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«Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded»
lisa 3

TEKSTIILTOOTED, MILLE KIUKOOSTISE MÄRGISTUS JA HOOLDUSTÄHISTUS EI OLE KOHUSTUSLIK
1) Varrukahoidjad;
2) tekstiilmaterjalidest kellarihmad;
3) etiketid ja märgid;
4) tekstiilmaterjalidest polstriga pidemed;
5) kohvikannusoojendajad;
6) teekannusoojendajad;
7) varrukakaitsed;
8) muhvid, välja arvatud karusriidest;
9) tehislilled;
10) nõelapadjad;
11) maalimislõuend;
12) alus-, karkass- ja kõvendusotstarbelised tekstiiltooted;
13) vilt;
14) kasutatutena määratletud tekstiilist õmblustooted;
[RTL 2006, 21, 345 - jõust. 05.03.2006] 
15) säärised;
16) pakkematerjalid, mis ei ole uued ja müüakse kasutatuna;
17) viltkübarad;
18) tekstiilmaterjalidest kerged ja pehmed käekotid ning sadulsepakaubad;
19) tekstiilmaterjalidest reisitarbed;
20) käsitsi tikitud seinavaibad nii valmis- kui ka lõpetamata toodetena ja materjalid nende valmistamiseks, sealhulgas alusmaterjalist eraldi müüdav tikkimislõng, mis on
spetsiaalselt ette nähtud selliste seinavaipade jaoks;
21) tõmblukud;
22) tekstiilmaterjalidega kaetud nööbid ja pandlad;
23) tekstiilmaterjalidest raamatuümbrised;
24) mänguasjad;
25) jalatsite tekstiilosad, välja arvatud soojendusvoodrid;
26) mitmest osast linikud pindalaga alla 500 cm²;
27) pajakindad ja pajalapid;
28) munasoojendajad;
29) kosmeetikakotid;
30) riidest tubakakotid;
31) riidest prillitoosid, portsigarid, tulemasinatoosid ja kammituped;
32) sportimisel kasutatavad kaitsetarbed, välja arvatud kindad;
33) tualett-tarvete kotid;
34) jalatsihooldusvahendite kotid;
35) matusetarbed;

36) ühekorratooted, välja arvatud vatt;1

37) tekstiiltooted, mille kohta kehtivad «Euroopa farmakopöa» eeskirjad ja milles on viide nendele eeskirjadele, taaskasutatavad meditsiinilised ja ortopeedilised sidemed ning
igasugused ortopeedilised tekstiiltooted;
38) tekstiiltooted, sealhulgas määruse lisa 4 punktis 12 nimetatud nööristik ja köiestik, nöörid ja köied, mis tavaliselt on ette nähtud:
a) kaupade valmistamiseks ja töötlemiseks kasutatavate seadmete koostisosadena;
b) kasutamiseks masinates, seadmetes (nt kütte-, kliima- ja valgustusseadmetes), kodumasinates ja muudes seadmetes, autodes ja muudes sõiduvahendites nende osadena või
nende käitamiseks, hooldamiseks või seadmestamiseks, välja arvatud sõidukitest eraldi müüdavad presentkatted ja mootorsõidukite tekstiilist tarvikud;
39) kaitse- ja ohutustarbelised tekstiiltooted nagu ohutusrihmad, langevarjud, päästevestid, päästerennid, tuletõrjevahendid, kuulikindlad vestid ja eriotstarbelised kaitserõivad (nt
tule, kemikaalide või muude turvalisusele ohtu kujutavate riskide eest kaitsmiseks);
40) kilehallid (nt spordi-, näituse- või laohallid) tingimusel, et need tooted varustatakse toodete kasutamisjuhendi ja tehniliste spetsifikatsioonidega;
41) purjed;
42) tekstiiltooted loomadele;
43) lipud ja vimplid.

1 Määruse kohaldamisel tuleb ühekorratoodetena käsitada tekstiiltooteid, mis on ette nähtud kasutamiseks ainult ühel korral või piiratud aja jooksul ning mille tavapärane
kasutamine välistab nende taastamise edaspidiseks kasutamiseks samal või samalaadsel eesmärgil.
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