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Terviseameti järelevalvetoimingute tulemusena kõrvaldati turult 2015. 

aasta teises pooles mitmed tervisele ohtlikud tooted 

 

Hiinas toodetud jalanõud New&Teen art 239322 (EAN: 5415132045891) ei vasta Komisjoni 

määruse (EL) nr 301/20142 lisas toodud nõuetele kroom VI sisalduse osas. Sandaalide tald 

sisaldab kroom (VI) koguses 33 mg/kg, mis ületab lubatud normi (3 mg/kg) 11 korda.  

 

Testitud jalanõud New8Teen artikkel 220162 (tootja: Hiina, EAN: 5415132247073) ei vasta 

Komisjoni määruse (EL) nr 301/20142 lisas toodud nõuetele aine kroom (VI) osas. Sandaalide 

tald sisaldab kroom (VI) koguses 37 mg/kg, mis ületab lubatud normi (3 mg/kg) 12 korda. 

Komisjoni määruse (EL) nr 301/20142 alusel 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. 
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Boshimao naiste jalatsid (värv-KHAKI, art C363-30, suurus 38) ei vasta REACH-määruse 

XVII lisa kande 47 punktide 5 ja 6 nõuetele kroomi (VI) sisalduse osas. Kroomi (VI) sisaldus 

tootes on 5,8 mg/kg, mis ületab lubatud kontsentratsiooni (3 mg/kg) 1,9 korda 

 

 

Testitud toode „Glo Fashion meeste kindad art 560206“ (suurus 11; EAN 3700335001099) 

ei vasta uuritud näitajate kroom (VI) osas.  Uuringu käigus selgus, et toode sisaldab ainet kroom 

(VI) koguses 7,8 mg/kg, mis ületab lubatud kroomi (VI) sisaldust nahktoodetes 2,6 korda. 

Komisjoni määruse (EL) nr 301/20142 lisa  kohaselt „Nahktooteid, mis puutuvad kokku nahaga, 

ei tohi turule viia, kui need sisaldavad kroom (VI), mille kontsentratsioon on võrdne või suurem 

kui 3 mg/kg (0,0003 % massist) naha kuivaine kogumassist“.  

 

 
Kroom (VI) on tugev sensibiliseerija, mis võib tekitada allergiat.  

 



 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH-määrus) 
2  Komisjoni määrus (EL) nr 301/2014, 25. märts 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) XVII lisa seoses 
kroom(VI) ühenditega. 
3  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ, 18. juuni 2009,  mänguasjade ohutuse kohta 

Euroopa Komisjoni ohtlike toodete kiirteavitussüsteemi RAPEX kaudu laekus informatsioon 

kolme ohtliku mänguasja kohta, mida levitatakse Eesti turul: 

 

Hiinas toodetud Tiger puidust robotid „Wooden Flexi Robots“ (mudel nr: 1701300, partii nr: 

73722; EAN 0200017013004) ei vasta mänguasjade ohutuse direktiivi 2009/48/EÜ3  nõuetele, 

kuna mänguasja küljest võivad eralduda väikesed osakesed, mis võivad lämbumist põhjustada.  

   

 

Hiinas toodetud Tiger pehme mänguasi „Papagoi heliga No 1701213“ (partii nr: 74382; EAN: 

0200017012144) ei vasta mänguasjade ohutuse direktiivi 2009/48/EÜ3  nõuetele, kuna tekkis 

juurdepääs täidisele ning väikestele elektroonilistele osadele, mis võivad lämbumist põhjustada. 
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Poolas valmistatud kõristi „Ha-Ha Piszczacy Mlotek“ (EAN 5905302000312) ei vasta 

standardile EVS-EN 71-1:2011+A3:2014 „Mänguasja ohutus. Osa 1: mehhaanilised ja 

füüsikalised omadused“ kuju ja mõõtmed nõuete osas. 

 

  

 


