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ANEC on asutatud 1995. aastal kui rahvusvaheline mittetulundusorganisatsioon ja 

ja ta esindab 34 riiki - Euroopa liikmesriikide tarbijaid, kolme EFTA riiki, 

Makedooniat, Serbiat ja Türgit.  
 

ANECi presidendi Arnold Pindari sõnul on ANEC teinud viimastel aastatel märkimisväärset 

tööd saavutades sellega stabiilse rahastuse kuni 2020.aastani ja ka arvestatava tarbijate 

esindatuse Euroopa standardimise süsteemis. 

 

2016. aastal viis ANEC läbi mitmeid tehnilisi uuringuid.  

 

Tõestamaks ökodisaini kasulikkust viidi koostöös BEUC-iga läbi uuring, millega hinnati 

ökodisainitud toodete ja energia märgistusest tingitud rahalist säästu tavalises Euroopa  

kodumajapidamises. 

 

Tarbijad säästavad vähemalt 330 eurot aastas tänu ökodisainitud toodetele tehes selleks ise 

mittemidagi. Seda seepärast, et Euroopa seadused on võimaldanud tootjatel toota madala 

enegiakasutusega tooteid. 

 

Lisaks majanduslikule kasule pakub ökodisain tarbijatele ka kvalitatiivseid hüvesid nagu 

näiteks vaiksemad tolmuimejad.  

Kui ökodisainitud toodetele kehtiksid ambitsioonikamad nõuded võidaksid tarbijad sellest 

veel enamgi. 

 

Link tutvumiseks ülalmainitud uuringuga: 

ANEC/BEUC Study https//goo.gl/cCcG4q 

 

Teenused on peamised Euroopa majanduse edendajad moodustades umbes 70%  SKP-st. 

Standarditega saab kindlustada teenuste kõrget kvaliteeti, aga ainult sel juhul kui need 

eksisteerivad ja kui neid ka järgitakse. 

 

ANEC töötab jätkuvalt kaheksa valdkonnaga ja need on : 

 

      -   laste ohutus; 

      -   juurdepääs; 

      -   kodumasinad; 

      -   digitaalne ühiskond; 

      -   energia, k.a. energia märgistus/ökodisain ja arukad mõõdikud; 

      -   teenused; 

      -   jätkusuutlikkus ja kemikaalid; 

      -   liiklus ja mobiilsus 

 

Lasteohutus. 

 

Juunis 2016 ANEC toetas OECD globaalset teadlikkuse tõstmise kampaaniat informeerimaks 

tarbijaid ohtudest, mis valitsevad lapsi seoses aknakatetega, millel on nöörid. 



Alates 2010. aastast on selle teemaga töötatud, aga ikkagi juhtub jätkuvalt õnnetusi vaatamata 

sellele, et kolm Euroopa sellekohast standardit on vastu võetud, tooteid on installeeritud ja 

uuesti testitud, tooted on ka varustatud kasutusjuhendite ja ohumärgistusega. 

 

Üle 1000 tulekahju igal aastal on põhjustatud laste mängimisest välgumihklitega.  

ANEC on ülevaadanud EN 13869 ohutuse nõuded ja testimise meetodid ja vastav dokument 

on avaldatud  29.märtsil 2016.a. 

 

Juurdepääs. 

 

Aastaid tagasi ANEC koostöös Euroopa Pimedate Liidu ja Euroopa Puuetega inimeste 

Foorumiga kutsus üles Euroopa Komisjoni väljatöötama eelnõu, mis võimaldaks juurdepääsu 

veebilehtedele kõikidele tarbijatele. 

2016. aasta lõpus Euroopa Parlament ja Ministrite nõukogu võtsid vastu direktiivi, mis 

võimaldab avalikul sektoril juurdepääsu nii veebilehtedele kui äppidele alates juunist 2021. 

 

Kodumasinad. 

 

Kuues süsinikmonoksiidide alane ümarlaud peeti juunis 2016 Euroopa Parlamendis, millel 

ANEC juhtis kuulajate tähelepanu turistide majutamise ohutusele ja siseruumides grillimise  

ohutusnõuetele. Paljud tarbijad ei ole teadlikud sellest, et grillimine võib lõppeda surmaga 

mürgituse läbi. 

Seega ANEC töötab CEN TC 281 parendamise huvides ja loodab, et parandus võetakse vastu 

2017 aasta keskel. 

 

Digitaalne ühiskond. 

 

Audio-video tehnika ohutus on jätkuvalt ANECi huviorbiidis, seepärast töötatakse jätkuvalt 

helisüsteemide vahendite nagu peatelefonid ja kõrvaklapide maksimum helitugevuse taseme 

mõõtmise metodoloogia kallal ja loodetakse vastav töödokument avaldada 2017. aasta 

jooksul. 

Siiani puudub ühine arusaam ekspertide vahel kuidas peab vastavaid doose mõõtma ja miks 

peab üldse limiite kehtestama. 

 

Energia ja ökodisain. 

 

30.novembril 2016 avaldas Komisjon ökodisaini alase uue tööplaani „Puhas energia kõikidele 

eurooplastele“, mis annab tugeva mandaadi jätkata meetmete edendamist, millest võidavad nii 

tarbijad kui ka keskkond. 

Vastavad juhised vabatahtlikeks kokkulepeteks on juba avaldatud ja need kajastavad ka 

ANECi seisukohti. 

 

Komisjoni uue tööplaani teine osa keskendub ettepanekutele tarbijatele ausamate tehingute  

sõlmimiseks energiaturgudel kaasaarvatud arukad mõõdikud ja –võrgud. 

 

Teenused. 

 

Euroopa Komisjon avaldas juunis 2016 kauaoodatud töödokumendi teenuste standardite  

kohta. 

 



13-14. juunil toimus Genfis ISO globaalsete teenuste alane seminar, millel võeti vastu 

resolutsioon, et riiklikud standardiametid peavad teenuste alaseid riiklike strateegiaid ja 

parimaid praktikaid edastama ISO-le enne kui neid standardeid väljatöötama hakatakse. 

 

ANECi ja Consumers International kiitsid heaks Komisjoni teatise piiriülese e-kaubanduse  

uute reeglite kohta, mis paremini tagavad tarbijate kaitse ja vastavad nende ootustele. 

 

Jätkusuutlikkus ja kemikaalid. 

 

ANEC ja BEUC esitasid Komisjonile ühispöördumise kemikaalide alase seadusandluse kohta.  

Kuigi leiti, et seadusandlik raamistik on ajakohane kaitsmaks nii tarbijate tervist kui ka 

keskkonda on kemikaalide hindamise ja kasutamise süsteemid mittekooskõlas viimase aja 

teaduslike avastustega. Järelevalvesüsteem on aga ebaefektiivne ja ajast mahajäänud. 

 

Toiduga kokkupuutuvate materjalide osas on ANEC toetanud ENVI (keskkonna) Komitee 

raportit keelustamaks bisphenol A ja CMR ja teised murettekitavad koostisosad.  

 

Liiklus ja mobiilsus. 

 

Seoses üha suureneva alternatiivsete õlide valikuga autodele on tarbijad seatud keeruliste 

valikute ette.  

ANEC osales EN 16943 standardi väljatöötamisel, mis harmoniseerib graafilised sümbolid 

vedel-ja gaaskütustele. Standardiga määratakse ära suurus, kuju, värv ja asukoht kuhu sümbol 

peaks asetatama.  

Selle standardiga peaks parenema tarbijate olukord, kes reisivad piiriüleselt. 

 

ANECi aastakoosolekul valiti presidendiks uuesti Arnold Pindar, kes on juba varemalt kaks 

korda olnud ANEC-i eeskõneleja. 

 

 

Linda Läänesaar 

ANEC-i Eesti liige 

 

 

 

 

 

 

 

 


