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EESSÕNA 

Terviseameti järelevalve osakonnas töötab alates 01.01.2010 neli inspektorit, kes 
teostavad järelevalvet tooteohutuse üle kogu Eestis. Inspektorite vahel on töö jaotatud 
territoriaalselt:  
 

1. Vaneminspektorid teostavad järelevalvet Harju-, Rapla-, Järva-, Lääne-, 
Pärnu-, Hiiu- ja Saaremaal: Natalja Borel 107 objektil; Tatjana Lihhusha 163 
objektil; Jevgenina   Rõõmusoks 131 objektil.   

2. Vaneminspektor Jekaterina Marjina teostab järelevalvet 111 objektil Lääne-
Viru-, Ida-Viru-, Jõgeva-, Viljandi-, Tartu-, Valga-, Põlva-  ja Võrumaal.   

 
2012. aastal toimus järelevalve tarbekaupade üle järgmistes valdkondades: 
kosmeetikatooted, kemikaalid, sh. detergendid ja biotsiidid, mänguasjad, lastelutid. 
                                                         
Kontroll toimus: plaaniliselt, turujärelevalve programmi 2012.a alusel, RAPEX-i 
süsteemi raames, tarbijate avalduste alusel, Tarbijakaitseameti teadete alusel. 
 
2012. aasta prioriteetseteks ülesanneteks olid: 
 

1. REACH määruse osas järelevalve tõhustamine ning kemikaalidest tingitud 
ohtude vähendamine.  

 
2. RAPEXi teadetest saadud informatsiooni alusel ohtlike toodete 

väljaselgitamine Eesti turul, vastavate meetmete rakendamine ja elanikkonna 
teavitamine. 

 
3. Koostöö jätkamine teiste ametkondadega (Tarbijakaitseamet, Maksu- ja 

Tolliamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Keskkonnainspektsioon) tarbekaupade 
ohutuse valdkonnas. 

 
4. Läbi viia sihtuuringuid.  

 
Eelpool mainitut võeti arvesse järelevalve korraldamisel tarbekaupade üle.  
 

Kemikaalide ja toodete turujärelevalve tulemused 
 
Terviseameti 2012. a tööplaan kosmeetika- ning keemiatoodete järelevalve osas on 
täidetud, 89% kontrollitud kosmeetikatoodetest ja 79,2% keemiatoodetest vastab 
nõuetele.  
Sihtuuringud on läbi viidud plaani järgi, andmed kontrollimiste kohta on esitatud TA 
kemikaali ja tooteohutuse büroole.  
 
2012. aastal on tehtud  järgmised sihtuuringud: 
 

1. Allkasutajate ja segude valmistajate kontroll ECHA Foorumi  
järelevalveprojekti „REACH-en-Force 2“ raames.  Projekti eesmärk on 
tagada, et segude tootjad, kes moodustavad olulise allkasutajarühma, 
täidaksid mõningaid REACH- ja CLP-määruste olulisi nõudeid. 
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2. Toodete (sh jalanõud ja kotikesed) kontroll dimetüülfumaraadi sisalduse 
suhtes. 

 
3. Lastele suunatud tekstiil- ja nahatoodete kontroll aromaatsete amiinide 

sisalduse suhtes. 
 

4. Fosfaatide sisalduse välja selgitamine detergentides 
(nõudepesumasinatablettides). 

 
5. CLEEN projekti raames EuroDeter projektis osalemine. 

 
6. Järelevalve laste kosmeetikatoodete nõuetele vastavuse üle vastavalt 

PEMSACi tööplaanis 2011/2012 ettenähtud projektile. 
 

7. Info kogumine nanomaterjale sisaldavatest kosmeetikatoodetest vastavalt 
PEMSAC projektile. 

 
8. Lastetoodete nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas. 

 
9. N-nitrosoamiinide ja n-nitrosoühendeid moodustavate ainete uurimine 

lutipudelites ja luttides. 
 
 Labori plaan on täidetud 100%.  
 
2012. aastal kontrolliti üle Eesti 275 objekti, kontrollimiste üldarv oli 335. Aasta 
jooksul koostati rikkumiste korral neli ettekirjutust ja  56 ettepanekut.  
 
Ettekirjutused  on vormistatud järgmistele ettevõtetele: 
  

• RNR SIM OÜ - registreerimata biotsiidide müük; 
• Eco Oil OÜ - rikkumised keemiatoodete märgistamise osas; 
• Flamma OÜ - dokumentatsiooni puudumine, mis tõendaks, et mänguasjad on 

projekteeritud ja valmistatud vastavalt kehtivatele nõuetele; 
• Ingli Pai OÜ - terviseohutuse hinnangu puudumine kosmeetikatoodete tootjal. 

 
Ettepanekute ja ettekirjutuste täitmise kontrollimisel olid rikkumised kõrvaldatud, mis 
näitab, et Terviseameti poolt tehtud selgitustöö annab tulemusi. 
 
 

2012 2011 
 

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 

2624 368 ¹ 
( 14%) 

4 56 3055  
 

496  
(16 %) 

54 101 

 
¹ - Siinkohal selgitab analüüsi koostaja, et 2012. aasta tööülesannete täitmisel lähtuti 
põhimõttest „järelevalve on seaduslikkuse tagamise ja kodanike õiguste kaitsmise 
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kontroll – kontroll on kavakindel toimingute järelevalve vigade vältimiseks või tehtud 

vigade parandamiseks.” Ameti järelevalveosakonna eesmärk oli kemikaalide 
valdkonnas lihtsamalt öeldes „vigade parandus” sealjuures rakendades 
järelevalvatava/ kontrollitava isiku suhtes lihtsust ja kiirust, vältides üleliigseid 
kulutusi ja ebameeldivusi. Ühtlasi üritas järelevalveosakond täita haldusmenetlusele 
iseloomulikku abistamis- ja selgitamiskohustust. Lühidalt öeldes saavutati 
haldusorgani töö tõhusus ja tulemuslikkus ilma otsese haldussunnita. Märkusena lisab 
analüüsi koostaja teabe, et kõik järelevalvatavatele/kontrollitavatele isikutele 
koostatud märgukirjad sisaldasid vastavat haldussunni hoiatust. 
 
 
2012. aastal suunati põhirõhk keemiatoodete kontrollimisele. Kontrollitud toodete arv 
vähenes 431 toote võrra võrreldes 2011. aastaga sellepärast, et vastavalt 2012 
aastaplaanile ei teostatud järelevalvet kahjuritõrje teenust osutavate ettevõtete 
nõuetele vastavuse üle ning mänguasjade ja lasteluttide maaletoojate objektide 
vähenenud üldarvu tõttu (kaheksa asutust). 
 
 

Kontrollimisel avastati registreerimata biotsiidide müük neljas ettevõttes, 
registreerimata biotsiidide müük peatati kahes ettevõttes, kahele ettevõttele tehti 
ettepanek biotsiidi registreerimise kohta.   

 
Laboratoorse uuringu käigus avastati ja kõrvaldati müügilt kuus paari  kroom(VI) 
sisaldavat nahkkinnast, kaks artiklit biotsiidi dimetüülfumaraati sisaldavat jalanõud 
ning seitse mänguasjade artiklit. Kokku kõrvaldati turult 1775 toodet, mis on kaks 
korda  rohkem kui 2011. aastal. 
 
Informatsioon ohtlikest toodetest edastati Terviseameti Kemikaali ja tooteohutuse 
büroole RAPEX kiirteavitamissüsteemis avaldamiseks. 
 
 Ettekirjutuste vormistamise alused olid järgmised: 
 

• Registreerimata biotsiidide müük; 
• Rikkumised keemiatoodete märgistamise osas; 
• Dokumentatsiooni puudumine, mis tõendaks, et mänguasjad on projekteeritud 

ja valmistatud vastavalt kehtivatele nõuetele; 
• Terviseohutuse hinnangu puudumine kosmeetikatoodete tootjal. 
 

Ettepanekud vormistati juhtudel, kui  avastatud puudused ei olnud otseselt tarbijate 
tervisele ohtlikud:  
 

• Kemikaalide ohutuskaartide formaat ei vastanud REACH-määruse nõuetele; 
• Kemikaalide, kosmeetikatoodete ja mänguasjade märgistus ei vastanud 

kehtivatele nõuetele. 
 
Samas on vormistatud ettepanekud juhul, kui  toodete laboriuuringute tulemused ei 
vastanud nõuetele ja  ettevõtjad kõrvaldasid vabatahtlikult mittevastavad tooted turult.  
 
Kõik ettekirjutused ja ettepanekud täideti tähtajaks, sunniraha ei ole rakendatud.  
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Turujärelevalve kemikaalide, kosmeetikatoodete, mänguasjade ja lasteluttide üle  
 

1. Järelevalve keemiatoodete üle 
 
Kemikaaliseaduse kohaselt tehti järelevalvet hulgimüügis olevate kemikaalide 
ohutusnõuete täitmise ja kemikaalidega teenuse osutamise üle.  
 
Kontrolliti 127 ettevõtet, nendest  kümme tootjat, viis importijat, 79 levitajat, 29 
allkasutajat   ning neli teenindusettevõtet.  
 
 

Järelevalve kemikaalide üle 
 

2012 
 

2011 

Kontrollitud tooted Ei vastanud Kontrollitud 
tooted 

Ei vastanud 

 
1047 

 
20,8% 

 
1253 

 
26,9% 

 
2011. aastaga võrreldes vähenes kontrollitud toodete arv 1,1 korda ning 
mittevastavate keemiatoodete arv  6,1 protsendipunkti võrra. 
 
Kontroll toimus 257 korral ning rikkumiste puhul tehti üks ettekirjutus ja 38 
ettepanekut.  

Kontrollimisel avastati registreerimata biotsiidide müük neljas ettevõttes: 

• RNR SIM OÜ kontrollimisel tuvastati, et toodete ANTIBAC HAND 
SANITISER GEL ja ANTIBAC DISINFECTION SPRAY puhul on 
tegemist biotsiididega, mitte aga kosmeetikatoodetega nagu arvati antud 
ettevõttes. Seoses sellega puudus levitajal asjakohane registreerimistunnistus 
eelnimetatud biotsiidide turustamiseks Eestis ning toodete märgistus ei 
vastanud kehtivatele nõuetele. RNR SIM OÜ-le tehti ettekirjutus: peatada 
antud toodete müük kuni rikkumiste kõrvaldamiseni. Vastavalt 
ettekirjutusele on tooted registreeritud biotsiididena ning märgistus on 
parandatud vastavalt kehtivatele nõuetele.  

  
• Paira AS kontrollimisel  tuvastati, et toodete „ Antiseptiline Sprei jalgadele 

teepuuõliga“, „Antiseptiline desodoreeriv sprei jalgadele“, „Septiline geel 
kätele D-pantenol+ E-vitamiiniga“ ja „Septiline geel kätele aaloeekstrakti- ja 
E-vitamiiniga“ märgistusel on esitatud väljendid „desinfitseeriv vahend“, 
„hävitab kuni 99% baktereid“.  Toodete kasutuse ja koostise järgi võiks 
eeldada, et on tegemist biotsiididega. AS-l Paira puudub asjakohane 
registreerimistunnistus nimetatud biotsiidide turustamiseks Eestis. AS-i Paira 
juhatuse esimees  esitas ametile seletuskirja, milles selgitas, et eelnimetatud 
toodete Ukraina tootja OOO „Aromat“ määratleb neid kosmeetikatoodetena.  

 Paira AS-le on tehtud ettepanek esitada ameti kemikaaliohutuse osakonnale   
seoses biotsiidide registreerimisega vajalikud dokumendid või kõrvaldada 
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toodete etiketilt andmed desinfitseerivate omaduste kohta. Vastavalt 
ettepanekule on tooted registreeritud biotsiididena. 

• KiiltoClean OÜ kontrollimisel tuvastati neli Soomes toodetud registreerimata 
biotsiidi. Peale märkuse esitamist on biotsiidid registreeritud. 

• Järelevalvetoimingute käigus tuvastati, et Kahjurite Tõrje OÜ-l puudub 
asjakohane registreerimistunnistus biotsiidi turustamiseks Eestis. Kahjurite 
Tõrje OÜ juhatuse liige esitas ametile asjakohase seletuse, milles nõustus 
järelevalve käigus tuvastatuga ning lõpetas registreerimata biotsiidi 
turustamise.  

 
1.1 Kemikaalide terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 

2012. aastal kontrolliti järelevalve käigus 1047 keemiatoodet, nendest 757 
importtoodet ja 290 Eesti toodet, neist ei vastanud nõuetele 218 ehk 20,8%, sh. 195 
importtoodet ja 23 Eesti toodet. 
 

Kontrollitud tooted  
 

                  Rakendatud meetmed 

Eesti 
tooted 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Import 
tooted 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Ettekirjutuste/ 
ettepanekute 

arv 
 

Peatatud/kõrvaldatud 
müük 

 
290 

 

 
8 % 

 

 
757 

 

 
25,7% 

 

 
1/38 

 
8 toodet 

 
Kõige rohkem mittevastavusi leiti liimi (62,5%), autohooldusvahendite (56%), 
autopuhastusvahendite (27,5%) ning puhastusvahendite (17%) märgistuse 
kontrollimisel. 
 
1.2 Turujärelevalve käigus läbivaadatud keemiatooted kemikaalide liikide kaupa 

Kemikaali liik 
 
 

Kokku Sellest Sellest ei vastanud 

  Eesti 
toode 

Import 
toode 

Eesti 
toode 

Import 
toode 

Aine 44 32 12 0 0 

Auto värv 33 0 33 0 8 

Auto värvi eemaldaja 0 0 0 0 0 

Auto hooldusvahend 73 3 70 0 41 

Auto puhastusvahend 69 24 45 2 17 

Kütuse, õli lisand 20 0 20 0 0 

Auto roostetõrjevahend 0 0 0 0 0 

Pisiremondivärvid 5 0 5 0 0 

Lakid 5 0 5 0 0 

Ehitusvärvid 102 29 73 0 9 

Liim 80 9 71 1 49 

Puhastusvahend 199 64 135 12 22 

Pesuvahend 48 14 34 3 8 
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Nõudepesuvahend 26 7 19 3 1 

Riidehooldusvahend 1 0 1 0 0 

Jalatsi hooldusvahend 15 0 15 0 0 

Õhuvärskendi 0 0 0 0 0 

Kantseleivahend 0 0 0 0 0 

Insektitsiid 12 0 12 0 2 

Rodentitsiid 21 0 21 0 7 

Desinfektant 44 5 39 0 14 

Puiduimmutusvahend 21 16 5 0 0 

Muu 229 87 142 2 19 

Kokku: 1047 290 757 23 195 

 
1.3 Kontrollimisel  pööratakse tähelepanu järgmistele küsimustele: 

 
• aine ja valmisti ohutuskaardi olemasolu;  
• aine klassifikatsioon CLP-määruse kohaselt;  
• ohutuskaardi formaat vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele  

(EÜ) nr 1907/2006; 
• kas ohutuskaardil ja toote etiketil olevad andmed langevad kokku (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; 
• andmed lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse kohta värvide märgistusel. 

 
1.4 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; 

• detergentide koostisosade andmelehti pole esitatud Terviseameti 
Mürgistusteabekeskusele; 

• värvide märgistusel puudusid andmed LOÜ sisalduse kohta. 
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1.5 Kemikaalide valdkonnas toimus viis sihtuuringut, sh.  
 

1.Allkasutajate ja segude valmistajate kontroll ECHA Foorumi  
järelevalveprojekti „REACH-en-Force 2“.  Projekti eesmärk on tagada, et segude 
tootjad, kes moodustavad olulise allkasutajarühma, täidaksid mõningaid REACH- 
ja CLP-määruste olulisi nõudeid; 
 
2. Toodete (sh jalanõud ja kotikesed) kontroll dimetüülfumaraadi sisalduse 

suhtes; 
 

3. Lastele suunatud tekstiili- ja nahatoodete kontroll aromaatsete amiinide 
sisalduse suhtes; 

 
4. Fosfaatide sisalduse väljaselgitamine detergentides (nõudepesumasina-

tablettides); 
 

5. CLEEN projekti raames EuroDeter projektis osalemine. 
 
Andmed sihtuuringute tulemuste kohta esitati TA kemikaali ja tooteohutuse büroole. 
 

1. Sihtuuring:  „REACH-EN- FORCE 2“ 

Sihtuuringu eesmärkideks olid:  
• jõustada REACH- ja CLP-määruse sätted segude tootjate kui allkasutajate 

proovirühma suhtes, et vähendada ohte inimeste tervisele ja keskkonnale; 
• jõustada EMP riikide kemikaalisektoris põhimõtet „puuduvad andmed, 

puudub turg”;  
• uurida segude tootjate REACH- ja CLP-määruse alase teadlikkuse taset ning 

nõustada neid tarneahelas teabe edastamise nõuete, allkasutajate üldiste 
kohustuste ja kemikaalidega seotud registreerimiskohustuste alal; 

 
Projekti raames kontrolliti 6 ettevõtet (allkasutajat): Flexoil OÜ, Tikkurila AS, Rekrol 
AS, Henkel Makroflex AS, Deo Chemicals OÜ, Telco Eestonia OÜ. Täideti 
„REACH-EN- FORCE 2“ küsimustikke.  Mittevastavusi REACH ja CLP-määruse 
osas ei esinenud. 
 

2. Sihtuuring: „Toodete (sh jalanõud ja kotikesed) 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 dimetüülfumaraat sisaldavaid tooteid ei 
lasta turule ega tehta turul kättesaadavaks) võeti maaletoojalt analüüsiks 12 toodet. 
Teostatud laboratoorsetele uuringute kohaselt ei vastanud nõuetele 2 proovi, kuna 
sisaldasid biotsiidi dimetüülfumaraat (DMF) koguses, mis ületas lubatud piirväärtust. 
Levitajad kõrvaldasid vabatahtlikult müügilt laste tennised BUDDY DOG (Kronion 
OÜ) ja laste sussid „VI-GGA-MI“ (Kotryna OÜ) – kokku 11tk. 
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Laste tennised BUDDY DOG (maaletooja Kronion OÜ) 

 
 
Laste sussid „VI-GGA-MI (maaletooja Kotryna OÜ) 

 
 

3. Sihtuuring: „Aromaatsete amiinide eraldumine lastele suunatud tekstiili- ja 
nahatoodetest“  

 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eesti turul olevate lastele ette nähtud 
tekstiili- ja nahatoodete vastavus aromaatsete amiinide eraldumise osas. 
Laboratoorselt uuriti 8 toodet. Uuritud tooted vastasid Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 – REACH XVII lisa (teatud ohtlike ainete, 
valmististe ja toodete tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud) p 43 nõuetele. 
 

4. Sihtuuring: „Fosfaatide sisalduse väljaselgitamine detergentides 
(nõudepesumasinatablettides)“ 

 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada fosfaatide sisaldus turul olevates 
detergentides (nõudepesumasinatablettides). 

 
Kontrolliti 22 detergentide levitajat ja 18 detergentide allkasutajat, kokku 365 toodet. 
Avastati 2 fosfaate sisaldavat toodet.   

  
5. Sihtuuring: „CLEEN projekti raames EuroDeter projektis osalemine“ 

 
Sihtuuringu eesmärgiks oli anda ülevaade tööstussektori, mis toodab ja turustab 
pesuaineid, puhastusvahendeid ja/või pindaktiivseid aineid, detergente puudutavate 
Euroopa õigusaktide nõuetele vastavusest. Samuti oli eesmärgiks välja selgitada 
seotud õigusaktide nagu biotsiidide direktiivi1998/8/EC, mis puudutab detergente või 
ohtlike valmiste direktiivi 1999/45/EC nõuetele vastavust. 
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Kontrolliti 12 ettevõttes 29 toodet. Koostati kolm ettepanekut (puudus eestikeelne 
märgistus ning Mayeri Industries AS veebilehel (allkasutaja) puudusid detergentide 
koostisainete andmelehed). 
Kontrollimise käigus täidetud küsitluslehed saadeti Terviseameti kemikaali ja 
tooteohutuse büroole. 
  
1.6  Laboratoorne kontroll 

 
2012. a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks plaaniliselt kahksa 
tekstiiltoodet, 12 proovi jalanõudest ( kaks proovi ei vastanud nõuetele), kaheksa 
proovi nahkkinnastest ja kingadest ning kaks plaanivälist proovi RAPEX-i teate nr 
1567/11 alusel : Klaasipesuvedelik sidrunilõhnaline -20C,  Klaasipesuvedelik -20C 
(tootja Mayeri Industries AS) – etanooli sisaldus testitud keemiatoodetes vastab antud 
toodete ohutuskaardis märgitud andmetele.  
 
Teostatud kroom(VI) sisalduse laboratoorsete uuringute alusel ei vastanud nõuetele 
kuus proovi (nahkkindad), kuna testitud tooted sisaldavad kroom(VI) koguses, mis 
ületab lubatud piirväärtust:  
 
1) Meeste nahkkindad  (kroomi sisaldus 9,2 mg/kg mustas osas ja 77 mg/kg punases 
osas, maaletooja Prisma Peremarket AS) 

 
 
2) Paiang meeste sõrmikud (kroomi sisaldus  7,8mg/kg, maaletooja Aibicilia OÜ) 
 

 
 
3) Naiste nahkkindad (kroomi sisaldus 225mg/kg, maaletooja Salokeskus OÜ) 
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4) Garden gloves (kroomi sisaldus 24,7mg/kg, maaletooja Koduekstra OÜ) 
 

 
 
5) Naiste nahkkindad (kroomi sisaldus 414,3mg/kg, maaletooja AS Stockmann) 
 

 
6) Naiste nahkkindad (kroomi sisaldus 4,6mg/kg, maaletooja LPP Retail Estonia OÜ) 
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• RAPEX-i teadete alusel kõrvaldatakse tooted turult, kui kroom(VI) sisaldus 
ületab 3 mg/kg  

• Saksa föderaalne riski hindamise instituut (edaspidi BfR) tegi uuringud ja 
avaldas oma kodulehel andmed kroom(VI) ohtlikkuse kohta: 
http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2007/10/chromium__vi__in_lea
ther_clothing_and_shoes_problematic_for_allergy_sufferers_-9575.html 

      BfR soovitab rangelt piirata kroom (VI) taset nahktoodetes. 
• Saksamaal on tarbijatele keelatud müüa nahast tooteid kroom (VI)  sisaldusega 

üle 3 mg/kg. Kroom (VI) klassifitseeritakse sensibiliseerivaks ning see võib 

põhjustada allergilisi reaktsioone. 
 
Lähtudes eeltoodust võeti turustajatelt seletuskirjad ja tehti ettepanekud ohtlike 
toodete turult kõrvaldamiseks. Kokku kõrvaldati müügilt 462 toodet. 
 
Vajalik informatsioon ohtlikest toodetest on edastatud Terviseameti kemikaali- ja 
tooteohutuse büroole RAPEX-i kaudu avaldamiseks.  
 
1.7 Lenduvad orgaanilised ühendid. 
 
Keskkonnaministeeriumi projekti raames kestusega aprill-mai võeti levitajatelt ja 
allkasutajatelt 35 proovi. Proovid edastati Eesti Keskkonnauuringute Keskusesse 
LOÜ sisalduse määramiseks.  
 
1.8  Terviseametisse laekus 15.12.2011 Läti Terviseinspektsioonist info (Rapex teade 
nr 1567/11) ohtlikust tootest “GO! Klaasipesuvedelik Citrus -15C”, mille tootjaks oli 
AS Mayeri Industries. Läti Terviseinspektsioon tuvastas laboratoorselt (laboratoorne 
protokoll 65425 05.12.2011), et toode “GO! Klaasipesuvedelik Citrus -15C” (EAN 
4740060000119) sisaldab 18 (±2)% metanooli (CAS No 67-56-1), mis on vastuolus 
tootja ohutuskaardis ja märgistusel kajastatud andmetega. 
 
Amet alustas asjakohast järelevalvemenetlust ning kontrollis 22.12.2011 AS Mayeri 
Industries AS  
Inspekteerimisel avastati, et antud toodet müüakse ainult Lätis. Tootja ohutuskaardis 
ja märgistusel on kajastatud, et toode (“GO! Klaasipesuvedelik Citrus -15C” EAN 
4740060000119) sisaldab etanooli (CAS 64-17-5), toode on klassifitseeritud 
ärritavaks Xi ja omab järgmisi riski- ja ohutuslauseid: R10, R36/37, R67, S2, S16, 
S26, S46. Seega oli olemasolev märgistus eksitav ega peegeldanud tootes sisalduvat 
ohtu. Toote pakend ei olnud varustatud lastekindla turvasulguriga. 
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Lähtudes tootja poolt esitatud seletuskirjast, oli üks võimalikke selgitusi sündmusele 
see, et tegu võis olla tootmistöötaja (villimiseks segude etteandja) inimliku 
eksimusega, kes andis Lätti mineva etanooli sisaldava toote villimiseks liinile ette 
vale segumahuti. 

Mayeri Industries AS esindajad nõustusid järelevalvemenetluse käigus tuvastatuga 
ning esitasid 19.03.2012 ametile asjakohase tegevuskava. Tegevuskavas toodi välja 
mitmed abinõud vältimaks edaspidiseid eksimusi metanooli ja etanooli sisaldavate 
toodete valmistamisel, pakendamisel ning dokumenteerimisel. 

1.9 Kaebused 
 
Tarbijate poolt laekus 8 kaebust keemiatoodete kohta (kaebused lõhna ja allergiliste 
reaktsioonide üle toodete kasutamisel). Laekunud kaebustest 3 olid põhjendatud, sh: 
 

1. Kaebus ettevõttes  Naturholz OÜ toodetud termopuidust tuleneva tugeva 
ebameeldiva keemilise lõhna kohta. Tarbija oli termopuitu kasutanud sauna 
viimistlemiseks. Menetluse käigus tehti laboratoorne uuring, mis tõendas  
terava äädikhappe lõhna ja tolueeni  olemasolu õhus. Kontrolli tulemusest 
teavitati tootjat. Ettevõtte Naturholz OÜ nõustus järelevalve käigus 
tuvastatuga. Kuna selgus, et nende toodetud termopuit ei sobi sauna 
viimistlemiseks, võttis tootja toote tagasi. 

 
2. Tarbija kaebas OÜ ECO OIL poolt toodetud toote „Hele Tõrvaõli”üle, mis oli 

mõeldud puidu kaitseks hallituse vastu. Kaebaja väidete kohaselt toode „Hele 
Tõrvaõli” ei kaitsnud seinu hallituse vastu. Kontrollimise käigus tuvastati, et 
tootja poolt olid keemiatootele „Hele Tõrvaõli”  omistatud kaitsvad omadused 
niiskuse,  mädaniku,  hallituse ja sinavuse vastu, mille kohta puudusid tootjal 
antud omaduste efektiivsuse testid. Märgistuse kontrollimisel ilmnenud 
puuduste kohta tehti tootjale OÜ ECO OIL  ettekirjutus puuduste 
kõrvaldamiseks. 

 
3. Kaebus WC, põranda ning toidunõude pesemiseks  kasutatava  puhastus-

vahendi kohta („Mayeri üldpuhastusvahend”, tootja Mayeri Industries AS). 
Kaebaja sõnade kohaselt kasutati Tallinna vanglas nimetatud toodet sööklas 
toidunõude pesemiseks. 
Kontrollimisel tuvastati, et antud toodet ei kasutata toidunõude pesemiseks, 
tootjapoolne märgistus viitab sellele, et antud vahend on ette nähtud vett-
taluvate pindade (värvitud, lakitud, kahhel-, fajanss-, plast-, linoleum-, puit-, 
jm) puhastamiseks.  
Info antud kaebusest ja inspekteerimise tulemustest edastati Veterinaar - ja 
Toiduametisse edasiseks menetlemiseks. 

 
2.1 Järelevalve kosmeetikatoodete üle 

 
Järelevalve kosmeetikatoodete terviseohutuse üle toimus tootjate, levitajate ja 
importijate juures, eeskätt pöörati tähelepanu kolmandatest riikidest imporditud 
kosmeetikatoodetele.  
Kõigis ettevõtetes kontrolliti kosmeetikatoodete märgistuste nõuetele vastavust ning 
vastavalt SoM määrusele nr 21 § 8  teabe olemasolu. 
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2012. aastal kontrolliti turujärelevalve käigus 1028 kosmeetikatoodet, nendest 933 
importtoodet ja 95 Eesti toodet. Nõuetele ei vastanud  70 importtoodet ja 32 Eesti 
toodet.  
 
Kontrolliti 91 kosmeetikatoodetega tegelevat ettevõtet 95 korral ning rikkumiste 
puhul tehti üks ettekirjutus ja üheksa ettepanekut.  
 

Järelevalve kosmeetikatoodete üle 
 

2012 
 

2011 

Kontrollitud tooted Ei vastanud Kontrollitud 
tooted 

Ei vastanud 

 
1028 

 
9,9 % 

 
1033 

 
7% 

 
Võrreldes 2011. aastaga  on suurenenud  mittevastavate kosmeetikatoodete arv 2,9 
protsendipunkti võrra, kontrollitud toodete arv on jäänud samale tasemele. 
 

2.2 Kosmeetikatoodete terviseohutuse turujärelevalve tulemused 
 

Kontrollitud tooted  
 

Rakendatud  meetmed 

Eesti 
tooted 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Import 
tooted 

Neist ei 
vastanud 
(%) 

Ettekirjutuste/ 
ettepanekute 

arv 
 

Peatatud/ 
kõrvaldatud  

 
95 
 

 
33,6 % 

 

 
933 

 

 
7,5% 

 

 
1/9 

 
- 

 
Kõige rohkem mittevastavusi leiti nahahooldusvahendite (15,7%), seepide (12,5%) 
ning juuksepuhastusvahendite (8,1%) märgistuse kontrollimisel. 
 

2.2 Turujärelevalve käigus läbivaadatud kosmeetikatooted 
 

Kosmeetikatoodete liik 
 
 

Kokku Sellest Sellest ei 
vastanud 

  Eesti 
toode 

Import 
toode 

Eesti 
toode 

Import 
toode 

Nahahooldusvahendid 
 388 47 341 21 40 

Näomaskid   
 32 4 28 1 2 

Toonivad alused  
 7 0 7 0 0 
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Puudrid  
 2 0 2 0 0 

Seebid  
 56 28 28 5 2 

Lõhnaõlid, lõhnaveed,  
odekolonnid  17 0 17 0 0 

Vanni- ja dušivahendid  
 49 1 48 0 2 

Depileerimisvahendid  
 1 0 1 0 0 

Keha deodorandid ja  
antiperspirandid  19 0 19 0 0 

Juuksevärvid ja –pleegitajad 
 7 0 7 0 0 

Lokivahendid ja –fiksaatorid 
 1 0 1 0 0 

Juukseviimistlusvahendid 
 8 0 8 0 0 

Juuksepuhastusvahendid  
 86 2 84 0 7 

Juuksetaastusvahendid  
 77 3 74 0 4 

Soenguviimistlusvahendid  
 23 0 23 0 2 

Raseerimisvahendid  
 12 0 12 0 1 

Jumestusvahendid  
 10 0 10 0 2 

Huulte hooldusvahendid  
 28 0 28 0 1 

Hammaste- ja  
suuõõnehooldusvahendid  30 0 30 0 1 

Küünte hooldusvahendid  
 83 0 83 0 0 

Intiimhügieenivahendid  
välispidiseks kasutamiseks  9 0 9 0 0 

Päevitusvahendid  
 19 4 15 0 3 

Pruunistavad vahendid  
 5 0 5 0 0 

Nahapleegitusvahendid  
 2 0 2 0 1 

Kortsudevastased vahendid 
  8 1 7 0 1 

Muud  
 49 5 44 5 1 

KOKKU: 
 1028 95 933 32 70 
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2.3 Põhilised puudused kosmeetikatoodete puhul: 
 

• toodete märgistus ei vastanud kehtivatele nõuetele (polnud märgitud toote 
otstarve, avatud kreemipurgi sümbol, koostisainete nimetused INCI järgi 
jne); 

• puudulik informatsioon toote kasutamise eritingimuste ja hoiatuste kohta; 
• vale teave säilivusaja ja toote toime kohta; 
• importija ei teatanud oma ärinime ja tegevuskoha aadressi Eestis;  
• pakendil puudus eestikeelne märgistus; 
• kosmeetikatoodetel puudus terviseohutuse hinnang; 
• puudusid spetsifikaadid toodete füüsikaliste, keemiliste ja 

mikrobioloogiliste näitajate kohta; 
• puudusid tootjapoolsed andmed toote kvantitatiivse ja kvalitatiivse 

koostise kohta; 
• märgistusel olid esitatud meditsiinilised näidustused ja väited.  

 
2.4 Kosmeetika valdkonnas toimus kaks sihtuuringut, sh. 

 
1. Järelevalve laste kosmeetikatoodete nõuetele vastavuse üle vastavalt PEMSACi 
tööplaanis 2011/2012 ettenähtud projektile. 
 
2. Info kogumine nanomaterjale sisaldavatest kosmeetikatoodetest vastavalt PEMSAC 
projektile 
 

1. Sihtuuring: „Järelevalve laste kosmeetikatoodete nõuetele vastavuse üle 
vastavalt PEMSACi tööplaanis 2011/2012 ettenähtud projektile“ 

 
Sihtuuringu käigus kontrolliti kahe lastekosmeetika importija (Laminto OÜ, Leena-
Mireks OÜ) juures  kuut toodet ning lastekosmeetika tootja juures (Joik OÜ)  kolme 
toodet.   
Pöörati tähelepanu  järgmistele küsimustele:  
1. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis 
2. Füüsikalis-keemilised ja mikrobioloogilised spetsifikatsioonid 
3. Valmistamismeetod (mis vastab GMP-le) 
4. Valmistoote ohutuse määramine inimese tervisele 
5. Kvalifitseeritud isik, kes vastutab lõpptoote terviseohutuse hinnangu eest 
6. Andmed tootja, selle agentide, varustajate jne poolt läbi viidud loomkatsete kohta 
7. Kosmeetikatoote toime tõestamine 
8. Lõpptähtaeg või avatud kreemipurgi sümboli olemasolu 
9. Koostiste üleandmine mürgistusteabekeskusele. 
 
Importijad ja tootja esitasid kõikide kosmeetikatoodete andmed kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse koostise kohta, kuid puudusid andmed vee kontrolli kohta, valmistoodete 
ohutuse määramise kohta inimese tervisele ja kosmeetikatoodete toime tõestamise 
kohta.  
Kontrollimise käigus saadeti täidetud küsitluslehed Terviseameti kemikaali ja 
tooteohutuse büroole. 
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     2. Sihtuuring: „Info kogumine nanomaterjale sisaldavatest kosmeetikatoodetest 
vastavalt PEMSAC projektile“ 
 
Avastati Hiinas toodetud üks kosmeetikatoode- tianDe nano corrector ( maaletooja 
Tianshi Eesti OÜ), mis sisaldas kollageeni mikrokapsleid. 
 
2.5  Müügilt kõrvaldatud tooted:  
 
2012. aasta RAPEX-i kiirteavitussüsteemi teate nr 20 A12/0888/12 alusel avastati 
Eesti turul kosmeetikatoode “Cocochoco Professional Complex Brazilian Keratin  
Straightening Treatment”, mis sisaldas 2,64 % formaldehüüdi ( norm 0,2%). 
Importijalt Cybercat OÜ saadud info kohaselt tellisid nad ainult näidistoote ja ei ole 
seda turustanud. Importija tagastas toote vabatahtlikult tootjale. 
 

 
 
2.6  Laboratoorne kontroll 
 
2012. a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks 162 toodet, nendest 55 
mikrobioloogiliseks uuringuks  ja 107 keemiliseks uuringuks, rikkumisi ei avastatud. 
 
Võeti 30 proovi lõhnaainete sisalduse määramiseks. Neist 18  proovi  sisaldasid 
allergeenseid lõhnaaineid koguses üle 0,001 % ja nõuavad märgistuse täiendamist. 
Töö jätkub ja maaletoojatele on tehtud vastavad ettepanekud. 
 
2.7  Kaebused: 
 
2012. aastal laekus viis kaebust kosmeetikatoodete üle, millest kaks olid põhjendatud:  
 

1. Kaebus USA-s valmistatud Kõõmavastase teepuu-piparmündi ravišampooni 
kohta, mida impordib OÜ Tibrette Trading ja mis peale pesemist ei andnud 
toote märgistusel nimetatud kõõmavastast tulemust. Menetluse käigus 
tuvastati, et šampooni eestikeelsel märgistusel  esitatud informatsioon, kus 
viidatakse šampooni ravivale kõõmavastasele omadusele, on eksitav. Tootja 
etiketil puudub lause „anti dandruff“, mis tähendab „kõõmavastane“. 
Importijale tehti ettepanek kosmeetikatoote „Teepuu-piparmündi 
ravišampoon“ märgistuse parandamiseks.  
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2.  Tarbija kaebas, et  internetiportaalis www.buduaar.ee reklaamitakse Eestis   
keelatud kosmeetikatoodet Coco’s Keratin Treatment ja pakutakse teenust   
selle  tootega. Järelevalvemenetluse tulemusena on selle toote reklaamimine ja 
müük internetiportaalis www.buduaar.ee lõpetatud 

 
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 720 RAPEXi teadet EL riikides avastatud ohtlike toodete kohta ning 
kontrollitud objektidel neid tooteid ei avastatud.    
 
 
Aasta jooksul kontrolliti 549 lastetoodet, nendest 442 mänguasja ning 107 lastelutti. 
 
Kontrolliti 55 ettevõtet 61 korral ning rikkumiste korral tehti üks ettekirjutus ja seitse 
ettepanekut, müügilt kõrvaldati 1303 toodet (7 artiklit). 
Seoses dokumentatsiooni puudumisega, mis tõendab, et mänguasjad on projekteeritud 
ja valmistatud vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ artikli 
10 ja II lisa nõuetele peatati mänguasjade müük mänguasjade importijatel OÜ 
LeFortum, OÜ Sinonim, OÜ Flamma  kuni  vastava dokumentatsiooni esitamiseni  
(kokku 27 toodet). 
 

Järelevalve mänguasjade ja lastehooldusvahendite üle 
 

2012 
 

2011 

Mänguasjad Lastehooldus- 
vahendid 

 

Mänguasjad Lastehooldus- 
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 

 
442 

 
9% 

 
107 

 
7,4% 

 
584 

 
6,4% 

 
151 

 
31,1% 

 
Võrreldes 2011. aastaga on kontrollitud mänguasjade ja lastehooldusvahendite arv 
vähenenud 1,3 korda. Mittevastavate mänguasjade arv on suurenenud  2,6 
protsendipunkti võrra ning mittevastavate lastehooldusvahendite arv on vähenenud 
23,7 protsendipunkti võrra.  
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Võrreldes 2011. aastaga on vähenenud mänguasjade ja lasteluttide maaletoojate 
objektide üldarv kaheksa asutuse võrra, mille tõttu on vähenenud kontrollitud toodete 
arv. 
 
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 
 
2012. aastal kõrvaldati laboratoorsete uuringute alusel 1303 toodet (7 artiklit): 
 

1. Testitud mänguasi „Mängutelefon“ võib kahjustada kuulmist, kuna 
mobiiltelefonide erinevate meloodiate helirõhutasemed ületavad lubatud taset 
(levitaja Kotryna OÜ, Tallinn). 

 
 

2. Mänguasi „Mobile Phone“ võib kahjustada kuulmist, kuna mobiiltelefonide 
erinevate meloodiate helirõhutasemed ületavad lubatud taset (importija 
Honger OÜ, Tallinn) 

 

 
 

3. Mänguasi Nukk ,,Lovely Esprit“ on ohtlik laste tervisele, kuna sisaldab 
dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 335 
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korda ning dibutüülftalaati (DBP) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 10 
korda (importija OÜ Honger, Tallinn ) 

 

 
 

4. Mänguasi „Mobiiltelefon Super“ võib kahjustada kuulmist, kuna 
mobiiltelefonide erinevate meloodiate helirõhutasemed ületavad lubatud taset 
(levitaja Kräss OÜ, Tallinn) 

 
 

5. Mänguasi Mobiiltelefon „Mobile Phone“ võib kahjustada kuulmist, kuna 
mobiiltelefonide erinevate meloodiate helirõhutasemed ületavad lubatud taset 
(levitaja Salex ANX OÜ, Ida Virumaa) 

 

 
 

6. Piuksuv mänguasi BaBa MaMa on ohtlik laste tervisele, kuna sisaldab 
dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 4 
korda (importija Flamma OÜ, Tallinn) 
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7. Mänguasi „Dinosauruste komplekt“ on ohtlik laste tervisele, kuna sisaldab 
dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 302 
korda (levitaja Anaimar OÜ, Lääne Virumaa) 

 

 
Põhilised võimalikud ohud kõrvaldatud ohtlike mänguasjade puhul olid kuulmise 
kahjustumise oht ning tervisekahjustuse oht seoses pikaajalise ftalaate sisaldavate 
mänguasjade kasutamisega.  Informatsioon ohtlikest toodetest edastati Terviseameti 
Kemikaali ja tooteohutuse büroole RAPEX kiirteavitamissüsteemis avaldamiseks. 
 
Importijatele ja levitajatele tehti ettepanek elanikkonna teavitamiseks turult avastatud 
ohtlikest toodetest, mille tulemusena ilmus meedias seitse artiklit. 
 
2012. aastal katsetati laboratoorselt 41 mänguasja. Uuritud toodetest ei vastanud 
nõuetele seitse toodet.  
 
3.3 Mänguasjade valdkonnas  toimus kaks sihtuuringut, sh.  
 
1. Sihtuuring „Lastetoodete nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas”.  
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate lastetoodete 
(mänguasjade, lapsehooldusvahendite jt) nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas 
2012. aastal. 
 
Sihtuuringu läbiviimise alus: 

• Toote nõuetele vastavuse seadus; 
• Rahvatervise seadus; 
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• 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). 

 
Sihtkontrolli käigus kontrolliti 15 toodet ning nendest ei vastanud nõuetele ftalaatide 
osas kolm toodet.  
 
2. Sihtuuring: „N-nitrosoamiinide ja n-nitrosoühendeid moodustavate ainete 
uurimine lutipudelites ja luttides“. 
 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate lastele ette nähtud 
lutipudelite ja luttide nõuetele vastavus n-nitrosoamiinide ja n-nitrosoühendeid 
moodustavate ainete osas. 
Laboratoorselt  uuriti seitset toodet. Uuritud tooted vastasid sotsiaalministri 
01.03.2000. a määrusega nr 14  “Tervisekaitsenõuded lasteluttidele” kinnitatud 
nõuetele. 
 
2012. aastal ei laekunud  kaebusi lastetoodete kohta.  
 
Mänguasjade valdkonnas toimus koostöö Tarbijakaitseametiga. Tarbijakaitseameti 
informatsiooni järgi kontrolliti  kahes ettevõttes 13 mänguasja. 
 
4. Koostöö teiste asutustega 
 

• Tarbijakaitseameti informatsiooni järgi kontrolliti  kahes ettevõttes 13 
mänguasja.  

• Keskkonnainspektsiooni poolt esitatud värvide andmebaasi täitmine.  
• Koostöös Keskkonnaministeeriumiga võeti levitajatelt ja allkasutajatelt 

35  proovi lendavate orgaaniliste ühendite määramiseks. 
• Tartu Tervishoiukõrgkooli kaheksa tudengit, neist viis tudengit 

Itaaliast ja Portugalist läbisid õppepraktika Terviseameti 
järelevalveosakonna tooteohutuse valdkonnas. 

• Koostöö Ravimiametiga toodete määratlemise osas. 
• Koostöö Maksu- ja Tolliametiga registreerimata biotsiidide turustamise 

osas. 
 


