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Naiste kingad „WEI-WEI“ ei vastanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1907/20061 (REACH-määrus) XVII lisa kande 47 punkt 6 nõuetele, kuna 

sisaldab ainet kroom (VI) 7,7 mg/kg, mis ületab lubatud piirväärtust 2,6 korda. 

Nahkosi sisaldavaid tooteid, mis puutuvad kokku nahaga, ei tohi turule viia, kui 

toote nahkosad sisaldavad kroom(VI), mille kontsentratsioon on 3 mg/kg (0,0003 

% massist) naha kuivaine kogumassist või suurem. Kroom (VI) on 

sensibiliseeriva (allergiat tekitava) toimega aine. 

 

 

Laste kingad „Magic Fairy“ ei vastanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1907/20061 (REACH-määrus) XVII lisa kande 47 punkt 6 nõuetele, kuna 

sisaldab ainet kroom (VI) 52 mg/kg, mis ületab lubatud piirväärtust 17 korda. 

Nahkosi sisaldavaid tooteid, mis puutuvad kokku nahaga, ei tohi turule viia, kui 

toote nahkosad sisaldavad kroom(VI), mille kontsentratsioon on 3 mg/kg (0,0003 

% massist) naha kuivaine kogumassist või suurem. Kroom (VI) on 

sensibiliseeriva (allergiat tekitava) toimega aine. 

 

 



Leedu päritolu nahkkindad naistele ei vastanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1907/20061 (REACH-määrus) XVII lisa kande 47 punkt 5 ja 6 

nõuetele, kuna sisaldab ainet kroom (VI) 9,3 mg/kg, mis ületab lubatud 

piirväärtust 3 korda. Nahktooteid ja nahkosi sisaldavaid tooteid, mis puutuvad 

kokku nahaga, ei tohi turule viia, kui toote nahkosad sisaldavad kroom(VI), mille 

kontsentratsioon on 3 mg/kg (0,0003 % massist) naha kuivaine kogumassist või 

suurem. Kroom (VI) on sensibiliseeriva (allergiat tekitava) toimega aine. 

 

 

Eestis toodetud kosmeetikatoode „Lumi meigieemalduspiim“ ei vastanud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete 

kohta artikli 3 nõuetele, kuna sisaldas mesofiilseid aeroobseid mikroorganisme 

7,8x105 PMÜ/1g, mis ületab sellele kosmeetikatootele omast tervisele ohutut 

mesofiilsete aeroobsete mikroorganismide piirmäära 103 PMÜ/1g, mistõttu võib 

toote kasutamine esile kutsuda naha ärritust või põletikku. 

 

 



Hiinas toodetud naiste nahkkindad ei vastanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1907/20061 (REACH-määrus) XVII lisa kande 47 punkt 5 ja 6 

nõuetele, kuna sisaldab ainet kroom (VI) 14,0 mg/kg, mis ületab lubatud 

piirväärtust 4,7 korda. Nahktooteid ja nahkosi sisaldavaid tooteid, mis puutuvad 

kokku nahaga, ei tohi turule viia, kui toote nahkosad sisaldavad kroom(VI), mille 

kontsentratsioon on 3 mg/kg (0,0003 % massist) naha kuivaine kogumassist või 

suurem. Kroom (VI) on sensibiliseeriva (allergiat tekitava) toimega aine. 

 

 

Hiinas toodetud mänguasi „Animal Forest“ ei vastanud majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määruse nr 57 "Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele 

vastavuse tõendamise kord“ § 3 lõike 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1907/20061 (REACH) XVII lisa kande 51 nõuetele, kuna 

sisaldas bis(2-etüülheksüül)ftalaati (DEHP) (CAS nr 117-81-7) üle 20%, mis 

ületab lubatud piirväärtust üle 200 korra ning dibutüülftalaati (DBP) (CAS nr 84-

74-2) 0,27%, mis ületab lubatud piirväärtust 2,7 korda. Mänguasjades ei tohi 

nimetatud ftalaate kasutada ainena või segudes rohkem kui 0,1 % plastifitseeritud 

materjali massist. Ftalaadid on reproduktiivtoksilised ained, mis võivad 

pikaajalisel toimimisel olla kahjulikud suguvõimele. Ftalaate kasutatakse 

peamiselt plasti pehmendajana ehk plastifikaatorina. 



 

 

 

 

 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006 määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 

registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa 

Kemikaaliamet 


