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Eessõna 

 

Terviseameti järelevalveosakonnas töötab 5 inspektorit, kes teostavad järelevalvet 

tooteohutuse üle Eestis.   

 

2016. aastal toimus järelevalve tarbekaupade üle järgmistes valdkondades: 

kosmeetikatooted, kemikaalid, sh. detergendid ja biotsiidid, mänguasjad ja laste lutid. 

 

Kontroll toimus tööplaani, kemikaali- ja tooteohutuse valdkonna ohuprognoosi,  

turujärelevalve 2016.a. programmi alusel,  kodanike avalduste ja teiste ameti teadete 

alusel ning RAPEX-i süsteemi raames. 

 

2016. aasta prioriteetideks olid: 

 

 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 info 

alusel ning vastavate meetmete rakendamine ja elanikkonna teavitamine. 

 Koostöö jätkamine teiste ametkondadega (Ravimiamet, Tarbijakaitseamet,   

Keskkonnainspektsioon, Tööinspektsioon, Maksu- ja Tolliamet) tarbekaupade 

ohutuse valdkonnas. 

 Sihtuuringute läbiviimine. 

 

 
1. Kemikaalide ja toodete turujärelevalve tulemused 

 

Kõigis valdkondades mindi üle ohuprognoosialasele järelevalve praktikale, mille 

kohaselt I ohutaseme korral toimuvad kontrollid vähemalt üks kord kahe aasta jooksul 

ja II ohutaseme korral toimuvad kontrollid vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. 

 

Sihtuuringud viidi läbi plaanipäraselt. TA kemikaali ja tooteohutuse büroole esitati 

andmed kontrollkäikude kohta.  

 

2016. aastal viidi läbi  järgmised sihtuuringud: 

 

 ECHA Foorumi REF-4 järelevalve projekt; 

 Teine autoriseerimisalane ECHA Foorumi pilootprojekt; 

 Fosfori sisalduse uuring Eestis turustatavates detergentides; 

 Biotsiidiga töödeldud puidu märgistuse ja kasutusjuhendi kohaste nõuete 

täitmine; 

 Kahjuritõrjeteenuse osutamise kontroll. 

 

TA labori plaan täideti 100%.  
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2016. aastal kontrolliti üle Eesti 288 objekti. Kontrollkäikude üldarv oli 342. Aasta 

jooksul koostati ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks üks ettekirjutus ja 64 ettepanekut.  

 

Ettepanekute järelkontrollil olid puudused  kõrvaldatud, mis näitab, et terviseameti 

poolt tehtud selgitustöö andis tulemusi. 

 

Tabel 1.        Järelevalve tulemused 2015.-2016. aastatel 

 

2016 2015 

 
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 

1386 265 

(19%) 

1 (kolm 

punkti) 
64 2532 353 

(14%) 

1 (kolm 

punkti) 

110 

 

2016. aastal suunati põhirõhk keemiatoodete kontrollimisele.  

Laboratoorse uuringu käigus avastati ja kõrvaldati müügilt üks artikkel niklit 

sisaldavat toodet ning 5 mänguasjade artiklit. Kokku kõrvaldati turult 1101 toodet. 

 

Toodete kontrollimisel avastati ja peatati 13-s ettevõttes registreerimata biotsiide 

(kokku 13 toodet) . Ettevõtetele tehti ettepanekuid biotsiidide registreerimiseks.  

 

Saabunud RAPEX-teatiste alusel tehti järelepärimine ühele ettevõttele kosmeetika 

artikli osas.  

Ettekirjutuste vormistamise alused olid järgmised: 

 

 rikkumised keemiatoote märgistamise osas; 

 kemikaali ohutuskaardi formaat ja sisu ei vastanud REACH-määruse nõuetele. 

 

Ettepanekud vormistati juhtudel, kui avastatud puudused ei olnud otseselt ohtlikud 

tarbijate tervisele. Ettepanekute vormistamise alused olid järgmised:  

 

 kemikaalide ohutuskaartide formaat ja sisu ei vastanud REACH-määruse 

nõuetele; 

 kemikaalide, kosmeetikatoodete, mängusjade märgistus ei vastanud 

kehtivatele nõuetele. 

 registreerimata imporditud aine.  

 

Ettepanekud vormistati ka juhul, kui  toodete laboriuuringute tulemused ei vastanud 

nõuetele, sel juhul kõrvaldasid ettevõtjad vabatahtlikult mittevastavad tooted turult.  
 

2016.a aasta jooksul kontrolliti 1386 toodet, mis jagunesid toote liigiti järgmiselt: 
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Joonis 1.   2016.a kontrollitud toodete liigitus 

 

 
 

 

2016. aastal jäi tööplaan osaliselt  täitmata kemikaalide ja kosmeetika valdkondades, 

kuna saime plaanivälist tööd, mille käigus reageerisime kokku 16 päringule 

Ravimiameti, Tööinspektsiooni, Tarbijakaitseameti,  Politsei ja Piirivalveameti, 

Põllumajandusameti, Eesti Keemiatööstuse Liidu, MTÜ Roheline Poolsaar ja Kunda 

Linnavalitsuse poolt inspekteeritavate toodete osas. 

 
 

2. Järelevalve keemiatoodete üle 

 

Kemikaaliseaduse kohaselt tehti järelevalvet hulgimüügis olevate kemikaalide 

ohutusnõuete täitmise ja kemikaalidega teenuse osutamise üle.  

 

Kontrolliti 177 ettevõtet, sh 8 tootjat, 17 importijat, 111 levitajat, 21 allkasutajat  ning 

20 kahjuritõrjeteenust osutavat ettevõtet. 

 

Tabel 2.                               Järelevalve kemikaalide üle 

2016 

 

2015 

Kontrollitud tooted Ei vastanud 

nõuetele 

Kontrollitud tooted Ei vastanud 

nõuetele 

 

504 

 

164 

 

1192 

 

263 

 

Võrreldes 2015. aastaga vähenes kontrollitud toodete arv 688 toote võrra. 

Nõudmistele mittevastavate keemiatoodete arv vähenes 99 toote võrra.  

Kontrollkäikude üldarv oli 218, rikkumiste puhul tehti 39 ettepanekut.  
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Toodete kontrollimisel avastati ja peatati 13-s ettevõttes registreerimata biotsiide 

(kokku 13 toodet) . Ettevõtetele tehti ettepanek biotsiidide registreerimiseks.  

 

Tabel 3.                                              Registreerimata biotsiidid 

ETTEVÕTE NIMETUS BIOTSIIDI NIMETUS RAKENDATUD 

MEETMED 

Kivilaine OÜ 

 

Desinfitseerimisvahend: Solarfix 

 

Turustamine 

peatatud 

Solar Magic OÜ  Desinfitseerimisvahend: Solarfix 

 

Turustamine 

peatatud 

Tradehouse OÜ Desinfitseerimisvahend: Solarfix 

 

Turustamine 

peatatud 

El Dorado OÜ Desinfitseerimisvahend: Sol Clear Smart Turustamine 

peatatud 

Salong Mereneid OÜ Desinfitseerimisvahend: Antibakteriaalne 

geel käte ja jalgade desinfitseerimiseks 

 

Turustamine 

peatatud 

Light Elegance OÜ Desinfitseerimisvahendid: B-1 Sanitizing 

Solution, Antifugal Solution 

Turustamine 

peatatud 

Ageeta OÜ Repelent: Krotomet 

Insektitsiidid: Ataka Plus, Fas 

Rodentitsiid: Mauzer 

Turustamine 

peatatud 

Hortus Medicus OÜ 

 

Repelent: No-Lice juuksekummid Turustamine 

peatatud 

Antivamm Ehitus OÜ Puidukonservant: Booraks Gran 99,5% Kasutamine  

peatatud 

Majaseente Tõrje OÜ Puidukonservant: Booraks Gran 99,5% Kasutamine  

peatatud 

Pulelium OÜ Puidukonservant: Booraks Gran 99,5% Kasutamine  

peatatud 

Terve Ehituse OÜ Puidukonservant: Mikroemulsioon 

Sovereign Sovaq Fungicidal 

Kasutamine peatatud 

Beautyfor Eesti OÜ Desinfitseerivad niisked salvrätikud 

kõigile plast- ja metallpindadele 

Turustamine 

peatatud 

2016. aasta jooksul kasutati järelevalve teostamisel ECHA järelevalve andmekogu. 
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2.1 Kemikaalide üle turujärelevalve tulemused 

 

2016. aastal kontrolliti järelevalve käigus 504 keemiatoodet, nendest: 

 

Tabel 4.                                     Kemikaalid (k.a LOÜ, detergendid) 

 

 

  

Kontrollitud 

toodete arv 

Ei vastanud 

nõuetele 

Ettepanekute 

arv 

Ettekirjutuste  

arv 

 

Kõrvaldatud/peatatud 

Tootja 25 10 3 - - 

Importija 10 7 2  1 1 

Levitaja 209 78 11 - - 

Allkasutaja 66 12 4 - - 

Kokku 310 107 20 1 1 

      

Tabel 5.                                                  Biotsiidid 

 

 

  

Kontrollitud 

toodete arv 

ei vastanud 

nõuetele 

Ettepanekute 

arv 

Kõrvaldatud/peatatud Ettekirjutuste  

arv 

Tootja - - - - - 

Importija 3 3 1 - - 

Levitaja 36 24 5 

Peatatud 13 

registreerimata 

biotsiidi 

 

- 

Allkasutaja 

sh 

kahjuritõrje 78 20 7 - 

 
- 

Kokku 117 47 13 

Peatatud 13 

registreerimata 

biotsiidi 

- 

 

 

 

    

 

Tabel 6.                                               Tooted (ei ole aine ega segu) 

 

 

  

Kontrollitud 

toodete arv 

ei vastanud 

nõuetele 

Ettepanekute 

arv 

Kõrvaldatud/peatatud Ettekirjutuste  

arv 

Tootja   - - - 

Importija 12 2 2 2 artiklit - 

Levitaja 58 5 3 3 artiklit - 

Allkasutaja 7 3 1 - - 

Kokku 77 10 6 5 artiklit - 
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2.2 Turujärelevalve käigus kontrollitavad esemed otstarbe kaupa 

 

   Tabel 7.  Turujärelevalve käigus läbi vaadatud kontrollitavad esemed otstarbe kaupa 

 

Eesti 

toode

EL 

toode

Import 

toode

Eesti 

toode

EL 

toode

Import 

toode

Puhtad ained (tööstus, tootmine)
46 12 31 3 30 1 27 2

Segud (tööstus, tootmine)
31 4 18 9 16 2 8 6

Sõiduki puhastus-, hooldus-, roostetõrje- 

ja taasviimistluskeemia (sh kütus, õli 

lisandid)
101 7 84 10 26 0 26 0

Ehitus- ja koduremondikeemia (sh värvid, 

liimid, lakid, silikoonid, 

puiduimmutusvahendid)
13 0 10 3 2 0 1 1

Puhastus-, pesu- ja hooldusvahendid (sh 

desinfektsioonivahendid, õhuvärskendid)

143 40 101 1 64 18 45 0

Kahjuritõrjevahendid (sh insektitsiidid, 

rodentitsiidid, repellendid)

69 0 64 5 12 0 7 5

Tooted, tarbekaubad (ei ole aine ega segu)

79 16 21 35 11 5 1 4

Muud (nt teised biotsiidi liigid jne) 
22 10 12 0 3 1 2 0

KOKKU
504 89 341 66 164 27 117 18

Kontrollitava eseme otstarve

Turujärelevalve käigus läbi vaadatud

Kokku

Sellest

Kokku

Sellest ei vastanud nõuetele

 
 

Kõige rohkem mittevastavusi leiti ainete (65%), segude (52%) ning puhastus-, pesu ja 

hooldusvahendite (45%) kontrollimisel. 

 

Kontrollimisel  pöörati tähelepanu järgmistele küsimustele: 

 aine ja segu ohutuskaardi olemasolu; 

 aine klassifikatsioon CLP-määruse kohaselt; 

 ohutuskaardi formaat ja sisu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusele  (EÜ) nr 1907/2006; 

 ohutuskaardi ja toote etiketil olevate andmete kokkulangevus (märgistus, 

ohutunnused, H- ja P-lausete valik, teksti loetavus jne.); 

 toote pakendi vastavus nõuetele; 

 detergentide märgistuse hindamine lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse nr 648/2004 31.03.2004.a nõuetest; 

 biotsiidi turustamise ja kasutamise hindamine vastavalt kehtivatele nõuetele; 
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 värvide märgistusel olevate andmete olemasolu lenduvate orgaaniliste 

ühendite sisalduse kohta; 

 aine registreerimisele REACH järgi; 

 REACH määruse XVII lisa piirangute kontroll. 

 
2.3 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, piktogrammid, tunnussõna, ohu- ja 

hoiatuslaused; 

 registreerimata biotsiidid; 

 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. 

 
2.4 Kemikaalide valdkonnas läbi viidud sihtuuringud  
 

1. Sihtuuring:  “ECHA Foorumi REF-4 järelevalve projekt” 

  

REF-4 projekti eesmärgiks oli parandada teadlikkust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) lisas XVII toodud piirangutest, tuvastada 

rikkumisjuhtumid Euroopa Liidu turul ringluses olevates toodetes, kasutada 

jõustamismeetmeid ning saavutada suurem toodete nõuetele vastavus ja seeläbi parem 

tervise- ja keskkonnakaitse. 

Ettevõtte kontrollimisel keskenduti  toodete kontrollimisel järgmiste keemiliste 

näitajate osas: asbestkiud, nikkel, kroom VI ja ftalaadid. Projekti raames kontrolliti 41 

ettevõttes 42 toodet. Sihtuuringu käigus avastati ja kõrvaldati müügilt neli artiklit 

ftalaate sisaldavaid mänguasju ja üks artikkel niklit sisaldavaid kõrvarõngaid.  

 Kõrvarõngastes ületas nikli migratsioon lubatud piirväärtust 6 korda (levitaja 

PF Kaubandus OÜ). 

 

Pilt 1. Kõrvarõngad Parfois 
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 Nuku kingad sisaldasid dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületas 

lubatud piirväärtust 12 korda ning dibutüülftalaati (DBP) koguses, mis ületas 

lubatud piirväärtust 152 korda (levitaja Kotryna OÜ, Tallinn). 

         

Pilt 2. Nukk Winter Princess 

                                                   
 

 Mänguasja komplekti kuuluv pall sisaldas dibutüülftalaati (DBP) koguses, mis 

ületas lubatud piirväärtust 1,6 korda (levitaja Karupoeg Puhh OÜ, Tallinn). 

 

Pilt 3. Korvpallilaud 

                                                        
 

 Nuku kingad sisaldasid dietüülheksüülftalaati (DEHP) koguses, mis ületas 

lubatud piirväärtust 5 korda ning dibutüülftalaati (DBP) koguses, mis ületas 

lubatud piirväärtust 125 korda  (importija Procard Baltic OÜ, Tallinn). 

 

Pilt 4. Nukk „Winter Princess“ 
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 Arsti  komplekti kuuluv stetoskoobi toru sisaldas dietüülheksüülftalaati 

(DEHP) koguses, mis ületas lubatud piirväärtust 71 korda ning dibutüülftalaati 

(DBP) koguses, mis ületas lubatud piirväärtust 34 korda (importija Kräss OÜ, 

Tallinn). 

 

Pilt 5. Arsti komplekt 

                                                 
 

Andmed sihtuuringute tulemuste kohta esitati TA kemikaali- ja tooteohutuse büroole. 

 

2. Sihtuuring: „Teine autoriseerimisalane ECHA Foorumi pilootprojekt“ 

 

Projekti eesmärgiks oli koguda teavet ja saada kogemusi autoriseerimisega seotud 

kohustuste jõustamisel. Kontrolliti aineid, mille autoriseerimise alane 

sulgemiskuupäev oli 2015. aastal, nende turule viimist ja kasutamist. Kontrollitavate 

ettevõtete valimi moodustamiseks lähtuti REACH- ja CLP-määruse järelevalve 

teabevahetusportaali PDNEA (RIPE) ning Maksu-ja Tolliameti andmetest. 

Kokku kontrolliti 8 ettevõtet. Kontrollimisel selgus, et nimetatud ettevõtted ei toonud 

turule ega kasutanud autoriseerimisele kuuluvaid aineid. 

3. Sihtuuring: „Fosfori sisalduse uuring Eestis turustatavates detergentides“ 

 

Nimetatud sihtuuringu läbiviimise eesmärgiks oli välja selgitada, kas ja milliseid 

fosforit sisaldavaid detergente on Eesti turul ning kui suur on neis sisalduva fosfori 

kogus. Lubatud fosfori sisaldus pesupesemisvahendis võib olla kuni 0,5 grammi ühe 

pesumasina põhitsükliga tavalise töökorra jaoks ja nõudepesuvahendis kuni 0,3 

grammi ühe standarddoosi kohta. 

 

Sihtuuringu raames kontrolliti kolme detergentide allkasutajat ja ühte importijat. 

Sihtuuringu käigus avastati, et kahes ettevõttes ületas kodumajapidamises 

kasutatavatel pesupesemisvahenditel fosfori kogusisaldus lubatud piirväärtust 1,5-8 

korda. Ettevõtted loobusid pesupulbrite tootmisest ja importimisest.   

 

4. Sihtuuring: „Biotsiidiga töödeldud puidu märgistuse ja kasutusjuhendi 

kohaste nõuete täitmine“ 

 

Sihtuuringu eesmärgiks oli selgitada välja, kas puidu töötlemisel on täidetud Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu määruse 528/2012 artikliga 58 kehtestatud nõudeid. Lisaks 

oli eesmärgiks selgitada välja, kas puitu kuivatatakse ja käideldakse vastavalt 
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nõuetele, et tarbija ei puutuks kokku biotsiidiga, mis ei ole ette nähtud tavatarbijale 

kasutamiseks või kokkupuutumiseks. 

Kontrolliti kokku 13 ettevõtet (tootja - 6,  hulgimüüja - 6 ja  levitaja - 1).  

Kasutusel olid järgmised biotsiidid: Celcure C4, Tanalith E3475, Impralit KDS, 

Teknol Aqua 1410-01. Kõigi uuringus toodud biotsiidide jaoks on väljastatud 

Terviseameti poolt luba või registreerimistunnistus ning kõik need biotsiidid on selle 

põhjal ette nähtud tööstuslikuks kasutamiseks. 

Sihtuuringu käigus selgus, et immutatud puidu säilitamise osas mittevastavusi 

kasutusjuhendi kohaste nõuetega ei leitud. Puudusi esines peamiselt selles osas, et 

märgistuselt puudus info biotsiidi sisalduse kohta tootes ning ettevaatusabinõud, mida 

toote kasutamisel rakendada inimeste, loomade ja keskkonna kaitseks. 

 

5. Sihtuuring: „Kahjuritõrjeteenuse osutamise kontroll“ 

 

Sihtuuringu eesmärkideks oli:  

 

 Kontrollida ettevõttes  dokumentatsiooni vastavust sotsiaalministri määruse 

03.09.1999 nr 66 „Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja 

aruandele„  nõuetele;  

 Kontrollida kasutatavate biotsiidide  vastavust biotsiidiseaduse nõuetele. 

 

Projekti raames kontrolliti 20-s kahjuriteenust osutatavas ettevõttes 64 toodet.  

Sihtuuringu käigus avastati, et neli ettevõtet kasutasid töös registreerimata biotsiide 

(Booraks Gran 99,5%, FWS Extra). Ettevõtted lõpetasid vabatahtlikult registreerimata 

biotsiidide kasutamise. 

 
 
2.5 Kaebused 

 

Järelevalveosakonnale edastati 13 kaebust keemiatoodete kohta (kaebused lõhna ja 

allergiliste reaktsioonide kohta toodete kasutamisel ning puuduliku märgistuse kohta). 

Nendest olid põhjendatud seitse. 

 

 

 

3. 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. 

2016. aasta jooksul kasutati järelevalve teostamisel CPNP-portaalis (Cosmetic 

Products Notification Portal) sisestatud andmeid.  

 

2016. aastal kontrolliti turujärelevalve käigus 542 kosmeetikatoodet, nendest 473 

importtoodet ja 69 Eesti toodet. Nõuetele ei vastanud 85 importtoodet ja 15 Eesti 

toodet. Kontrolliti 71 kosmeetikatoodetega tegelevat ettevõtet 81 korral ning 

rikkumiste puhul tehti 21 ettepanekut.  

 

2016. aastal tuvastati kosmeetikatoodete märgistuse kontrollimisel, et eestikeelsel 

etiketil on esitatud teave, milles viidatakse haigusi ravivatele ja leevendavatele 
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omadustele (kokku 11 toodet). 5-le ettevõttele on tehtud ettepanek eemaldada 

märgistuselt meditsiinilised väited. 

 

                        
3.1 Kosmeetikatoodete terviseohutuse turujärelevalve tulemused 

 

Tabel 8.                   Kontrollitud kosmeetikatoodete arv 

 

2016 

 

2015 

Kontrollitud tooted Ei vastanud Kontrollitud 

tooted 

Ei vastanud 

 

542 

 

18% 

 

893 

 

9,2% 

 

2016. aastal kontrolliti järelevalve käigus 542 kosmeetikatoodet, nendest: 

70 toodet tootja juures, 81 toodet importija juures, 391 - levitaja juures. Neist 100 ei 

vastanud nõuetele ehk 18%. 

Kontrollitud toodete arv vähenes 351 toote võrra võrreldes 2015. aastaga, kuna 

põhirõhk suunati  Eesti  ja väljastpoolt Euroopa Liitu imporditud toodetele.  

 

Nõudmistele mittevastavate kosmeetikatoodete arv on suurenenud 9% võrra. 

 

Tabel 9.                       Kosmeetikatoodete turujärelevalve tulemused 

KOSMEETIKATOOTED 

 

  
Kontrollitud 

toodete arv 

ei vastanud 

nõuetele 

Ettepanekute 

arv 

Kõrvaldatud/ 

peatatud 

Tootja 70 16 4 - 

Importija 81 34 6 1 

Levitaja 391 50 11 - 

Kokku 542 100 21 1 
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3.2 Turujärelevalve käigus läbivaadatud kosmeetikatooted 

 

Tabel 10.          Turujärelevalve käigus läbivaadatud kosmeetikatooted       

Kosmeetikatoodete liik 

 

 

Kokku Sellest Sellest ei 

vastanud 

  Eesti 

toode 

Import 

toode 

Eesti 

toode 

Import 

toode 

Nahahooldusvahendid 221 36 185 2 20 

Näomaskid   2 3 3 2 0 

Toonivad alused  2 1 1 0 1 

Puudrid  0 0 0 0 0 

Seebid  27 10 17 0 1 

Lõhnaõlid, lõhnaveed,  

odekolonnid  1 0 1 0 0 

Vanni- ja dušivahendid  22 2 20 0 5 

Depileerimisvahendid  3 0 3 0 0 

Keha deodorandid ja  

antiperspirandid  3 0 3 0 0 

Juuksevärvid ja -pleegitajad 4 0 4 0 2 

Lokivahendid ja -fiksaatorid 9 0 9 0 0 

Juukseviimistlusvahendid 8 0 8 0 3 

Juuksepuhastusvahendid  56 1 55 0 7 

Juuksetaastusvahendid  52 1 51 1 7 

Soenguviimistlusvahendid  9 0 9 0 4 

Raseerimisvahendid  0 0 0 0 0 

Jumestusvahendid  6 0 6 0 2 

Huulte hooldusvahendid  6 5 1 0 0 

Hammaste ja  

suuõõne hooldusvahendid  27 0 27 0 5 

Küünte hooldusvahendid  13 10 3 10 0 

Intiimhügieenivahendid  

välispidiseks kasutamiseks  0 0 0 0 0 

Päevitusvahendid  19 0 19 0 0 

Pruunistavad vahendid  15 0 15 0 0 

Nahapleegitusvahendid  0 0 0 0 0 

Kortsudevastased vahendid 6 0 6 0 0 

Muud  27 0 27 0 17 

KOKKU: 542 69 473 15 85 
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Kõige rohkem mittevastavusi leiti küünte hooldusvahendite (77%), vanni- ja 

dušivahendite (23%), hammaste ja suuõõne hooldusvahendite (18,5%) ning 

nahahooldusvahendite (10%) märgistuste kontrollimisel, kus toodete andmikud 

puudusid või ei vastanud kehtivatele nõuetele ning märgistusel olid esitatud 

meditsiinilised näidustused ja väited.  

 
3.3 Põhilised puudused kosmeetikatoodete puhul 

 

 toodete märgistused ei vastanud kehtivatele nõuetele (pole  märgitud 

toote otstarve, avatud kreemipurgi sümbol, koostisainete nimetused INCI 

järgi jne.) 

 esines ebatäpne teave säilivusaja ja toote toime kohta; 

 vastutaval isikul puudus nõutud toote andmik, mille vorm ja sisu  ei 

vastanud sätestatule; 

 pakendil puudus eestikeelne märgistus; 

 märgistusel olid esitatud meditsiinilised näidustused ja väited;  

 jäeti tõlkimata tootjapoolne hoiatus toote kasutamise kohta; 

 kosmeetikatoode oli määratletud meditsiiniseadmena; 

 toote nimetus ja  pakendi kuju meenutas toiduainet; 

 ettevõte ei olnud täitnud teavitamise kohustust CPNP (Cosmetic Products 

Notification Portal) portaalis. 

 

 
3.4  Laboratoorne kontroll 

 

2016.a. võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuks 91 toodet. Nendest 61 proovi 

uuriti keemiliselt ja 30 mikrobioloogiliselt.  

Nõuetele ei vastanud nahahooldusvahend „Kuldseeria päevakreem fluid“ (importija 

Leena Mireks OÜ), kuna koostises tuvastati klorometüülisotiasolinooni (MCI) 

sisaldus (0,0012%). Toode kõrvaldati turult. 

 

Pilt 6 „Kuldseeria päevakreem fluid“ 
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3.5  RAPEX (reaction to notification) 

 

2016.a. laekus ametile Euroopa Komisjoni ohtlike toodete teavitamise süsteemi 

RAPEX kaudu üks teade hambavalgendustoote “White smile pearl” kohta (levitaja 

Pearlsmile OÜ). Teatises oli sätestatud, et Pearlsmile valgendusgeeli (partii nr 

1421901) koostises esineb naatriumperboraat. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele on kosmeetikatoodetes keelatud kasutada aineid, mis on 

klassifitseeritud 1A või 1B kategooria KMR-aineks (sõltumata nende 

kontsentratsioonist tootes). Menetluse käigus avastati, et OÜ Pearsmile ei 

turustanud ega turusta Eestis partiid nr 1421901. Pearlsmile salongides kasutati 

geeli, mis ei sisaldanud naatriumperboraadi. 

 
3.6 EL kosmeetikatoodete teavitamise portaal (CPNP)  

 

– vastutav isik (tootja/importija) pidi esitama alates 11. jaanuarist 2012vastavalt 

kosmeetika määrusele nr 1223/2009/EÜ artiklis 13 loetletud andmed CPNP kaudu. 

Alates 11. juulist 2013 esitab vajalikud andmed kosmeetikatoodete levitaja.  

2016. aastal selgus kosmeetikatoodete vastutavate isikute ning levitajate 

kontrollimisel, et 12 ettevõtet, neist 2 vastutavat isikut ja 10 levitajat, ei täitnud 

teavitamise kohustust CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) portaalis. 

Ettevõtetele tehti ettepanekud sisestada kohtustulik teave CPNP-portaali. 

 
3.7  Kaebused 

 

Tarbijate poolt laekus 9 kaebust kosmeetikatoodete kohta (kaebused allergiliste 

reaktsioonide üle toodete kasutamisel ning puuduliku märgistuse kohta). Laekunud 

kaebustest 4 olid põhjendatud. 

 

 

4. Järelevalve mänguasjade ja lapsehooldusvahendite üle 

 

Turujärelevalve mänguasjade ja lasteluttide üle toimus plaaniliselt ja RAPEX-i 

teadete alusel.  

 

Laboratoorsete uuringute alusel avastati 5 nõuetele mittevastavat mänguasja. 

Informatsioon ohtlikest toodetest edastati Terviseameti kemikaali- ja tooteohutuse 

büroole RAPEX-kiirteavitamissüsteemis avaldamiseks. 

 

Laekus ligikaudu 560 RAPEXi teadet EL riikides avastatud ohtlike lastetoodete 

kohta. Kontrollitud objektidel neid ei avastatud. 

 

Aasta jooksul kontrolliti 340 lastetoodet, nendest 284 mänguasja ning 56 lastelutti. 

Kontrolliti 40 ettevõtet 43-l korral, tehti 4 ettepanekut ja kõrvaldati müügilt 1096 

toodet (5 artiklit). 
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Tabel 11.               Lastetoodete turujärelevalve tulemused 

2016 

 

2015 

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 

 

284 

 

1,7% 

 

56 

 

- 

 

360 

 

1,6% 

 

87 

 

2% 

 

Kontrollitud mänguasjade ja lastehooldusvahendite arv vähenes 107 toote võrra 

võrreldes 2015. aastaga.  

 

Põhilised puudused lastetoodete puhul: 

 

 labori katsetel ei vastanud tooted kehtivatele nõuetele. 

 
4.1 Müügilt kõrvaldatud tooted 

 

2016.a. kõrvaldati müügilt laboratoorsete uuringute alusel  1096 toodet (5 artiklit): 

 

 Testitud mänguasi „Püramiid Baby Mix“ oli ohtlik laste tervisele, kuna võis 

põhjustada lämbumist. Testimisel eraldusid osakesed, mis mahtusid nn. 

väikeste osade silindrisse (levitaja Lastero OÜ, Tartu). 

 

Pilt 7. Püramiid Baby Mix 

                                
 

 4 artiklit kõrvaldati turult  REF-4 sihtuuringu raames. 

 

Peamised ohud kõrvaldatud ohtlike mänguasjade puhul olid lämbumiseoht ja 

tervisekahjustuse oht seoses ülemäärases koguses ftalaate sisaldavate mänguasjade 

kasutamisega. Informatsioon ohtlikest toodetest edastati Terviseameti kemikaali- ja 

tooteohutuse büroole RAPEX kiirteavitamissüsteemis avaldamiseks. 
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4.2 Kaebused  

 

2016.a. laekus kaks kaebust lastele mõeldud toodete kohta neist põhjendatud kaebusi 

ei olnud.  

 

5. Koostöö teiste asutustega 

 

 Koostöö Tarbijakaitseametiga kosmeetika- ja keemiatoodete üle 

teostatava järelevalve osas; 

 Koostöö Keskkonnainspektsiooniga LOÜ värvide andmebaasi täitmise 

üle; 

 Koostöö Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga (5 tudengit läbisid 

õppepraktika Terviseameti järelevalveosakonna tooteohutuse 

valdkonnas); 

 Koostöö Ravimiametiga toodete märgistuse osas; 

 Koostöö Maksu- ja Tolliametiga kemikaalide ja kosmeetikatoodete 

üle; 

 Koostöö MTÜ-ga Roheline Poolsaar kemikaalide käitlemise osas; 

 Koostöö Põllumajandusametiga keemiatoodete üle; 

 Koostöö Eesti Keemiatööstuse Liiduga keemia- ja kosmeetikatoodete 

osas; 

 Koostöö Tööinspektsiooniga kemikaali ohutuskaardi puudulikkuse 

osas; 

 Koostöö  Kunda linnavalitsusega kosmeetikatoodete turustamise osas; 

 Koostöö Politsei ja Piiravalveametiga kemikaalide kasutamise ja 

turustamise osas. 

 

Kokkuvõte 

 

2016. aastal tehtud töö oli efektiivne. Peamised saavutused Terviseameti 

järelevalveosakonna toodete ohutuse valdkonnas olid järgmised: 

 

 laboratoorse uuringu käigus avastati ja kõrvaldati müügilt üks artikkel niklit 

sisaldavat toodet  ja viis mänguasjade artiklit. Kokku kõrvaldati turult 1101 

toodet;  

 peatati nõuetele mittevastavate toodete müük;  

 tehti üks ettekirjutus ja määrati sunniraha; 

 järelevalveosakonna vaneminspektorid tegid 64 ettepanekut toodete 

märgistuse ja ohutuskaartide nõuetele mittevastavuse kohta. 

 

Arvestades inspekteerimise tulemusi, võib teha järelduse, et tänane olukord nõuab 

toodete ohutuse valdkonnas pidevat riiklikku järelevalvet. Prioriteetseks valdkonnaks 

peaks olema Eesti tootjate poolt toodetud ja importija poolt sisse toodud keemia- ja 

kosmeetikatooted.  
 

 


