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2005. aastal olid toodete ja teenuste ohutuse valdkonna prioriteetsed ülesanded: 

1. Koostöö teiste ametkondadega tarbekaupade ohutuse valdkonnas 
(Tarbijakaitseamet, Kemikaalide Teabekeskus, Maksu- ja Tolliamet, Tehnilise 
Järelevalve Inspektsioon, Keskkonnainspektsioon) ning valitsusväliste 
organisatsioonidega (Eesti Tarbijakaitseühistu, Kosmeetikute Liit ja 
Keemiatööstuse Liit). 

2. RAPEX-i kaudu teavitatud ohtlike toodete olemasolu välja selgitamine Eesti turul 
ning meetmete rakendamine. 

 
Koostöö, teavitamine, järelevalve 

Tervisekaitseinspektsiooni ning Maksu- ja Tolliameti vahel toimus ka 2005. aastal tõhus 
koostöö, mis lähtus Toote ja teenuse ohutuse seadusest ja EÜ Nõukogu määrusest 
339/93/EMÜ kolmandatest riikidest imporditud toodete tooteohutuse eeskirjadele 
vastavuse kontrolli kohta. 
2005.a laekus Tervisekaitseinspektsioonile Maksu- ja Tolliametilt 10 kontrolliteadet 70 
kaubaartikli kohta. Nendest 32 toodet (sh 31 nimetust mänguasju ja 1 ehitusmaterjal) 
osutusid ohtlikeks ja neid ei lubatud vabasse ringlusse. Ohtlikke tooteid oli kokku 5652 
tükki. 
 
RAPEX-i kaudu saabus 2005. aastal 294 ohuteadet kosmeetikatoodete (60), mänguasjade 
(201) ja lastehooldustoodete (33) kohta. Teavitatud toodetest avastati turujärelevalve 
käigus Eestis 7 erinevat nimetust ohtlikuks tunnistatud mänguasju ja need kõrvaldati 
turult (kokku kõrvaldati mänguasju 293 tükki). 
 

Turult kõrvaldatud ohtlike mänguasjade nimetused 
1. Kõristi “Hongda” (RAPEX-i teade 0407/05), 
2. Laste telefon “KID PHONE” nr 2010 (RAPEX-i teade 0175/05), 
3. Mänguasi "Happy Hippo", toode nr 398-A (RAPEX-i teade 0321/04), 
4. Järelveetav draakon, toode nr 925K (RAPEX-i teade 0323/04), 
5. Mänguasi “Laserpüstol” M35L (RAPEX-i teade 0044/05), 
6. Mänguasi “Sheep Maya” (RAPEX-i teade 0025/05), 
7. Mänguasi “May farm" (RAPEX-i teade 0577/05). 
(Kõrvaldatud mänguasju oli kokku 239 tükki.) 

 
Järelevalve käigus avastas Tervisekaitseinspektsioon Eesti turul 20 erinevat ohtlikku 
toodet: 

� 16 nimetust mänguasju, 



� 3 erinevat lastehooldusvahendit (Hiina päritolu laste tass kaanega, lutipudel ja 
rõngaslutt), 

� 1 kontoritoode (Jaapani marker ZIG Permacolor OM-30NC; OM-50NC; OM-
120). 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26.04.2004.a määrusele nr 129 “Toote turule laskmise 
kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise kord” teavitati tuvastatud ohtlikest toodetest 
Euroopa Komisjoni. Teavitamine toimub Tarbijakaitseameti kaudu, kes täidab Eestis 
pädeva riigiasutuse funktsiooni. (Turult kõrvaldatud ohtlikke tooteid oli kokku 7775 
tükki.) 
 
Euroopa Komisjon analüüsis RAPEX-i teateid (üldise tooteohutuse direktiivi 2001/95/EÜ 
artikli 12 alusel) ja rühmitas toodetest tulenevat riski. 
 

 
 
Euroopa Komisjonis on loomisel uus IT tegevusprogramm GRAS PLATFORM, mis 
võimaldab ühendada RAPEX, RASFF, RAS-BICHAT, RAS-CHEM teavitamise 
süsteemid. See ei too muudatusi RAPEX-i süsteemi kaudu teavitamisel. GRAS 
PLATFORM-i käivitamine on plaanis aastatel 2006–2007. 
 

Koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega 
1. Vastatud Euroopa Komisjoni küsimustikule üldise toote ohutuse direktiivi 

2001/95/EC täitmise kohta “Questionnaire for Public Authorities of the Member 
States in preparation of the Comparative Inventory of the laws, regulations and 
administrative provisions and arrangements introduced by the member States of the 
European Union, in order to implement the various provisions of directive 
2001/95/EC on General Product Safety”; 

2. Osaletud 14.02.–15.02.2005 ja 08.12.2005 Brüsselis toimuvatel alalise 
kosmeetikatoodete komitee ja selle töörühma koosolekutel (kosmeetika direktiivi 
76/768/EEC muudatuste küsimustes); 

3. Osaletud 14.12.2005.a Brüsselis mänguasjade ohutuse alalise komitee ja selle 
töörühma koosolekul; 

4. Koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Stomatoloogia Seltsi spetsialistidega on välja 
töötatud Eesti seisukoht hambavalgendajate kohta ning koostisainete kohta 



kosmeetikatoodetes (Kethoconazole ja IPBC – Iodopropynyl butylcarbamate) ja 
edastatud Euroopa komisjonile; 

5. Vastatud Euroopa Komisjoni küsimustikule biotsiidide kohta; 
6. Vastatud Euroopa Komisjoni küsimustikule mänguasjade ohutuse ja liigituste kohta; 
7. Vastatud Euroopa Komisjoni küsimustikule teenuse ohutuse valdkonna kohta; 
8. Vastatud direktiivi 76/769/CEE 27, 28, 29 ja CMR-ainete muudatuste kohta. 
 

Projektides ja konverentsidel osalemine 
1. Aktiivne osalemine PHARE 2003 projektis “Turujärelevalve katsebaasi arendamine” 

2003/005–26.03.01 võimaldas oluliselt tugevdada laboreid uute seadmetega, 
laiendada uuringute nomenklatuuri ja tõsta järelevalve taset. 

2006.a lisanduvad järgmised laboriuuringud mänguasjade järelevalve osas: 
� suuga käivitavate mänguasjade vastupidavus (EVS-EN 71-1 punkt 8.17); 
� kineetilise energia määramine (EVS-EN 71-1 punkt 8.25.1); 
� servade ja otste teravus (EVS-EN 71-1 punktide 8.11 ja 8.12); 
� traatide painduvus (EVS-EN 71-1 punkt 8.13); 
� staatiline tugevus (EVS-EN 71-1 punkt 8.21). 
Lisanduv laboriuuring ilu- ja isikuteenuste osutajate üle järelevalve osas: 
� solaariumides kasutatavate lampide A-, B-, C-kiirguse mõõtmine. 

 
2. Osaletud 9.03.–11.03.2005.a Brüsselis toimuval turujärelevalve konverentsil, tehtud 
ettekanne kosmeetikatoodete turujärelevalvest Eestis. 
 

 
2005. aastal kontrolliti turujärelevalve käigus 7169 erinevat toodet (sh kosmeetikatooted, 
kemikaalid, mänguasjad, lastehooldustooted jms). Nõuetele ei vastanud 846 toodet ehk 
11,8%. Regiooniti jagunes mittevastavate toodete arv protsentuaalselt erinevalt – 
Tallinna regioonis oli see 20,6%. Enamus toodete importimisega ja levitamisega 
tegutsevaid ettevõtteid (341 ehk 59%) asub Tallinna regioonis. 
 



 
 

Mänguasjad 
2005. aastal suurenes kontrollitud mänguasjade arv1,8 korda. (2004.a kontrolliti 1251 
mänguasja ning 2005.a 2337 mänguasja.) Mänguasjade kontrollimise kasvu näitab see, et 
2005.a kontrolliti 7,8 korda rohkem mänguasju võrreldes 2001.a. 
Rikkumisi avastati 2005. aastal 112 mänguasja puhul ehk 4,8% ning 2004. aastal 44 
mänguasja puhul ehk 3,5%. 
2005. aastal kontrolliti 129 mänguasjadega tegelevat ettevõtet 398 korral ning rikkumiste 
puhul tehti 66 ettekirjutust, kahel juhul rakendati rahatrahvi. 
Nõuetele mittevastavate mänguasjade tuvastamisel on maaletoojatele tehtud ettekirjutusi 
nõuetele mittevastava kauba müügi peatamiseks ja koheselt turult kõrvaldamiseks ning 
ohtlike toodete tagasiostmiseks. 
 

 
 
Mänguasjade kontrollimisel võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks proove. 
Enamus proove võeti kahtluse korral ning põhirõhk proovide võtmisel oli suunatud 
väljaspool EL-i toodetud mänguasjade uurimiseks. Kokku katsetati laboratoorselt 62 
mänguasja, nendest ei vastanud nõuetele 29 toodet, ohtlikuks tunnistati 16 mänguasja 
(sh 3 mänguasjade komplekti). 
2005.a teostati sihipärast kontrolli alla 3-aastastele lastele mõeldud mänguasjade üle ning 
12 mänguasja saadeti ftalaatide sisalduse uuringuteks Ungaris asuvasse KERMI 



laborisse. Uuringu tuvastas, et 8 mänguasja sisaldasid lubatust rohkem ftalaate ning 
osutusid ohtlikeks. Informatsioon ohtlike toodete kohta edastati RAPEX-i kaudu ning 
avaldati Euroopa Komisjoni leheküljel 
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/dyna/rapex/rapex_archives.cfm 
 

Lastehooldustooted 
Lastehooldustoodete (lasteluttide, lutipudelite jne) kontrollimise kasvu näitab see, et 
2005.a kontrolliti 2,3 korda rohkem lastetooteid kui 2001.a. Rikkumisi avastati 2005. 
aastal 50 toote puhul ehk 12,1% ning 2004. aastal 51 toote puhul ehk 8,1%. 
Laboriuuringuks võetud 13 tootest ei vastanud nõuetele 4 toodet: 3 lutipudelit ja 1 
rõngaslutt. Info nendest ohtlikest toodetest on edastatud RAPEX-i kaudu ning avaldatud 
Euroopa Komisjoni leheküljel. 
 

 
 
Põhilised puudused lastetoodete puhul: 

1. toodete märgistus ei vastanud nõuetele; 
2. tooted ei vastanud laborikatsetel standardi nõuetele. 

 
Kosmeetikatooted 

Eestis on kosmeetikatoodete valdkonnas pädev riigiasutus Tervisekaitseinspektsioon 
direktiivi 76/768/EMÜ artikli 7 lõike 1 ja artikli 7a lõike 4 kohaselt ning direktiivi 
95/17/EÜ alusel. Teavitamine kosmeetikatoodete tootmise ja importimise kohta toimub 
Vabariigi Valitsuse 13.08.02 määruse nr 259 “Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende 
käitlemisele” § 8 alusel. 
2005. aastal esitas Tervisekaitseinspektsioonile 158 ettevõtet 510 teavet 9971 
kosmeetikatoote kohta. 
 

Kosmeetikatoodetest teavitamine 
Aasta Teabe esitanud ettevõtete arv Teadete arv Toodete arv 

2003 75 146 5499 
2004 146 420 13157 
2005 158 510 9971 

 



Võrreldes 2004.a toodi 2005.a Eestisse 3186 kosmeetikatoodet vähem ja esitati 90 teavet 
rohkem kosmeetikatoodete tootmise ja importimise kohta. 2005.a toodi Eestisse 
kosmeetikatooteid 42 riigist, nendest 19 erinevast Euroopa Liidu riigist (52%) ja 23 
kolmandatest riikidest (48% ehk 4791 kosmeetikatoodet). Informatsioon teavitamiste 
kohta asub Tervisekaitseinspektsiooni koduleheküljel aadressil 
http://www.tervisekaitse.ee/tkuus.php?msgid=3785 
 

 
 

Kosmeetikatoodete terviseohutuse järelevalvel pöörati tootjate ja importijate 
kontrollimisel tähelepanu Tarbijakaitseametilt saadud informatsioonile toodete 
mittevastava märgistuse kohta. Samuti selgitati järelevalve käigus, kas Eesti turul on 
RAPEX-i süsteemi kaudu teavitatud ohtlikke tooteid. 2005. aastal laekus 60 RAPEX-i 
teadet ohtlike kosmeetikatoodete kohta, Eesti turult neid ei avastatud. 
Kosmeetikatoodete kontrolli on vähenenud, 2005.a kontrolliti 2,4 korda vähem 
kosmeetikatooteid kui 2000.a. Selline vähenemine on tingitud täiendavate järelevalve 
ülesannetega toote ja teenuse ohutuse valdkonnas (Tolli- ja Maksuameti teadete 
kontrollimine), RAPEX-i teadete kontrollimine, lastetoodete (sh mänguasjade) ning 
järelevalve all olevate teenindusasutuste arvu pidev suurenemine (sh ilu- ja isikuteenuseid 
osutatavad ettevõtted, majutusettevõtted, apteegid). 
2005.a oli järelevalve all 428 kosmeetikatoodete maaletoomisega, tootmise ja 
levitamisega tegelevat ettevõtet, nendest kontrolliti 60%. 
 



Kosmeetikatoodete kontrollimine 

 
Kõige rohkem mittevastavusi tuvastati juuksevärvide (77%), toonivate aluste (46%), 
puudrite ja raseerimisvahendite (29%) kontrollimisel. 
 
Põhilised puudused kosmeetikatoodete puhul: 
1. toodete märgistus ei vastanud kehtivatele nõuetele; 
2. puudusid pakendimaterjali terviseohutussertifikaadid; 
3. puudusid kosmeetikatoodete koostissertifikaadid; 
4. rikuti minimaalset säilivusaega. 
 
2005.a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks 134 (2004.a – 133) 
kosmeetikatoodet, neist kolm toodet (Hiina päritoluga näomaskid) ei vastanud 
mikrobioloogilistele nõuetele. Määrati rahatrahv. 

 

Kemikaalid 
Tervisekaitseinspektsioon teostab järelevalvet hulgimüügis oleva kemikaalide 
ohutusenõuete täitmise ja kemikaalidega teenuste osutamise üle. Kemikaalide 
kontrollimisel ei ole üldine trend juba kuus aastat muutunud. 
 



 
 

 
 

Kõige enam mittevastavusi leiti jalatsihooldusvahendite (57%), ehitusvärvide (30%), 
autohooldusvahendite (22%), õhuvärskendajate (21%) kontrollimisel. 
 
Põhilised puudused keemiatoodete puhul: 
1. puuduvad või olid valesti täidetud ohtlike kemikaalide ohutuskaardid; 
2. ohutuskaartide sisu ei vastanud nõuetele; 
3. ohtlik kemikaal oli valesti klassifitseeritud, puudusid R- ja S-laused; 
4. märgistusel puudusid ettevaatusabinõud toote ohutuks käitlemiseks; 
5. toote pakendil puudus nõuetekohane teave, ohusümbolid riski ja ohutuslaused. 
 
Kokku rakendati 2 rahatrahvi. 
Kemikaalide turujärelevalve avastatud puuduste osas toimub pidev infovahetus 
Tarbijakaitseametiga. 



2005.a oli järelevalve all 253 ettevõtete, kes tegelesid kemikaalide maaletoomisega, 
tootmisega ja levitamisega, neist kontrolliti 74%. 
2005.a võeti turujärelevalve käigus laboriuuringuteks 19 proovi, neist ei vastanud 
nõuetele üks toode (teadmata päritoluga sõrmus, nikli kogus ületas lubatud 
piirväärtust). 
 
 

Järelevalve ilu- ja isikuteenuseid osutatavate ettevõtete üle 2005.a 

 
2005.a oli järelevalve all 1,6 korda rohkem ilu- ja isikuteenuseid osutavaid ettevõtteid kui 
2000.a. 
 
Põhilised ilu- ja isikuteenuseid osutavate ettevõtete puudused: 

1. puudusid sterilisaatorid maniküüri- ja pediküüriteenuste osutamisel; 
2. solaariumide tehnilistel seadmetel puudusid passid; 
3. töötajatel puudusid tervisetõendid; 
4. tööruumides puudusid vajalikud tehnokommunikatsiooniseadmed; 
5. tööruumides ei olnud nõuetekohaselt korras. 

 



 
Järelevalve majutusasutuste üle 

Turismiseaduse kohaselt peavad alates 1. novembrist 2005 majutusettevõtted, mis 
taotlevad registreerimist majandustegevuse registris, pöörduma oma asukohajärgsesse 
linnaosavalitsusse. 
 

 
 

Järelevalve apteekide üle 
 



 
 

Apteekide tervisekaitsealane kontroll toimub vastavalt SoM 17.02.2005.a määrusele nr 
21 “Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuurüksustele”. 
 

 
 
Apteekide peamine puudus: 

1. mikrobioloogiline kontroll on tegemata. 


