse farmides 

registreerimata biotsiidi Endosan Forte S. Seoses sellega tehti biotsiidi 
maaletoojale OÜ TeknEst ettepanek peatada müük biotsiidi 
registreerimisetunnistuse saamiseni. Käesolevaks ajaks on biotsiid  
registreeritud. 

 
• Kaebus  OÜ Zoo Planet jaemüügiketis müügil olevate registreerimata 

biotsiidide kohta. Amet koostas levitajale asjakohase märgukirja ning tegi  
ettepaneku lõpetada registreerimata biotsiidide turustamine  Eestis. 
 

 
2. Järelevalve kosmeetikatoodete üle 

 
Järelevalve kosmeetikatoodete terviseohutuse üle toimus tootjate, levitajate ja 
importijate juures.  
Ettevõtetes kontrolliti kosmeetikatoodete koostise ja märgistuse vastavust nõuetele 
ning toodete andmiku olemasolu. 
2014. aasta jooksul kasutati järelevalve teostamisel CPNP-portaali (Cosmetic 

Products Notification Portal).  

 
2014. aastal kontrolliti turujärelevalve käigus 1236 kosmeetikatoodet, nendest 992 
importtoodet ja 244 Eesti toodet. Nõuetele ei vastanud 87 importtoodet ja 19 Eesti 
toodet.  
Kontrolliti 101 kosmeetikatoodetega tegelevat ettevõtet 119 korral ning rikkumiste 
puhul tehti 3 ettekirjutust ja 26 ettepanekut.  
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                       Järelevalve kosmeetikatoodete üle 
 
Tabel 6 
 

2014 
 

2013 

Kontrollitud tooted Ei vastanud Kontrollitud 
tooted 

Ei vastanud 

 
1236 

 
8,5% 

 
1070 

 
9,3% 

 
Kontrollitud toodete arv suurenes 166 toote võrra võrreldes 2013. aastaga.  
 
 
 
 
 
2.1 Kosmeetikatoodete terviseohutuse turujärelevalve tulemused 

 
Tabel 7 
 

Kontrollitud tooted  
 
 

Rakendatud meetmed 

Eesti 
tooted 
 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Import 
tooted 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Levitaja Neist ei 
vastanud 
(%) 

Ettekirjutuste/ 
ettepanekute 

arv 
 

Peatatud/kõrvaldatud 
müük 

 
222 

 

 
8,5 % 

 

 
397 

 

 
13% 

 

 
617 

 

 
  5,6% 

 

 
3/26 

 
3 artiklit 
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Kõige rohkem mittevastavusi leiti nahahooldusvahendite (8,6%) märgistuste 
kontrollimisel ning hammaste- ja suuõõnehooldusvahendite (33,3%) kontrollimisel, 
kus toodete andmikud ei vastanud kehtivatele nõuetele. 
 
2.2 Turujärelevalve käigus läbivaadatud kosmeetikatooted 
 
Tabel 8 
 

Kosmeetikatoodete liik 
 
 

Kokku Sellest Sellest ei 
vastanud 

  Eesti 
toode 

Import 
toode 

Eesti 
toode 

Import 
toode 

 
Nahahooldusvahendid 476 81 395 6 35 

 
Näomaskid   32 0 32 0 1 

 
Toonivad alused  5 0 5 0 0 

 
Puudrid  28 25 3 0 0 

 
Seebid  66 51 15 7 0 

Lõhnaõlid, lõhnaveed,  
odekolonnid  7 0 7 0 0 

 
Vanni- ja dušivahendid  61 13 48 2 1 

 
Depileerimisvahendid  0 0 0 0 0 

Keha deodorandid ja  
antiperspirandid  9 0 9 0 1 

 
Juuksevärvid ja –pleegitajad 29 0 29 0 4 

 
Lokivahendid ja –fiksaatorid 2 0 2 0 0 

 
Juukseviimistlusvahendid 5 0 5 0 0 

 
Juuksepuhastusvahendid  115 4 111 2 6 

 
Juuksetaastusvahendid  106 3 103 0 4 

 
Soenguviimistlusvahendid  26 0 26 0 0 

 
Raseerimisvahendid  8 0 8 0 2 

 
Jumestusvahendid  73 31 42 0 2 

 
Huulte hooldusvahendid  20 3 17 0 0 
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Hammaste- ja  
suuõõnehooldusvahendid  57 0 57 0 19 

 
Küünte hooldusvahendid  40 4 36 0 7 

Intiimhügieenivahendid  
välispidiseks kasutamiseks  6 0 6 0 0 

 
Päevitusvahendid  16 4 12 0 0 

 
Pruunistavad vahendid  1 0 1 0 0 

 
Nahapleegitusvahendid  0 0 0 0 0 

 
Kortsudevastased vahendid 15 1 14 0 0 

 
Muud  33 2 31 2 5 

 
KOKKU: 1236 222 1014 19 87 

 
2.3 Põhilised puudused kosmeetikatoodete puhul: 

 
• toodete märgistused ei vastanud kehtivatele nõuetele (polnud märgitud 

toote otstarve, avatud kreemipurgi sümbol, koostisainete nimetused INCI 
järgi jne.) 

• puudulik oli informatsioon toote kasutamise eritingimuste ja hoiatuste 
kohta 

• esines ebatäpne teave säilivusaja ja toote toime kohta 
• vastutaval isikul puudus nõutud toote andmik või ohutusaruande vorm ja 

sisu  ei vastanud sätestatule  
• pakendil puudus eestikeelne märgistus 
• märgistusel olid esitatud meditsiinilised näidustused ja väited  
• ettevõtte ei ole täitnud teavitamise kohustust CPNP (Cosmetic Products 

Notification Portal) portaalis. 
 

2.4 Kosmeetika valdkonnas toimus 1 sihtuuring 
 
Sihtuuring: „Alla 3-aastastele lastele kosmeetikatoodete kontroll 3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate (IPBC) määramiseks“ 
 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada alla 3-aastastele lastele mõeldud, Eesti turul 
olevate  kosmeetikatoodete vastavus 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) 
sisaldusele kehtestatud nõuetele. 
 
Sihtuuringu käigus kontrolliti 6-t kosmeetikatoodet. Testitud tooted vastasid uuritud 
näitajate osas  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30.11.2009 määruse (EÜ) nr 
1223/2009  V lisa punktis 56 sätestatud nõuetele. 
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2.5  Laboratoorne kontroll 
 
2014. a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuks 137 toodet. Nendest 95-t proovi 
on uuritud keemiliselt  ja 42-t mikrobioloogiliselt. Nõuetele ei vastanud 
nahahooldusvahend „Supertsistotelo“  (3 erinevat partiid), kuna uuritud proovid 
sisaldasid 20-22% kaalium- ja  naatriumhüdroksiidi, mis ületas lubatud piirväärtust 5 
korda (norm on 4%). 
 
 
2.6  Müügilt kõrvaldatud tooted:  
 
2014. a jooksul kõrvaldati müügilt 3 kosmeetikatoode artiklit (kokku 4727 toodet) 
teostatud laboratoorsete uuringute alusel 
 

1. Nahahooldusvahend „Supertsistotelo” – importijad AS Paira, OÜ Kagro 
Group, OÜ Rekvi, OÜ Rafo Grupp. Vastavalt laboratoorsele uuringule 
sisaldas toode 20-22%  kaalium- ja naatriumhüdroksiidi. Kontsentratsioon 
ületas lubatud piirväärtust. Importijad  lõpetasid vabatahtlikult nõuetele 
mittevastava toote müügi. 

 

 
 
 
RAPEX (reaction to notification) 
 
2014. aastal laekus Terviseametile Euroopa Komisjoni ohtlike toodete teavitamise 
süsteemist RAPEX kaudu 2 teadet kosmeetikatoodete kohta. 
 

1. RAPEX teade nr A12/1185/14.  Kontrollimisel selgus, et ohtlik toode 
"CENTIFOLIA Green clay paste argile verte montmorillonite 100% minerale" 
(108 tk 250g) Eestis müügile pole jõudnud – toode oli laos.  Nimetatud toode 
tagastati tootjale. 

2. RAPEX teade nr A12/1226/14. Rootsi turujärelevalve asutus keelas geellaki 
„Depend Gellack“ müügi, kuna nimetatud toode sisaldas suures koguses 
akrülaatmonomeeri (vastavalt kehtivatele nõuetele akrülaatmonomeeri 
kontsentratsioon kosmeetikatoodetes ei ole piiratud), millel võiks olla 
sensibiliseeriv toime/allergiat tekitav võime ning tarbijal võiks seetõttu tekkida 
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eluaegne kontaktdermatiit. Eelnimetatud andmete alusel on tehtud toote 
maaletoojale LTT AS ettepanek kõrvaldada toode turult. Hiljem teavitas AS 
LTT ametit, et  täiendas nimetatud toote kasutusjuhendit, lisades riski- ja 
hoiatuslaused allergilise reaktsiooni vältimiseks ning uuendas tootemärgistust. 
AS LTT esitas ametile palve lubada toode müüki. Arvestades, et  toote 
koostises puudusid keelatud koostisained ja ametile ei ole teadaolevatel 
andmetel laekunud teavet allergiajuhtumi kohta Eestis, otsustati, et amet ei 
piira ega keela geellaki müüki. 

 
 
Läti Terviseinspektsiooni info alusel kontrolliti toodet „Roosivesi“  ning  „Toniseeriv 
näovesi“ mille tootjaks oli  OÜ Joik. Läti pädev asutus tuvastas et kosmeetikatoote 
„Roosivesi“ etiketil ei ole koostisainete loetelus esitatud ainet Phenoxyethanol ning 
toote „Toniseeriv näovesi“  partii nr 034 mikrobioloogiline analüüs ei vastanud 
nõuetele. 
Kosmeetika tootja OÜ Joik parandas viivitamatult toote „Roosivesi“ etiketi ning 
peatas „Toniseeriv näovesi“ partii nr 034 müügi. 
 
EL kosmeetikatoodete teavitamise portaal (CPNP) – vastutav isik 
(tootja/importija) esitab vastavalt kosmeetika määrusele nr 1223/2009/EÜ artiklis 13 
loetletud andmed CPNP kaudu alates 11. jaanuarist 2012. Alates 11. juulist 2013 
esitab vajalikud andmed kosmeetikatoodete levitaja. 2014 aastal kosmeetikatoodete 
vastutavate isikute ning levitajate kontrollimisel selgus, et 48 ettevõtet neist 12 
vastutavat isikut ja 36 levitajat ei ole täitnud teavitamise kohustust CPNP (Cosmetic 

Products Notification Portal) portaalis. Ettevõttetele on tehtud ettepanekud sisestada 
kohtustulik teave CPNP portaali. 
 
2.7  Kaebused: 
 
2014. aastal laekus 5 kaebust kosmeetikatoodete üle (kaebused allergiliste 
reaktsioonide kohta toodete kasutamisel). Laekunud kaebustest 2 olid põhjendatud: 
 

1. Terviseametile esitati kaebused brändide „Maikelluke“ ning „Nuustaku“ 
kosmeetikatoodete kohta. Kaebaja sõnade kohaselt valmistati 
kosmeetikatooteid kodustes tingimustes ning kosmeetikatoodetel puudusid 
ohutushinnangud. „Maikellukese“ kosmeetikatoodete tootja kontrollimisel 
selgus, et   kosmeetika tootmine oli lõpetatud 2014.a. mais. „Nuustaku“ 
seepide tootja OÜ Eurocsim`i kontrollimisel selgus, et kosmeetikatoodetel 
puudusid ohutushinnangud. Amet juhtis ettevõtte OÜ Eurocsim tähelepanu 
vajadusele teostada ohutushinnangud kosmeetikatoodetele. 

 
2. Terviseametile edastati kodaniku kaebuse, mille kohaselt tekkis peale 

sarvestunud naha eemaldamiseks mõeldud toote “Supertsistotelo“ kasutamist  
haavand. Toote näidisele tehti laboratoorne uuring ja selgitati välja, et toote 
koostises oli naatriumhüdroksiidi koguses, mis ületas kosmeetikatoodetele 
lubatud piirväärtust 4 korda. Seoses sellega tehti toote maaletoojale AS-le 
Paira ettekirjutus toote „Supertsistotelo“ kõrvaldamiseks turult ning vajadusest 
hoiatada tarbijaid nimetatud toote ohtudest. Ühtlasi avastati veel 4 ettevõtet, 
kes tarnisid nimetatud toodet Eestisse. Menetluse käigus kõrvaldati müügilt 
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nimetatud toodet koguses 4727 tk. Lisaks edastati teave ohtlikust tootest 
Euroopa Komisjoni kiirteavitamis süsteemi (RAPEX) kaudu.  
 

 
3. Järelevalve mänguasjade ja lastehooldusvahendite üle 

 
Turujärelevalve mänguasjade ja lasteluttide üle toimus plaaniliselt ja RAPEX-i 
teadete alusel.  
 
Laboratoorsete uuringute alusel avastati 7 nõuetele mittevastavat mänguasja  ning 
informatsioon ohtlikest toodetest edastati Terviseameti kemikaali- ja tooteohutuse 
büroole RAPEX kiirteavitamissüsteemis avaldamiseks. 
 
Laekus umbes 770 RAPEXi teadet EL riikides avastatud ohtlike toodete kohta ning 
kontrollitud objektidel neid ei ole avastatud. 
 
Aasta jooksul kontrolliti 473 lastetoodet, nendest 387 mänguasja ning 86 lastelutti. 
Kontrolliti 52-e ettevõtet 54-l korral ning tehti 8 ettepanekut ja kõrvaldati müügilt 327 
toodet (7 artiklit). 
 
RAPEX (reaction to notification) 
 
2014. a laekus ametile Euroopa Komisjoni ohtlike toodete teavitamise süsteemi 
RAPEX kaudu 3 teadet mänguasjade kohta. 
 
 

1) RAPEX teade nr A12/1586/14 mänguasja „Monsters University – Sullev 
Monster Mask“ kohta (levitaja OÜ Anvol). Kontrollimisel selgus, et OÜ-d 
Anvol teavitati tootja poolt ohtlikust mänguasjast. Saadud informatsiooni 
alusel  kutsus levitaja müügilt  tagasi ja hävitas kokku 90 ohtlikku mänguasja. 
 

2) Ametile laekus RAPEX teade nr A12/1446/14, kus antakse teada, et mänguasi 
„SPORT lovely toys  Plastic Doll“   6633  sisaldab ftalaate, mis ületasid 
lubatud piirväärtust. Selle mänguasja levitaja Eestis oli OÜ Notes Group. 
Kontrollimisel selgus, et OÜ Notes Group lõpetas oma tegevuse Eestis ja 
tagastas kauba Läti lattu. 

 
3) RAPEX teade nr A12/2038/14 mänguasja „Pehmete rõngaste komplekt (8tk)“ 

kohta (levitaja OÜ Maxima Eesti). Kontrollimisel selgus, et OÜ-d Maxima 
Eesti teavitati Leedu importija poolt mänguasjast, mis sisaldas ftalaate üle 
lubatud piirväärtuse. Mänguasja levitaja kutsus müügilt tagasi  ja tagastas 
Leedu importija lattu 176 tk ohtlikku mänguasja. 

 
3. Järelevalve mänguasjade ja lastehooldusvahendite üle 

 
Tabel 9 
 

2014 
 

2013 

Mänguasjad Lastehooldus- Mänguasjad Lastehooldus- 
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vahendid 
 

vahendid 
 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei 
vasta-
nud 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei 
vasta-
nud 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei 
vasta-
nud 

Kontrolli-
tud tooted 

Ei 
vasta-
nud 

 
387 

 
1,5% 

 
86 

 
8,1% 

 
369 

 
0,2% 

 
88 

 
14% 

 
Võrreldes 2013. aastaga on kontrollitud mänguasjade ja lastehooldusvahendite arv 
jäänud samale tasemele. Mittevastavate mänguasjade arv on suurenenud  1,3% võrra 
ning mittevastavate lastehooldusvahendite arv on vähenenud 6 % võrra.  
 
3.1 Mänguasjade ja lasteluttide terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 
Põhilised puudused lastetoodete puhul: 
 

• toodete märgistus ei vastanud nõuetele 
• labori katsetel ei vastanud tooted kehtivatele nõuetele 

 
3.2 Müügilt kõrvaldatud tooted 
 
2014. a kõrvaldati laboratoorsete uuringute alusel 327 toodet (7 artiklit): 
 

1. Testitud mänguasi nukk „Vogue“ oli ohtlik laste tervisele, kuna sisaldas 
dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületas lubatud piirväärtust 259 
korda (importija AS OG Elektra, Rakvere). 

 
 
 

2. Kummist mänguasi ,,Bajkowy swiat“ oli ohtlik laste tervisele, kuna võis 
põhjustada lämbumist. Testimisel eraldusid osakesed, mis mahtusid nn. 
väikeste osade silindrisse. Samuti tekkisid katsetamisel teravad servad 
(levitaja FIE Nelli Orav, Narva ). 
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3. Mänguasi „Mobile phone“ võib kahjustada kuulmist, kuna mobiiltelefonide 
erinevate meloodiate helirõhutasemed ületasid lubatud taset (levitaja  OÜ 
Karupoeg Puhh, Tallinn). 

 

 
 
 

4. Mänguasi auto “Work Action“  võis põhjustada lämbumist, kuna testimisel 
eraldusid osakesed, mis mahtusid nn. väikeste osade silindrisse (levitaja OÜ 
Roositon, Tallinn). 
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5. Testitud mänguasi nukk „No 916“  oli ohtlik laste tervisele, kuna  sisaldas 
dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületas lubatud piirväärtust 160 
korda (importija OÜ  Honger, Tallinn). 

 
 

 
 
 
 

6. Testitud mänguasi kõristi „Baby's Stars“ võis põhjustada lämbumist, kuna 
testimisel eraldusid osakesed, mis mahtusid nn. väikeste osade silindrisse 
(levitaja  OÜ Jukrim, Narva-Jõesuu). 
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7. Testitud mänguasi „Muusikaline mänguasi“  oli ohtlik laste tervisele, kuna 
katsetamisel mänguasja õmblus rebenes ning avanes juurdepääs mänguasja 
pehmele täidisele  (levitaja OÜ Lastero, Tartu). 

 
 

 
 
Põhilised võimalikud ohud kõrvaldatud ohtlike mänguasjade puhul olid 
lämbumiseoht, vigastuseoht, kuulmise kahjustamise oht ning tervisekahjustuse oht 
seoses pikaajalise ftalaate sisaldavate mänguasjade kasutamisega. Informatsioon 
ohtlikest toodetest edastati Terviseameti kemikaali- ja tooteohutuse büroole RAPEX 
kiirteavitamissüsteemis avaldamiseks. 
 
Elanikkonna teavitamiseks turult avastatud ohtlikest toodetest tehti ettepanekuid 
importijale ja levitajale. 
 
 
3.3 Mänguasjade valdkonnas  toimus 1 sihtuuring 
 
Sihtuuring „Ftalaatide sisalduskoguse kindlakstegemine lastetoodetes ja pehmetes 
mänguasjades”.  
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate lastetoodete 
(mänguasjade, lapsehooldusvahendite jt.) nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas. 
 
Sihtuuringu läbiviimise alus: 
 

• Toote nõuetele vastavuse seadus 
• Rahvatervise seadus 
• Kemikaaliseadus 
• Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määrus nr 57 „Mänguasja 

ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006  (REACH) 

 
Sihtuuringu käigus kontrolliti 15 toodet ning nendest ei vastanud nimetatud nõuetele 2 
toodet.  
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3.4 Kaebused  
2014. a laekus 2 kaebust lastele mõeldud toodete kohta: 
 

• kaebus lõhna ja allergiliste reaktsioonide kohta toodete kasutamisel 
• kaebus mänguasjast eraldunud väikeste osakeste kohta 

 
Põhjendatud kaebusi ei olnud.  

 

4. Koostöö teiste asutustega 
 

• Koostöö Tarbijakaitseametiga kosmeetikatoodete üle teostatava 
järelevalve osas. 

• Koostöö Keskkonnainspektsiooniga laekunud kaebuste lahendamisel. 
• Koostöö Keskkonnainspektsiooniga LOÜ värvide andmebaasi täitmise 

üle. 
• Koostöö Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga (7 tudengit läbisid 

õppepraktika Terviseameti järelevalveosakonna tooteohutuse 
valdkonnas). 

• Koostöö Ravimiametiga toodete määratlemisaluste osas. 
• Koostöö Maksu- ja Tolliametiga keemiatoodete üle. 
 

Kokkuvõtte 
Arvestades eeltoodut võib kokkuvõtlikult öelda, et 2014. a tehtud töö oli efektiivne 
kõikides valdkondades.  
 

• Kontrollitud toodete arv suurunes võrreldes 2013.a. Ameti 
järelevalveosakonna vaneminspektorid tegid 128 ettepanekut toodete 
märgistuse ja ohutuskaartide nõuetele mittevastavuse kohta. 

• Koostati 48 märgukirja kosmeetikatoodete tootjatele ja tarnijatele, kes ei ole 
täitnud teavitamise kohustust EL kosmeetikatoodete teavitamise portaalis 
(CPNP).  

• 2014. a jooksul on kõrvaldatud turult laboratoorsete uuringute tulemuste alusel 
5328 ohtlikku toodet.  

• Registreerimata biotsiidide müük peatati 14-s ettevõttes, mis on 7 korda 
rohkem kui 2013 aastal.  

• Viidi läbi 1 sihtuuring ja 1 küsitlus lisaks plaanilisele tööle. 
 

Võrreldes 2013. aastaga on nõudmistele mittevastavate keemiatoodete arv vähenenud 
3% võrra, kuigi jääb kõrgele tasemele - kontrollitud toodetest 23,4% ei vasta nõutele. 
Kõige rohkem mittevastavusi leiti insektitsiidide (48%), ehitusvärvide (38,5%), 
autovärvide (31,3%), desinfitseerimisvahendite (31%) ning erinevate 
puhastusvahendite (24,8%) märgistuste kontrollimisel.  Kontrolli tulemusena tuli 
välja, et 15,9 % Eestis toodetud kemikaale ja 28,2% levitajate poolt Eestisse toodud 
toodetest ei vasta nõutele. 
 
Arvestades inspekteerimise tulemusi võib teha järelduse, et tänane olukord nõuab 
toodete ohutuse valdkonnas pidevat riiklikku järelevalvet ja prioriteetseks 
valdkonnaks peaks olema Eesti tootjate poolt toodetud ja levitajate poolt sisse veetud 
keemiatooted. 


