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Põhipunktid

• RAPEX kiirteavitussüsteem

• ICSMS

• Turujärelevalve tulemused

• Tegevused 2015. aastal



• Loodi 2004. aastal

• Rapid Alert System for non-food dangerous 

products

• RAPEX on EL Komisjoni infosüsteem, mis 

on loodud tarbija kaitsmiseks toodetest 

pärinevate ohtude eest 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 

2001/95/EÜ artikkel 12.

RAPEX 
www.ec.europa.eu/rapex

http://www.ec.europa.eu/rapex


RAPEX kehtestati selleks, et:

• luua mehhanism teabe kiireks 

vahetamiseks liikmesriikide ja komisjoni 

vahel tarbijate tervist ja ohutust tõsiselt 

ohustavate tarbekaupade suhtes; 

• teavitada RAPEXi kaudu vahetatud 

teabega võetud järelmeetmete

tulemustest. 



RAPEXi kaudu teatamise 
kriteeriumid
• toode on tarbekaup 

• toote suhtes kohaldatakse meetmeid, millega 

ennetatakse või piiratakse toote võimalikku 

levitamist või kasutamist 

• toode ohustab tõsiselt tarbijate tervist ja ohutust 

• tõsisel ohul on piiriülene mõju.



RAPEXiga hõlmatud tooted

1. tarbijatele mõeldud tooted

2. tarbijaturule migreeruvad tooted

3. tarbijatele tasuta antud tooted, tarbijate 

ostetud tooted või teenuse raames 

pakutud tooted



Teadete liigid

RAPEXi teateid on kahte liiki:

1. artikli 12 kohane teade, mis nõuab 

kiireloomulisi meetmeid

2. Informatiivse sisuga teade

Täpsem informatsioon teadete liikide kohta EK 

otsuses nr 2010/15/EL



Turult kõrvaldatud 
ohtlikud tooted



RAPEXi kaudu edastatud 
tooted 2014. a

Nukk Vogue-29cm 

sisaldab 

dietüülheksüülftalaati 

(DEHP) koguses, mis 

ületab lubatud 

piirväärtust 259 korda

Eestis kõrvaldatud 115 

nukku



Nukk No 916

Sisaldab 

dietüülheksüülftalaati 

(DEHP) koguses, mis 

ületab lubatud 

piirväärtust 160 korda.

Eestis kõrvaldatud 50 

tk.



kummist mänguasi 
„BAJKOWY SWIAT”

• Ftalaadid - vastasid

• Tekkisid väikesed 

osakesed

• Teravad servad



Mobile phone no 1296

Helirõhutase 

ületab lubatud 

helirõhutaset 

1,9 dbA võrra

Turult 

kõrvaldatud 

157 

mänguasja



„Supertsistotelo“ (partii nr 29, 33, 39, 41)

• Partii 29 - sisaldab kaalium- ja 

naatriumhüdroksiidi koguses 

20%

• Partii 33 - sisaldab kaalium- ja 

naatriumhüdroksiidi koguses 

16% 

• Partii 39 - sisaldab kaalium- ja 

naatriumhüdroksiidi koguses 

22% 

• Partii 41 - sisaldab kaalium- ja 

naatriumhüdroksiidi koguses 

20%

• Kokku kõrvaldatud 4124 toodet



käekell „Romanson“ 

Nikli migratsioon kella 

rihmast on 26,6 

µg/cm² nädalas, mis 

ületab lubatud 

piirmäära (0,5 µg/cm² 

nädalas) 53,2 korda



2015. a avastatud ohtlikud 
tooted
• Politseiauto võib 

põhjustada lämbumist, 

kuna testimisel eraldusid 

väikesed osakesed

(kõrvaldatud 398 tk)

• Nukk „Beppe“ võib 

põhjustada lämbumist, 

kuna tekkis juurdepääs 

täidisele



• Villa Di Mario kõrvarõnga nõelad (kõrva 

läbistav osa) eraldab niklit koguses 113 

μg/cm2 nädalas, mis ületab lubatud 

migratsiooni piirmäära (0,5 μg/cm2 

nädalas) 565 korda 

• Kõrvarõnga art 3125 kinnitus eraldab 

niklit koguses 33,0 μg/cm2 nädalas, 

mis ületab lubatud migratsiooni 

piirmäära (0,5 μg/cm2 nädalas) 66 

korda ning kõrvarõnga nõel (kõrva 

läbistav ehteosa) eraldab niklit koguses 

2,8 μg/cm2 nädalas, mis ületab lubatud 

migratsiooni piirmäära (0,2 μg/cm2 

nädalas) 14 korda.



Teistest EL riikidest saabunud  
RAPEX teated 2014. a

• TA vastutav ametnik edastab TA 

pädevusse kuuluvad teatised 

järelevalveinspektoritele

• Järelevalveinspektorid kontrollivad 

toodete olemasolu Eesti turul

• Avastamisel koostatakse EK vastuteatis



Geelküünelaki "Depend 
GelLack"

• Augusti alguses edastas Rootsi 

pädev asutus teate ohtliku toote 

kohta, mis oli tekitanud tarbijatele 

allergilisi reaktsioone. 

• Esialgse otsuse kohaselt peatati 

toote edasine müük Eestis

• tehti täiendavad uuringud ja 

selgus, et koostises puuduvad 

keelatud koostisained

• Tootja täiendas toote „ 

kasutusjuhendit, lisades riski-ja 

hoiatuslaused allergilise 

reaktsiooni vältimiseks ning esitas 

ametile uuendatud 

tootemärgistuse koos riski-ja 

ohutuslausetega. 



Monsters University-Sulley 
Monster Mask 

• Luksemburgi teatis

• Väga tuleohtlik

• Eestis kõrvaldatud 

90 toodet



Teistest EL riikidest saabunud  RAPEX 
teated 2014. a

• Läti teatis

• Sisaldavad ftalaate

lubatust rohkem

• Eestis kõrvaldatud 

151 sõrmust



Turujärelevalvesüsteem
ICSMS

• Loodi Saksamaal, haldajaks Euroopa 

Komisjon

• Üle-euroopaline internetipõhine 

informatsiooni ja kommunikatsiooni 

süsteem turujärelevalve alal

• Kõik testitud tooted

• https://webgate.ec.europa.eu/icsms/



Kontrollitud toodete arv 2014 
(10 kuud)



Turujärelevalve 2014 (10 kuud)



Maksu- ja Tolliametiga koostöö 
arvudes tooteohutuse valdkonnas



Piiripealsete toodete töörühma töö 2014 
(10 kuud)

Määratletud on kokku 41 toodet, neist:



2015. a prioriteedid

1. kontrollmeetmete koordineeritavuse

parendamine;

2. kontrollmeetmete ajakohastamine 

muutuva seadusandlusega;

3. kontrollmeetmete suutlikkuse, 

pädevuse ja kvaliteeditaseme tõstmine.



• REACH ja CLP määruste nõuded

• Komseetikatoodete valdkonnas:

• Allergeensete lõhnaainete määramise meetodi täiendus, 

valideerimine ja akrediteerimine;

• konservantide määramise meetodi täiendamine 

vesinikperoksiidi HPLC meetodi katsetamine ja võrdluskatse 

läbiviimine

• Prioriteetsed ained mänguasjade 

valdkonnas on naftaleen, formaldehüüd, 

mineraalõli ja bisfenool A .

• Osaleda CLEEN projektis ja kontrollida 

biotsiidiga töödeldud tooteid 



Sihtuuringud 2015 



Aitäh!

Natali Promet

Natali.Promet@terviseamet.ee


