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Keelatud Lubatud 100%
bambus-plast bambus



Taustainfo

• Oktoober 2019 EFSA hinnang- bambust ei saa liigitada 

puidujahuks, kuna bambus on rohttaim→ bambust 

sisaldavad TKM plastesemed on EL turule toodud 

plastimääruse (EL) 10/2011 nõudeid eirates

• Nõud peavad olema nõuetekohased hõlmates ka vastavust 

lubatud lähteainete loetelule 

• EL 10/2011 Lisa 1 lõige 1 Tabel 1 

• Mai 2021 EU komisjonilt tegevusplaan bamboozling

• Bamboo-zling (europa.eu)

• Lisaks kasutatakse lisaainena: tselluloos, mais, riis, tärklis, 

kanep …

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32011R0010&qid=1638161354571#d1e1374-1-1
https://ec.europa.eu/food/food/agri-food-fraud/eu-coordinated-actions/bamboo-zling_en


Ohtlikkus

• Viimase 3 aastaga 70 ohuteadet RASFF

• Laboratoorne kinnitus melamiini ja formaldehüüdi

migratsiooni piirnormide ulatuslik ületus

• melamiin neerukahjustused 

• formaldehüüd kantserogeenne toime (ninaneeluvähk, 

leukeemia)



PTA teavituskiri 07.04.2021



Täiendavad kirjad/meedia

• E-kaubandusliit

• Eesti Kaupmeeste Liit 

• Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

• Septembris pressiteade

Eestis on müügil 

vähki tekitavast

bambusplastist 

nõud

Postimees

PTA: 

bambusplastnõude

müük ei ole Eestis 

lubatud

Delfi

TEEME SELGEKS: Miks on 

bambusplastist nõud ohtlikud? 

Mida pean tegema, et mürk mu 

toitu ei satuks? 

Rohe.geenius.ee



Bambus-plast nõud

Bambusjahu ei 

ole lubatud alus 

ega lisaainena

biolagunev

kk sõbralik

naturaalne

komposteeritav

EÜ 1935/2004 artikkel 3 lõige 2 

Materjali või eseme märgistus, reklaam ja esitlus ei tohi 

tarbijaid eksitada



Müügikeeld ja tagasikutsumine

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2011/10        ei 

tohi müüa

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/625 

artikkel 138        annavad korralduse kaupade 

tagasikutsumiseks, tagasivõtmiseks, turult kõrvaldamiseks 

või hävitamiseks, lubades vajaduse korral kaupu kasutada 

muul kui algselt kavandatud otstarbel

Eestis 27 

ettevõttes ametlik 

tagasikutsumine 

3 RASFF teadet



Juhend ettevõtetele tagasikutsumiseks

• Lõpetada bambus-plast toodete tarnimine

• Seotud osaliste teavitamine

• Ohtliku toote eemaldamine käitlemisahelast/ müügilt

• Tagastamise korraldamine

• Müügikoha teatise koostamine ja väljaandmine

• Tarbija teavitamine ohtliku toote tagasikutsumisest

• Tarbija toote tagasivõtmisega nõustumine

• Esitada PTA-le (margot.paavel@pta.agri.ee), tagasikutsutud 

toodete kohta järgnev info: toote nimi, tagasi kutsutud kogus 

ja mis nendega edasi tehakse.

mailto:margot.paavel@pta.agri.ee


Plasti vastavusdeklaratsioon 
(10/2011)

1. VD väljastanud ettevõtte 

nimi ja aadress

2. Materjali/eseme nimetus, 

koostisosad

3. Kuupäev

4. Vastavus 1935/2004 

nõuetele

5. Piisav teave piirangutega 

ainete kohta

6. Dual-use ainete kohta

7. Nõuded kasutamiseks

8. Funktsionaalse tõkkekihi 

kohta



Aitäh!
margot.paavel@pta.agri.ee


