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Jalatsite märgistamise nõuded1
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Määrus kehtestatakse «Kaubandustegevuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse
1. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide
kehtestamiseks» § 1 punktiga 3.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse tarbijale pakutavate või müüdavate jalatsite ja jalatsite peamistes osistes
kasutatavate materjalide märgistamise nõuded.

 (2) Määrust ei kohaldata järgmistele jalatsitele:
 1)  kantud jalatsid;
 2)  spetsiaalsed kaitsejalatsid, millele kohaldatavad nõuded on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a
määrusega nr 184 «Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ning nõuetele vastavuse tõendamise kord»;
 3)  jalatsid, millele kohaldatavad nõuded on kehtestatud sotsiaalministri 28. veebruari 2005. a määrusega nr 36
«Elanikkonnale ja loodusele ohtlike kemikaalide käitlemise piirangud»
 4)  mänguasjajalatsid.
[RTL 2005, 101, 1549- jõust. 07.10.2005]

§ 2. Jalatsid

 (1) Jalatsiks loetakse kõiki tallaga tooteid (kaasa arvatud lisas 1 loetletud eraldi märgistatavad osad), mis on
mõeldud jala katmiseks või kaitsmiseks.

 (2) Määruse nõuded laienevad kõigile jalatsitele alates reguleeritavatest nööridest või paeltest koosneva
pealsega sandaalidest kuni jala säärt ja reit katva pealsega reissaabasteni. Jalatsiteks loetakse:
 1)  madalaid või kõrgekontsalisi kingi tavapäraseks sees- või väljaskandmiseks;
 2)  pahkluusaapaid, poolsaapaid, põlvsaapaid ja reissaapaid;
 3)  eri tüüpi sandaale, «espadrille» (kingad, mille pealne on purjeriidest ja tald põimitud taimsest materjalist),
tenniskingi, jooksu- ja teisi spordijalatseid, supluskingi ja teisi vaba aja jalatseid;
 4)  spetsiaalseid spordijalatseid (korvpalli-, aeroobika-, matka-, tõste-, üldtreeningu-, sisemängujalatseid jne),
mis on kavandatud sportimiseks ja mille külge on kinnitatud või on võimalik kinnitada naelu, nuppe, nagasid,
klambreid, tõkkeid, takisteid, riive, jääuiske, rulluiske või muud taolist, samuti uisu-, suusa-, maadlus-, poksi-,
lumelaua-, jalgpalli-, pesapallisaapaid, jalgrattasõidukingi jmt;
 5)  tantsukingi;
 6)  ühes tükis vormitud, peamiselt kummist või plastikust valmistatud jalatseid, välja arvatud ühekordselt
kasutatavad ilma külgepandud tallata õhukesest materjalist (paberist, plastikkilest jmt) valmistatud tooted;
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 7)  pealiskingi, mida kantakse teiste jalatsite peal ja mis võivad olla ilma kontsata;
 8)  ühekordselt kasutatavaid tallaga jalatseid;
 9)  ortopeedilisi jalatseid;
 10)  teisi jalatseid, mida ei ole nimetatud punktis 4.

2. peatükk
MÄRGISTUS JA TEAVE 

§ 3. Nõuded jalatsite märgistusele ning jalatsite kohta antavale teabele

 (1) Jalatsite märgistus peab sisaldama teavet jalatsi kolme peamise osise kohta, mis on:
 1)  pealne;
 2)  vooder ja sisetald;
 3)  välistald.

 (2) Jalatsi peamiste osiste määratlused ja nende märgistamiseks kasutatavad vastavad piktogrammid ning
kirjalikud märked on esitatud lisas 1.

 (3) Jalatsi peamistes osistes kasutatud materjalid peavad olema märgistatud vastavalt käesoleva paragrahvi
lõikes 6 sätestatule eri materjalide piktogrammidena või kirjalike märgetena. Jalatsites kasutatavate materjalide
määratlused, vastavad piktogrammid ja kirjalikud märked on esitatud lisas 2.

 (4) Jalatsi pealses kasutatud materjali märgistamisel lähtutakse lõikes 6 ja lisas 2 sätestatust, kusjuures arvesse
ei võeta aksessuaare ja tugevdusi (pahkluu toestused, randid, ornamendid, pandlad, ehispaelad, paelaaugu
toestused ja muud samalaadsed lisandid).

 (5) Jalatsi välistallas kasutatud materjalide märgistamisel lähtutakse välistallas sisalduvate materjalide mahust
vastavalt lõikes 6 sätestatule.

 (6) Jalatsite märgistus peab sisaldama teavet jalatsi peamistes osistes kasutatud materjalide kohta (vastavalt
lisadele 1 ja 2), kui need materjalid moodustavad:
 1)  vähemalt 80% jalatsi pealse ja voodri ning sisetalla välispinnast;
 2)  vähemalt 80% välistalla mahust.

 (7) Kui jalatsi peamistes osistes kasutatud materjalide puhul on nende osatähtsus alla 80%, peab märgistus
sisaldama teavet jalatsi valmistamisel kasutatud kahe põhilise materjali kohta.

 (8) Teave jalatsite peamistes osistes kasutatud materjalide kohta peab olema esitatud iga jalatsipaari vähemalt
ühel jalatsil või ühe jalatsi juures kas piktogrammidena või eestikeelsete kirjalike märgetena. Nimetatud teave
võib olla trükitud, kleebitud või pressitud jalatsile või esitatud jalatsi külge kinnitatud etiketil, kusjuures lisa
2 kohased piktogrammid või kirjalikud märked kasutatud materjalide kohta peavad asetsema kõrvuti lisa 1
kohaste jalatsi vastavaid osiseid kujutavate piktogrammide või kirjalike märgetega.

 (9) Jalatsite märgistus peab olema nähtav ja loetav, asetsedes jalatsil või jalatsi külge kinnitatud etiketil.
Piktogrammide mõõtmed peavad olema piisavalt suured, et neis sisalduv teave oleks kergesti mõistetav.
Märgistus ei tohi olla tarbijat eksitav. Lisaks käesolevas määruses nõutud teabele võib jalatsite märgistus
vajaduse korral sisaldada täiendavat tekstilist teavet. Imporditud, võõrkeelse märgistusega jalatsid tuleb
varustada ka eestikeelse teabega ulatuses, mis võimaldab tarbijal kasutada kaupa sihipäraselt ning ohutult.

 (10) Jalatsite märgistamise kohustus, samuti vastutus selles sisalduva teabe õigsuse eest lasub tootjal või tema
volitatud esindajal. Importija ja hulgimüüja peavad tagama, et nende poolt realiseeritavad jalatsid oleksid
märgistatud määruse nõuete kohaselt. Määruse nõuete täitmise eest vastutab tarbija ees jaemüüja.

 (11) Jaemüüja on kohustatud andma tarbijale täiendavat teavet pakutavate või müüdavate jalatsite omaduste,
nende hoolduse, märgistuses kasutatavate piktogrammide tähenduse, suurustähistuse jms kohta.

1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/11/EÜ tarbijale müügiks ettenähtud jalatsite peamistes osistes
kasutatavate materjalide märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta
(EÜT L 100, 19.04.1994, lk 37–41), muudetud nõukogu direktiiviga 2013/15/EL, millega kohandatakse
teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158,
10.06.2013, lk 172–183).
[RT I, 17.01.2014, 10- jõust. 20.01.2014]

Lisa 1 Jalatsite peamiste osiste määratlused ja piktogrammid ning kirjalikud märked nende kohta
[RT I, 17.01.2014, 10- jõust. 20.01.2014]

Lisa 2 Jalatsite peamistes osistes kasutatud materjalide määratlused ja piktogrammid ning kirjalikud märked
nende kohta
[RT I, 17.01.2014, 10- jõust. 20.01.2014]
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