TÕLGE INGLISE KEELEST EESTI KEELDE

5. OSA
Kaubasaatmise juhised

PEATÜKK 5.1
ÜLDSÄTTED
5.1.1

Rakendamine ja üldsätted
Käesolev osa käsitleb ohtliku veose saadetisest teavitamist: ohumärgistega varustamist,
dokumenteerimist ja ohtliku saadetise veoloa saamist ning teavitamise korda ohtliku veose
transpordi puhul.

5.1.2

Veopakendite kasutamine

5.1.2.1

a) Kui kõikide veopakendis sisalduvate ohtlike veoste peatüki 5.2 kohased tähised ja etiketid,
välja arvatud need, mida nõutakse alajagudes 5.2.1.3 kuni 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 kuni 5.2.1.7.8
ja 5.2.1.10, pole nähtaval, siis peab veopakend olema:
(i) märgistatud sõnaga „VEOPAKEND” („OVERPACK”). Tähed „VEOPAKEND”
peavad olema vähemalt 12 mm kõrged. Tähis peab olema päritolumaa ametlikus keeles
ja lisaks juhul, kui see keel pole inglise, prantsuse või saksa keel, siis inglise, prantsuse
või saksa keeles, välja arvatud juhul, kui veoga seotud riikide vahel sõlmitud
kokkuleppes on sätestatud teisiti; ja
(ii) märgistatud ja tähistatud iga veopakendis sisalduva ohtliku veose puhul ÜRO numbriga
ja muude tähistega, nagu on nõutud saadetiste jaoks peatükis 5.2, välja arvatud alajaod
5.2.1.3 kuni 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 kuni 5.2.1.7.8 ja 5.2.1.10. Igat kohaldatavat tähist või
märgist tuleb paigaldada ainult üks kord.
Radioaktiivset materjali sisaldavad veopakendid tuleb märgistada vastavalt alajaole
5.2.2.1.11.
b)

Asetuse suunda näitavad nooled, nagu näha jooniselt 5.2.1.10, peavad olema
paigaldatud kahele veopakendi vastasküljele pakendite puhul, mida peab märgistama
alajao 5.2.1.10.1 kohaselt, väljaarvatud juhul, kui ohumärgised jäävad nähtavale.

5.1.2.2

Kõik veopakendis olevad ohtlike veostega saadetised peavad vastama kehtivatele ADR-i
sätetele. Veopakend ei tohi vähendada saadetise sobivust ettenähtud funktsioonide täitmiseks.

5.1.2.3

Kõik saadetised, mis kannavad alajaos 5.2.1.10 kohast saadetise asetuse suunda näitavat
märgistust ning mis on veopakendis või suurpakendis, peavad olema transpordivahendile
asetatud nii, nagu nooled näitavad.

5.1.2.4

Nende veopakendite kohta kehtivad ka kooslaadimise keelud.

5.1.3

Tühjad, puhastamata pakendid (kaasa arvatud IBC-d ja suurpakendid), tühjad paagid,
MEMU-d, tühjad sõidukid ning tühjad puistkauba konteinerid

5.1.3.1

Tühjad, puhastamata pakendid (kaasa arvatud IBC-d ja suurpakendid), paagid (kaasa arvatud
paaksõidukid, anumakogumiga sõidukid, kergpaagid, teisaldatavad paagid, paakkonteinerid ja
MEGC-d). MEMU-d, tühjad sõidukid ning tühjad puistkauba konteinerid, mis on sisaldanud
erinevate klasside ohtlikke veoseid, välja arvatud klassi 7 materjalid, peavad olema
märgistatud ja ohumärgistega varustatud, nagu nad oleksid täidetud.
MÄRKUS: dokumentatsiooni kohta vt peatükki 5.4.
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5.1.3.2

Radioaktiivsete materjalide veoks kasutatud pakendeid, konteinereid, paake ja IBC-sid ning
ka veopakendeid ja muid pakendeid tohi kasutada teiste veoste hoidmiseks ega vedamiseks,
välja arvatud juhul, kui nad on desaktiveeritud allapoole 0,4 Bq/cm2 taset beeta- ja
gammakiirguse allikate jaoks ning väikese mürgisusega alfakiirguse allikate jaoks ja allapoole
0,04 Bq/cm2 kõikide muude alfakiirguse allikate jaoks.

5.1.4

Koospakkimine
Juhul, kui kaks või enam ohtlikku veost pakitakse samasse välispakendisse, tuleb saadetis
ohumärgistega varustada ja tähistada selliselt, nagu nõutud iga aine või eseme jaoks eraldi.
Kui erinevate veoste jaoks on nõutav sama ohumärgis, siis peab seda paigaldama ainult üks
kord.

5.1.5

Üldsätted klassi 7 puhul

5.1.5.1

Kaubapartii heakskiit ja teavitamine

5.1.5.1.1

Üldist
Lisaks peatükis 6.4 kirjeldatud saadetise tehnilise lahenduse heakskiidule on teatud juhtudel
(vt alajagu 5.1.5.1.2 ja 5.1.5.1.3) nõutav kaubapartiile ka mitmepoolse heakskiidu saamine.
Mõnel juhul on vajalik ka pädevaid asutusi kaubapartiist teavitada (alajagu 5.1.5.1.4).

5.1.5.1.2

Kaubapartii heakskiit
Mitmepoolset heakskiitu on vaja:
a)

selliste B(M)-tüüpi saadetiste lähetamiseks, mis ei vasta alajao 6.4.7.5 nõuetele või mis
on konstrueeritud sellisena, et need võimaldavad vahelduvat kontrollitud õhutust;

b)

B(M)-tüüpi saadetistele, milles on radioaktiivne materjal, mille aktiivsus ületab 3000 A1
või 3000 A2, või 1000 TBq, olenevalt sellest, milline väärtustest on madalam

c)

lõhustuvaid materjale sisaldavate saadetiste saatmiseks, kui pakkide ohupiiri indeksite
summa ühe sõiduki või konteineri kohta ületab 50;

välja arvatud juhul, mil pädev asutus võib lubada vedu oma riiki või läbi selle ilma saadetise
veoloata, selle pakendi kasutusloa erisätte alusel (vt alajagu 5.1.5.2.1).
5.1.5.1.3

Kaubapartii lähetamine erikorralduse alusel
Pädev asutus võib heaks kiita sätted, mille kohaselt võib erikorralduse alusel vedada veost,
mis ei vasta kõigile kohaldatavatele ADR-i nõuetele (vt jagu 1.7.4).

5.1.5.1.4

Teavitamine
Pädevate asutuste teavitamine on nõutav järgmistel juhtudel:
a)

Enne mis tahes saadetistest koosneva kaubapartii esmast veole lähetamist, mille puhul
on nõutav pädeva asutuse heakskiit, peab kaubasaatja tagama, et kõik selle saadetise
tehnilise lahenduse heakskiidu kohta väljastatud pädevate asutuste sertifikaatide
koopiad on saadetud kaubapartii päritoluriigi pädevale asutusele ja kõigi nende riikide
pädevale ametiasutusele, mida kaubapartii läbib või kuhu see veetakse. Kaubasaatja ei
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pea ootama teadet pädevalt asutuselt ja pädev asutus pole kohustatud sertifikaatide
kättesaamise kohta teadet saatma;
b)

Kõigi järgnevat tüüpi kaubapartiide puhul:
i)

C-tüüpi saadetised, milles on radioaktiivne materjal, mille aktiivsus ületab
3000 A1 või 3000 A2, või 1000 TBq, olenevalt sellest, milline väärtustest on
madalam;

ii)

C-tüüpi saadetised, milles on radioaktiivne materjal, mille aktiivsus ületab
3000 A1 või 3000 A2, või 1000 TBq, olenevalt sellest, milline väärtustest on
madalam;

iii)

B(M)-tüüpi saadetised;

iv)

erikorraldusega kaubapartii;

peab kaubasaatja teavitama kaubapartii päritoluriigi pädevat asutust ja kõikide nende
riikide pädevaid asutusi, mida kaubasaadetis läbib või kuhu see veetakse. See teade peab
olema nendesse pädevatesse asutustesse kohale jõudnud enne, kui veos teele saadetakse,
soovitavalt vähemalt 7 päeva varem;
c)

kaubasaatjal pole kohustust saata eraldi teadet, kui nõutav informatsioon sisaldub
kaubapartii heakskiidu taotluses (vt alajagu 6.4.23.2);

d)

kaubasaadetise teade peab sisaldama:
i)

küllaldast informatsiooni saadetise või saadetiste identifitseerimiseks, kaasa
arvatud kõik kasutatavad sertifikaatide numbrid ning identifitseerimise märgised;

ii)

informatsiooni saadetise lähetamise kuupäeva, prognoositava saabumise
kuupäeva ja planeeritud marsruudi kohta;

iii)

radioaktiivse materjali/materjalide või nukliidi/nukliidide nimetus(ed);

iv)

radioaktiivse materjali füüsiliste ja keemiliste vormide kirjeldusi või seda, kas
tegu on erikujulise radioaktiivse materjaliga või vähehajuva radioaktiivse
materjaliga, ja

v)

radioaktiivse sisu maksimaalset aktiivsust veo ajal, väljendatuna bekrellides (Bq)
koos sobiva SI indeksiga (vt alajagu 1.2.2.1). Lõhustuva materjali puhul võib
aktiivsuse asemel kasutada lõhustuva materjali (segude puhul vajaduse korral iga
lõhustuva nukliidi) massi grammides (g) või selle kordseid.

5.1.5.2

Pädeva asutuse poolt väljaantud sertifikaadid

5.1.5.2.1

Pädeva asutuse poolt väljaantud sertifikaadid on nõutud:
a)

tehnilise lahenduse kasutamiseks, mis on ette nähtud:
i)

erikujulise radioaktiivse materjali jaoks;

ii)

vähehajuva radioaktiivse materjali jaoks;

iii)

alajao 2.2.7.2.3.5. lõike f alusel vabastatud lõhustuva materjali jaoks;
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iv)

0,1 kg või rohkem uraanheksafluoriidi sisaldavate saadetiste jaoks;

v)

saadetiste jaoks, mis sisaldavad lõhustuvat materjali, peale alajagudes 2.2.7.2.3.5,
6.4.11.2 või 6.4.11.3 toodud erandite;

vi)

B(U) ja B(M)-tüüpi saadetiste jaoks;

vii)

C-tüüpi saadetiste jaoks;

b)

erikorralduste puhul;

c)

teatud kaubapartiide puhul (vt alajagu 5.1.5.1.2);

d)

nende alajaos 2.2.7.2.2.1 viidatud radionukliidide põhiväärtuste määramiseks, mis ei ole
loetletud tabelis 2.2.7.2.2.1 (vt 2.2.7.2.2.2 (a));

(e)

alternatiivsete aktiivsuse piirmäärade määramiseks vabastatud instrumentide või
esemete jaoks (vt 2.2.7.2.2.2 (b));

Sertifikaadid peavad kinnitama, et kasutatavad nõuded on täidetud ning saadetise tehnilise
lahenduse sertifikaadil peab olema viide identifitseerimise märgisele.
Saadetise tehnilise lahenduse ning kaubapartii heakskiidu võib ühendada ühte sertifikaati.
Sertifikaadid ja nende sertifikaatide taotlused peavad vastama alajao 6.4.23 nõuetele.
5.1.5.2.2

Kaubasaatjal peavad olema kõigi ettenähtud sertifikaatide koopiad.

5.1.5.2.3

Nende saadetiste tehniliste lahenduste puhul, mille kohta ei nõuta pädeva asutuse poolt
väljaantud sertifikaati, peab kaubasaatja, kui temalt on seda nõutud, esitama pädevale
asutusele kontrollimiseks dokumendid, mis tõendavad saadetise tehnilise lahenduse vastavust
kõigile kohaldatavatele nõuetele.

5.1.5.3

Veoindeksi (TI) ja ohupiiri indeksi (CSI) määramine

5.1.5.3.1

Saadetise, veopakendi või konteineri või pakendamata LSA-I või SCO-I veoindeks (TI) on
number, mis tuletatakse järgmiselt:
a)

Määratakse maksimaalne doosikiirus millisiivertides tunni kohta (mSv/h) 1 meetri
kaugusel saadetise, veopakendi või konteineri või pakendamata LSA-I või SCO-I
välispinnast. Määratud väärtus tuleb korrutada 100-ga ning saadud arv ongi veoindeks.
Uraani ja tooriumi maakide ning nende kontsentraatide puhul võib maksimaalseteks
kiirguse tasemeteks mis tahes punktis 1 meetri kaugusel lasti välispinnast lugeda:
0,4 mSv/h
uraani ja tooriumi maakide ja füüsiliste kontsentraatide jaoks;
0,3 mSv/h
tooriumi keemiliste kontsentraatide jaoks;
0,02 mSv/h
uraani keemiliste kontsentraatide jaoks, välja arvatud
uraanheksafluoriid;

b)

paakide, konteinerite ning pakendamata LSA-I ja SCO-I jaoks tuleb punktis a saadud
väärtus korrutada tabelis 5.1.5.3.1 toodud vastava teguriga;

c)

punktides a ja b saadud väärtused tuleb ümardada ülespoole kuni esimese
kümnendkohani (nt 1,13 muutub 1,2-ks), välja arvatud 0,05 ja väiksemad väärtused, mis
tuleb lugeda 0-ks.
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Tabel 5.1.5.3.1: Korrutustegurid paakide, konteinerite ja pakkimata LSA-I-de ja SCO-I-de puhul
Lasti suurus a
Korrutustegur
1
lasti suurus  1 m2
2
2
2
1 m < lasti suurus  5 m
3
5 m2 < lasti suurus  20 m2
20 m2 < lasti suurus
10
a
Lasti maksimaalne läbimõõt läbilõikes.
5.1.5.3.2

Iga veopakendi, konteineri või sõiduki veoindeks tuleb määrata kas kõikide nendes sisalduvate
saadetiste TI-de summana või otsese kiirgustaseme mõõtmise teel, välja arvatud mitte-jäikade
veopakendite puhul, mille veoindeks määratakse ainult kõikide selles sisalduvate saadetiste
TI-de summana.

5.1.5.3.3

Iga veopakendi või konteineri ohupiiri indeks tuleb määrata kui kõigi selles sisalduvate
saadetiste CSI-ide summa. Samu reegleid tuleb järgida kaubasaadetises või sõidukil/sõidukis
veetava lasti CSI-de kogusumma määramisel.

5.1.5.3.4

Saadetised, veopakendid ja konteinerid tuleb määrata kas kategooriasse I-VALGE, IIKOLLANE või III-KOLLANE vastavalt tabelis 5.1.5.3.4 määratud tingimustele ja kooskõlas
järgmiste nõuetega:
a)

saadetise, veopakendi või konteineri veopakendi puhul tuleb kohase kategooria
määramisel arvestada nii veoindeksit kui pinna kiirgustaset. Juhul, kui veoindeks vastab
ühe kategooria tingimustele, kuid pinna kiirgustase vastab teisele kategooriale, tuleb
saadetis, veopakend või konteiner määrata kõrgemasse kategooriasse. Sel eesmärgil
käsitletakse kategooriat I-VALGE kui madalaimat kategooriat;

b)

veoindeks tuleb määrata vastavalt alajagudes 5.1.5.3.1 ja 5.1.5.3.2 kehtestatud juhistele;

c)

kui pinna kiirgustase on suurem kui 2 mSv/h, tuleb saadetist või veopakendit vedada
ainukasutuse tingimustel ning vastavalt jao 7.5.11 CV33 punkti 3.1 ja punkti 3.5
alapunkti a nõuetele;

d)

erikorralduse alusel veetav saadetis tuleb määrata kategooriasse III-KOLLANE, välja
arvatud juhul, kui kehtivad alajao 5.1.5.3.5 sätted;

e)

veopakend või konteiner, mis sisaldab erikorralduse alusel veetavaid saadetisi tuleb
määrata kategooriasse III-KOLLANE, välja arvatud juhul, kui kehtivad alajao 5.1.5.3.5
sätted.
Tabel 5.1.5.3.4: Saadetiste, veopakendite ja konteinerite kategooriad

Veoindeks (TI)

Tingimused
Maksimaalne kiirgustase välispinna mis tahes
Kategooria
punktis
Mitte üle 0,005 mSv/h
I-VALGE

0a
Üle 0, kuid mitte üle
Üle 0,005 mSv/h, kuid mitte üle 0,5 mSv/h
1a
Üle 1, kuid mitte üle
Üle 0,5 mSv/h, kuid mitte üle 2 mSv/h
10
Üle 10
Üle 2 mSv/h, kuid mitte üle 10 mSv/h

II-KOLLANE
III-KOLLANE
III-KOLLANEb

Kui mõõdetud TI pole suurem kui 0,05, võib viidatud väärtus olla alajao 5.1.5.3.1 punkti c
kohaselt 0.
a
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Tuleb samuti vedada ainukasutuse tingimustel, välja arvatud konteinerid (vt tabel D alajao
7.5.11 lisasäte CV 33 (3.3)).
b

5.1.5.3.5

Kui on tegemist saadetisega, mille rahvusvahelise veo puhul nõutakse tehnilise lahenduse või
veo heakskiitu, mille suhtes kasutatakse eri riikides erinevaid heakskiidu tüüpe, toimub
kategooriatesse määramine vastavalt tehnilise lahenduse päritoluriigi sertifikaadile.

5.1.5.4

7. klassi radioaktiivsest materjalist vabasaadetiste erisätted

5.1.5.4.1

7. klassi radioaktiivsest materjalist vabasaadetise välisküljele tuleb loetavalt ja vastupidavalt
märkida:

5.1.5.4.2

a)

ÜRO number, millele eelnevad tähed „UN” (ÜRO);

b)

kaubasaatja, kaubasaaja või nende mõlema identifitseerimiseks vajalikud andmed;

c)

lubatud kogumass, kui see ületab 50 kg.

Peatüki 5.4 dokumentatsiooni nõuded ei kehti 7. klassi radioaktiivsest materjalist
vabasaadetiste puhul, välja arvatud kui:
(a) veodokumendile (nt lastikirjale, õhuveokirjale või CMR/CIM saatelehele) peab
olema märgitud ÜRO number, mille ees on lühend „ÜRO" ning saaja ja saatja nimi
ja aadress ning kui asjakohane, siis tunnusmärk iga pädeva asutuse heakskiidu kohta
(vt alajagu 5.4.1.2.5.1 lõige g);
(b) kohaldumise korral alajagude 5.4.1.2.5.1 (g), 5.4.1.2.5.3 ja 5.4.1.2.5.4 nõuded;
(c) kohalduvad alajagude 5.4.2 ja 5.4.4 nõuded.

5.1.5.4.3

Kui võimalik, kohalduvad alajagude 5.2.1.7.8 ja 5.2.2.1.11.5 nõuded.

5.1.5.5

Kokkuvõte heakskiidu saamise ja eelneva teavitamise nõuetest
MÄRKUS 1: enne pädeva asutuse poolse tehnilise lahenduse heakskiitu nõudva mis tahes
saadetise esmakordset veole lähetamist peab kaubasaatja olema veendunud, et iga teekonnal
läbitava riigi pädevale asutusele on esitatud heakskiidu sertifikaadi koopia (vt alajao 5.1.5.1.4
punkt a).
MÄRKUS 2: teavitamine on vajalik, kui kiirgustase ületab 3 x 103 A1, või 3 x 103 A2, või 1000
TBq (vt alajao 5.1.5.1.4 punkt b).
MÄRKUS 3: veole on vaja hankida mitmepoolne heakskiit, kui kiirgustase ületab 3 x 103 A1,
või 3 x 103 A2, või 1000 TBq, või kui lubatakse veose kontrollitud õhutamist (vt
alajagu 5.1.5.1).
MÄRKUS 4: Vaata selle materjali saadetise veo heakskiidu ja eelneva teavitamise nõudeid.
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a

Objekt

ÜRO
nr

Loetelus puuduvate A1 ja A2
väärtuste arvutamine
Vabasaadetised
- tehnilise lahenduse heakskiit
- vedu
LSA materjalb and SCOb
tööstuslikud 1., 2. või 3. tüüpi
saadetised, mittelõhustuvad ja
harva lõhustuvad
- tehnilise lahenduse heakskiit
- vedu
A-tüüpi saadetised b,
mittelõhustuvad ja harva
lõhustuvad
- tehnilise lahenduse heakskiit
- vedu
B(U)-tüüpi saadetised b ,
mittelõhustuvad ja harva
lõhustuvad
- tehnilise lahenduse heakskiit
- vedu
B(M)-tüüpi saadetised b,
mittelõhustuvad ja harva
lõhustuvad
- tehnilise lahenduse heakskiit
- vedu
C-tüüpi saadetised b,
mittelõhustuvad ja harva
lõhustuvad
- tehnilise lahenduse heakskiit
- vedu
Lõhustuva materjali saadetised
- tehnilise lahenduse heakskiit
- vedu:
- ohupiiri indeksite summa
mitte üle 50
- ohupiiri indeksite summa üle
50

2908, 2909,
2910, 2911

Nõutud pädeva asutuse
heakskiit
Päritolu- Teekonnal
läbitavad
riik
riigid a
Jah

Jah

Ei
Ei

Ei
Ei

Kaubasaatja peab
Viide
teavitama päritolumaa
ja teekonnal läbitavate
riikidea pädevaid
asutusi enne iga
kaubapartiid
2.2.7.2.2.2 (a),
Ei
5.1.5.2.1 (d)
--Ei
Ei

2912, 2913,
3321, 3322

---

Ei
Ei

Ei
Ei

Ei
Ei

2915, 3332

--

Ei
Ei

Ei
Ei

Ei
Ei

2916

5.1.5.1.4 (b),
5.1.5.2.1 (a),
6.4.22.2
Jah
Ei

Ei
Ei

Vt märkus 1
Vt märkus 2

2917

Jah
Jah
Vt märkus 3 Vt märkus 3

Ei
Jah

3323

2977, 3324,
3325, 3326,
3327, 3328,
3329, 3330,
3331, 3333

5.1.5.1.4 (b),
5.1.5.2.1 (a),
5.1.5.1.2,
6.4.22.3
5.1.5.1.4 (b),
5.1.5.2.1 (a),
6.4.22.2

Jah
Ei

Ei
Ei

Vt märkus 1
Vt märkus 2

Jah c

Jah c

Ei

Ei d

Ei d

Vt märkus 2

Jah

Jah

Vt märkus 2

5.1.5.2.1 (a),
5.1.5.1.2,
6.4.22.4,
6.4.22.5

Kaubapartii lähte- ja sihtriik või riik, läbi mille territooriumi toimub vedu.

Kui radioaktiivses lastis on lõhustuv materjal ning seda saadetist ei vabastata lõhustuvat materjali sisaldavate
saadetiste kohta kehtivate nõuete täitmisest, kehtivad lõhustuva materjali saadetiste kohta kehtivad nõuded (vt alajagu
6.4.11).
b

Lõhustuva materjali saadetiste tehniliste lahenduste heakskiit võib samuti olla kohustuslik, sõltuvalt ühest või
teisest tabelis toodud kirjest.
c

d

Veo puhul võib heakskiit olla siiski kohustuslik, sõltuvalt ühest või teisest tabelis toodud kirjest.
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Objekt

ÜRO
nr

Nõutud pädeva asutuse
heakskiit
Päritolu- Teekonnal
läbitavad
riik
riigid a

Objekt

ÜRO
nr

Nõutud pädeva asutuse
heakskiit
Päritolu- Teekonnal
läbitavad
riik
riigid a

Vt märkus 4

Jah
Ei
Vt märkus 4 Vt märkus 4

Erikujuline radioaktiivne
materjal
- tehnilise lahenduse heakskiit
- vedu
Vähehajuv radioaktiivne
materjal
- tehnilise lahenduse heakskiit
- vedu
Saadetised, mis sisaldavad
0,1 kg või rohkem
uraanheksafluoriidi
- tehnilise lahenduse heakskiit
- vedu
Erikorraldused
- vedu

a

Kaubasaatja peab
teavitama päritolumaa
ja teekonnal läbitavate
riikidea pädevaid
asutusi enne iga
kaubapartiid
Kaubasaatja peab
teavitama päritolumaa
ja teekonnal läbitavate
riikidea pädevaid
asutusi enne iga
kaubapartiid
Ei
Vt märkus 4

Viide

Viide

1.6.6.4,
5.1.5.2.1 (a),
6.4.22.5
5.1.5.2.1 (a),
6.4.22.5

Vt märkus 4

Jah
Ei
Vt märkus 4 Vt märkus 4

Ei
Vt märkus 4
5.1.5.2.1 (a),
6.4.22.1

Vt märkus 4
2919, 3331

Jah
Ei
Vt märkus 4 Vt märkus 4

Ei
Vt märkus 4

Jah

Jah

Jah

Üleminekumeetmete alusel
väljastatud saadetiste tehnilise
lahenduse heakskiit

-

Vt 1.6.6

Vt 1.6.6

Vt märkus 1

Alternatiivsed aktiivsuse
piirmäärad vabastatud
instrumentide või esemete
jaoks
Alajao 2.2.7.2.3.5 (f) kohaselt
vabastatud lõhustuv materjal

–

Jah

Jah

Ei

–

Jah

Jah

Ei

Kaubapartii lähte- ja sihtriik või riik, läbi mille territooriumi toimub vedu.
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1.7.4.2,
5.1.5.2.1 (b),
5.1.5.1.4 (b)
1.6.6.2,
5.1.5.1.4 (b),
5.1.5.2.1 (a),
5.1.5.1.2,
6.4.22.9
5.1.5.2.1 (e)
6.4.22.7

5.1.5.2.1 (a)
(iii), 6.4.22.6

PEATÜKK 5.2
TÄHISTAMINE JA OHUMÄRGISED
5.2.1

Saadetiste märgistamine
MÄRKUS: pakendite, suurpakendite, gaasianumate ja IBC-de ehitust, katsetamist ning
veoluba puudutava märgistamise kohta vaata 6. osa.

5.2.1.1

Kui ADR ei sätesta teisiti, peab ohtlikule kaubale vastav ÜRO number, mille ette kirjutatakse
tähed „UN”, olema märgitud igale saadetisele selgelt, kasutades selleks ilmastikukindlat värvi
ja materjali. ÜRO number ja tähed „UN” peavad olema vähemalt 12 mm kõrged, välja arvatud
kuni 30-liitrise mahuga või kuni 30-kilogrammise maksimaalse puhasmassiga saadetiste või
kuni 60-liitrise veemahutavusega balloonide puhul, kui nende kõrgus peab olema vähemalt 6
mm, ning kuni 5-liitriste või kuni 5-kilogrammiste saadetiste puhul, kui need peavad olema
sobiva suurusega. Pakkimata esemete puhul peab märgistus olema kantud esemele, selle
tugiraamile või teisaldamise, säilitamise või käivitamise seadmele.

5.2.1.2

Kõik käesolevas peatükis nõutud saadetiste ohumärgised:
a)
b)

peavad olema esmapilgul nähtavad ja loetavad;
peavad olema vastupidavad ilmastiku mõjudele ilma, et nende efektiivsus oluliselt
langeks.

5.2.1.3

Päästepakendid ja pääste-surveanumad peavad lisaks olema märgistatud sõnaga
„SALVAGE” („PÄÄSTE”). Tähed „PÄÄSTE” peavad olema vähemalt 12 mm kõrged.

5.2.1.4

Üle 450 liitrise mahuga puistlasti vahekonteinerid peavad olema märgistatud kahel
vastasküljel.

5.2.1.5

Lisanõuded klassi 1 veostele
Lisaks eelnimetatule peab klassi 1 veoste saadetistel olema jaoga 3.1.2 kooskõlas määratud
ohtliku veose tunnusnimetus. Selgelt loetav ja kustumatu märgistus peab olema päritoluriigi
ametlikus keeles ja lisaks juhul, kui see keel pole inglise, prantsuse või saksa keel, siis inglise,
prantsuse või saksa keeles, välja arvatud juhul, kui veoga seotud riikide vahel sõlmitud
kokkulepe teisiti sätestab.
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5.2.1.6

Lisanõuded klassi 2 veostele
Taastäidetavad anumad peavad kandma järgmisi andmeid, mis on kirjutatud ilmastikukindla
värviga ja selgelt loetavalt:
a)

gaasi või gaaside segu ÜRO number ja ohtliku veose tunnusnimetus, mis on määratud
kooskõlas jaoga 3.1.2.
Juhul, kui gaasid on klassifitseeritud N.O.S. kirje alla, peab lisaks ÜRO numbrile olema
näidatud ainult gaasi tehniline nimetus1.
Segude puhul tuleb näidata mitte rohkem kui kaks kõige ohtlikumat komponenti;

b)

mass kokkusurutud gaaside puhul ning veeldatud gaaside puhul, kas maksimaalne
täitemass ja anuma taara mass koos täitmise ajal selle küljes olnud manuste ja
lisaseadmetega või kogumass;

c)

järgmise korralise ülevaatuse kuupäev (aasta).

Need andmed võib kas graveerida või näidata vastupidaval, anuma külge kinnitatud infokettal
või ohumärgisel, või näidata anuma külge kleebitud ja selgelt nähtaval tähistusel, mis on kas
trükitud või tehtud muu sarnase tehnikaga.
MÄRKUS 1: Vt ka alajagu 6.2.2.7.
MÄRKUS 2: Mitte-taastäidetavate anumate kohta vt alajagu 6.2.2.8.
5.2.1.7

Tähistamise erinõuded radioaktiivsele materjalile

5.2.1.7.1

Kõigi saadetiste pakendite välispinnal peab olema loetav ja ilmastikukindel märgistus, milles
on ära märgitud kaubasaatja või kaubasaaja või mõlemad. Kõigi veopakendite välispinnal
peab olema loetav ja ilmastikukindel märgistus, milles on märgitud kaubasaatja või kaubasaaja
või mõlemad, välja arvatud juhul, kui need märgistused on selgelt nähtavad veopakendis
olevatelt saadetistelt.

5.2.1.7.2

Igale saadetisele (peale vabasaadetiste) peab pakendi välispinnale olema loetavalt ja
ilmastikukindlalt märgitud ÜRO number, millele eelnevad tähed „UN”, ning ohtliku veose
tunnusnimetus. Vabasaadetiste märgistus peab vastama alajaole 5.1.5.4.1.

5.2.1.7.3

Kõigi üle 50 kg kogumassiga saadetiste pakendi välispinnale peab olema selgelt ja
ilmastikukindlalt märgitud selle lubatav kogumass.

5.2.1.7.4

Kõigi saadetiste puhul, mis vastavad:

1

a)

1. tüüpi tööstusliku saadetisele (tüüp IP-1), 2. tüüpi tööstusliku saadetisele (tüüp IP-2)
või 3. tüüpi tööstusliku saadetisele (tüüp IP-3), tuleb pakendi välispinnale kanda vastav
loetav ja ilmastikukindel märgistus „TYPE IP-1”, „TYPE IP-2” või „TYPE IP-3”;

b)

A-tüüpi saadetisele tuleb pakendi välispinnale kanda loetav ja ilmastikukindel
märgistus „TYPE A”;

Tehnilise nimetuse asemel on lubatud kasutada ühte järgmistest nimetustest:
-

ÜRO nr 1078 külmutusgaasi, n.o.s. jaoks: segu F1, segu F2, segu F3;
ÜRO nr 1060 metüülatsetüleeni ja propadieeni segud, stabiliseeritud: segu P1, segu P2;
ÜRO nr 1965 süsivesinike gaaside segu, veeldatud, n.o.s.: segu A või butaan, segu A01 või butaan, segu
A02 või butaan, segu A0 või butaan, segu A1, segu B1, segu B2, segu B, segu C või propaan;
ÜRO nr 1010 butadieenid, stabiliseeritud: 1,2-butadieen, stabiliseeritud, 1,3-butadieen, stabiliseeritud.
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c)

5.2.1.7.5

5.2.1.7.6

1. tüüpi tööstusliku saadetisele (tüüp IP-1), 2. tüüpi tööstusliku saadetisele (tüüp IP-2)
või 3. tüüpi tööstusliku saadetisele (tüüp IP-3) või A-tüüpi saadetisele tuleb pakendi
välispinnale kanda loetav ja ilmastikukindel rahvusvahelises maanteeliikluses
osalevatel mootorsõidukitel kasutatav riigi tunnusmärk2 ning tootja nimi või muu
tehnilise lahenduse päritoluriigi pädeva asutuse määratud märgistus pakendi
identifitseerimiseks.

Kõigi vastavalt ühele või mitmele alajaole (5.1.5.2.1, 6.4.22.1 kuni 6.4.22.4, 6.4.23.4 kuni
6.4.23.7 ja 6.4.24.2) heakskiidetud konstruktsiooniga pakendite välispinnal peab olema
loetavalt ja ilmastikukindla värviga märgitud järgmine informatsioon:
a)

sellele tehnilisele lahendusele pädeva asutuse poolt antud tunnusmärk;

b)

iga pakendi unikaalne seerianumber, mis vastab sellele tehnilisele lahendusele;

c)

B(U)-tüüpi, B(M)-tüüpi ja C-tüüpi saadetise pakendi puhul märge „TYPE B(U)”,
„TYPE B(M)” või „TYPE C”.

Kõigi B(U)-tüüpi, B(M)-tüüpi või C-tüüpi saadetise pakendi nõuetele vastavate tule- ja
veekindlate välimiste anumate välispinnal peab olema kõrgreljeefne või sisse stantsitud või
mingi muu tehnikaga, tule ja vee mõjudele vastupidavana, tehtud, allpool esitatud kolmiklehe
sümbol.
Kolmiklehe sümboli kujund, mille proportsioonid põhinevad keskse ringjoone raadiusel X.
Minimaalne lubatud X mõõde on 4 mm.

Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
2
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5.2.1.7.7

Kui anumates või pakkematerjalides sisalduvat LSA-I või SCO-I materjali veetakse
alajao 4.1.9.2.4 kohaselt eriloa alusel, võib nende anumate või pakkematerjalide välispinnal
olla vastav märge „RADIOACTIVE LSA-I” („RADIOAKTIIVNE LSA-I”) või
„RADIOACTIVE SCO-I” („RADIOAKTIIVNE SCO-I”).

5.2.1.7.8

Kui on tegemist saadetisega, mille rahvusvahelise veo puhul nõutakse tehnilise lahenduse või
veo heakskiitu pädeva asutuse poolt, mille suhtes kasutatakse eri riikides erinevaid heakskiidu
tüüpe, peab tähistus vastama tehnilise lahenduse päritoluriigi sertifikaadile.

5.2.1.8

Keskkonnaohtlike ainete märgistamise erinõuded

5.2.1.8.1

Alajao 2.2.9.1.10 kriteeriumidele vastavaid keskkonnaohtlikke aineid sisaldavad saadetised
tuleb märgistada alajaos 5.2.1.8.3 esitatud keskkonnaohtlike ainete märgiga; erandiks on
lihtpakendid ja kombineeritud pakendid, mis sisaldavad:
- kuni 5 liitrit vedelikke või
- kuni 5 kg tahkeid aineid.

5.2.1.8.2

Keskkonnaohtliku aine märk peab asuma alajaos 5.2.1.1 ette nähtud tähise kõrval. Täidetud
peavad olema alajagude 5.2.1.2 ja 5.2.1.4 nõuded.

5.2.1.8.3

Keskkonnaohtliku aine märk peab olema selline, nagu on joonisel 5.2.1.8.3.
Joonis 5.2.1.8.3.

/Mitte alla 100 mm/
Keskkonnaohtliku aine märk
Märk peab olema 45⁰ nurga alla paigutatud ruut. Sümbol (kala ja puu) peavad oleva mustvalgel või mõnel muul kontrastsel taustal. Miinimummõõdud on 100 mm × 100 mm ja ruudu
kontuuri joone laius on vähemalt 2 mm. Kui pakendi suurus seda nõuab, võib minimaalseid
välismõõte / joone paksust vähendada, tingimusel et märgistus jääb selgelt nähtavaks. Kui
mõõdud ei ole määratud, siis peavad kõik mõõdud jääma proportsiooni joonisel näidatuga.
MÄRKUS: Lisaks kõigile keskkonnaohtliku aine märgise kandmise nõuetele kohaldatakse jao
5.2.2 ohusilte puudutavaid sätteid.
5.2.1.9

Liitiumaku tähis

5.2.1.9.1

Liitiumelemente või akusid sisaldavad saadetised, mis on ette valmistatud erisätte 188
kohaselt, tuleb tähistada joonisel 5.2.1.9.2 toodud tähisega.
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5.2.1.9.2

Tähisel peab olema toodud ÜRO number, millele eelnevad tähed ÜRO, nt „ÜRO nr 3090“
liitiummetallelementide või -akude puhul või „ÜRO nr 3480“ liitiumioonelementide või akude puhul. Kui liitiumelemendid või -akud paiknevad seadmetes või on koos nendega
pakitud, siis tuleb tuua välja ÜRO number, millele eelnevad tähed ÜRO, nt „ÜRO nr 3091“
või „ÜRO nr 3481“. Kui saadetis sisaldab liitiumelemente või -akusid, millele on määratud
erinevad ÜRO numbrid, siis tuleb kõik kohalduvad ÜRO numbrid välja tuua vähemalt ühel
tähisel.
Joonis 5.2.1.9.2

/Mitte alla 110 mm/
/Mitte alla 120 mm/
Liitiumaku tähis
* ÜRO numbri(te) koht
** Lisainformatsiooni telefoninumbri koht
Tähis peab olema kontuurjoonega nelinurga kujuga. Miinimumlaius on 120 mm ja
miinimumkõrgus 110 mm ning ristküliku kontuurijoone laius on vähemalt 5 mm. Sümbol
(liitiumioonakude või liitiummetallakude või -elementide ÜRO numbri kohal olev akude
grupp, millest üks on kahjustatud ja sellest väljub leek) peab olema must valgel taustal.
Kontuurjoon peab olema punane. Kui pakendi suurus seda nõuab, võib minimaalseid
välismõõte / joone paksust vähendada, kuid laiuses mitte väiksemaks kui 105 mm ja kõrguses
mitte väiksemaks kui 74 mm. Kui mõõdud ei ole määratud, siis peavad kõik mõõdud jääma
proportsiooni joonisel näidatuga.
5.2.1.10

Asetuse suunda näitavad nooled

5.2.1.10.1

Välja arvatud alajaos 5.2.1.10.2 toodud saadetised, tuleb:
-

kombineeritud pakendid, mille sisepakendid sisaldavad vedelikke;

-

pakendid, mis on varustatud ventilatsiooniseadmetega, ja

-

krüotehnilised anumad, mis on ette nähtud jahutamisega veeldatud gaaside vedamiseks,

loetavalt märgistada pakendi asetuse suunda näitavate nooltega, mis näevad välja sellised nagu
alltoodud joonisel või nagu määratud ISO 780:1997 standardiga. Asetuse suunda näitavad
nooled peavad olema saadetisel vertikaalsetel vastaskülgedel, näidates täpselt ülesse. Märk
peab olema ristkülikukujuline, selgelt nähtav ning selle mõõtmed peavad olema
proportsionaalsed pakendi mõõtmetega. Noolte ümbritsemine nelinurkse raamjoonega ei ole
kohustuslik.
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Joonis 5.2.1.10.1.2

või

Joonis 5.2.1.10.1.1

Kaks musta või punast noolt valgel vm sobivas kontrasttoonis taustal.
Nelinurkne raamjoon ei ole kohustuslik.
Kõik elemendid peavad olema proportsioonis joonisel näidatuga
5.2.1.10.2

Asetuse suunda näitavad nooled ei ole kohustuslikud:
a)

välispakenditel, mis sisaldavad surveanumaid, välja arvatud krüotehnilisi anumaid;

b)

välispakenditel, mis sisaldavad ohtlikke veoseid sisepakendites, millest ühegi sisaldus
ei ole üle 120 ml, kui sise- ja välispakendi vahel on küllaldane kogus absorbeerivat
materjali, millesse võiks imenduda kogu sisalduv vedelik;

c)

välispakenditel, mis sisaldavad klassi 6.2 nakkusohtlikku ainet primaaranumates,
millest ühegi sisaldus ei ole üle 50 ml;

d)

klassi 7 radioaktiivset materjali sisaldavatel 2. tüüpi tööstuslikel saadetistel (tüüp IP-2),
3. tüüpi tööstuslikel saadetistel (tüüp IP-3) ning A-tüüpi, B(U)-tüüpi, B(M)-tüüpi või
C-tüüpi saadetistel;

e)

välispakenditel, mis sisaldavad esemeid, mis on igas asendis lekkekindlad (nt alkohol
või elavhõbe termomeetrites, aerosoolid jne), või

f)

välispakenditel, mis sisaldavad ohtlikke veoseid hermeetiliselt suletud sisepakendites,
millest ühegi sisaldus ei ole üle 500 ml.

5.2.1.10.3

Vastavalt käesolevale alajaole asetuse suunda näitavate nooltega märgistatud saadetistel ei
tohi kasutada mingil muul eesmärgil teisi märgistusi, millel on noole kujutis.

5.2.2

Saadetiste ohumärgistus

5.2.2.1

Ohumärgistust puudutavad sätted

5.2.2.1.1

Kõigile peatüki 3.2 tabelis A loetletud esemetele või ainetele peavad olema kinnitatud
veerus (5) näidatud ohumärgised, välja arvatud juhul, kui veeru (6) erisäte nõuab teisiti.

5.2.2.1.2

Ohumärgiste asemel võib kasutada vastupidavamaid ohutähiseid, mis vastavad täpselt
ettenähtud mudelitele.

5.2.2.1.3 kuni
5.2.2.1.5
(Reserveeritud)
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5.2.2.1.6

Välja arvatud alajaos 5.2.2.2.1.2 toodud juhtumid, peab iga märgis:
a)

olema kinnitatud saadetise pinnale, kui see pakendi pinnale mahub; klassi 1 ja klassi 7
ainete saadetiste puhul paigaldatakse ohumärgis ohtliku veose tunnusnimetust näitava
märgise lähedale;

b)

olema saadetisel paigutatud selliselt, et seda ei kata ega varja ükski pakendi osa ega
manus või muu ohumärgis ega -tähis, ja

c)

olema paigutatud üksteise kõrvale, kui on nõutav rohkem kui üks ohumärgis.

Juhul, kui saadetis on sellise ebakorrapärase kujuga või nii väike, et ohumärgist ei saa
rahuldavalt kinnitada, võib ohumärgise kleepida saadetise külge kindlalt kinnitatud lipiku või
muu sobiva asja peale.
5.2.2.1.7

Üle 450 liitrise mahuga puistlasti vahekonteinerid peavad olema märgistatud kahel
vastasküljel.

5.2.2.1.8

(Reserveeritud)

5.2.2.1.9

Erisätted isereageerivate ainete ja orgaaniliste peroksiidide ohumärgistuse kohta
a)

Mudelile nr 4.1 vastav ohumärgis tähendab ka seda, et toode võib olla tuleohtlik,
mistõttu ei nõuta mudeli nr 3 kohast ohumärgist. Lisaks tuleb B tüüpi isereageerivatele
ainetele paigaldada mudelile nr 1 vastav ohumärgis, välja arvatud juhul, kui pädev
asutus on andnud loa sellise ohumärgise ärajätmiseks, kuna selle saadetise osas läbi
viidud katsetuste tulemused näitavad, et isereageeriv aine sellises pakendis ei plahvata.

b)

Mudelile nr 5.2 vastav ohumärgis tähendab ka seda, et toode võib olla tuleohtlik,
mistõttu ei nõuta mudeli nr 3 kohast ohumärgist. Lisaks tuleb paigutada järgmised
ohumärgised:
i)

mudelile nr 1 vastav ohumärgis B-tüüpi orgaaniliste peroksiidide jaoks, välja
arvatud juhul, kui pädev asutus on andnud loa sellise ohumärgise ärajätmiseks,
kuna selle saadetise osas läbi viidud katsetuste tulemused näitavad, et orgaaniline
peroksiid sellises pakendis ei plahvata;

ii)

mudelile nr 8 vastav ohumärgis on kohustuslik, kui klassi 8 I või II pakendigrupi
kriteeriumid on täidetud.

Isereageerivate ainete ja orgaaniliste peroksiidide loeteludes toodud ainete veo puhul
kinnitatavad ohumärgised on ära toodud vastavalt alajaos 2.2.41.4 ja 2.2.52.4.
5.2.2.1.10

Erisätted nakkusohtlike ainete saadetiste ohumärgistuse kohta
Lisaks mudelile nr 6.2 vastavale ohumärgisele peavad nakkusohtlike ainete saadetised kandma
mis tahes muud ohumärgist, mida nõuab saadetise sisu.

5.2.2.1.11

Erisätted radioaktiivsete materjalide ohumärgistuse kohta

5.2.2.1.11.1

Iga radioaktiivset materjali sisaldav saadetis, veopakend ja konteiner peab kandma
ohumärgiseid, mis vastavad selle saadetise, veopakendi või konteineri kategooriale
kohalduvatele mudelitele nr 7A, 7B või 7C, välja arvatud juhul, kui vastavalt alajaole 5.3.1.1.3
kasutatakse suurendatud mõõtmetega ohusilte. Ohumärgised peavad olema kinnitatud
saadetise või veopakendi välispinna kahele vastasküljele või konteineri või paagi kõigi nelja
külje välispinnale. Lisaks peavad kõik lõhustuvat materjali (peale alajao 2.2.7.2.3.5 sätetega
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vabastatud lõhustuva materjali) sisaldavad saadetised, veopakendid ja konteinerid kandma
mudeli nr 7F, 7B või 7C kohaseid ohumärgiseid. Seal, kus sellist ohumärgist on võimalik
vastavale saadetisele kohaldada, tuleb see kinnitada radioaktiivse materjali ohumärgiste
kõrvale. Ohumärgised ei tohi kinni katta jaos 5.2.1 sätestatud märgiseid. Muud ohumärgised,
mis ei ole seotud veetava ohtliku ainega, tuleb eemaldada või kinni katta.
5.2.2.1.11.2

Kõik kohalduvatele mudelitele nr 7A, 7B ja 7C vastavad ohumärgised peavad kandma
järgmist informatsiooni.
a)

Sisu:
i)

välja arvatud LSA-I materjal, tuleb ohtlike ainete saadetiste markeerimisel
kasutada tabelis 2.2.7.2.2.1 toodud radionukliidide nimetust/nimetusi koos seal
antud sümbolitega. Radionukliidide segude puhul peab nimetama järjekorras
kõige suuremate piirangutega radionukliidid ulatuses, mida võimaldab rea
pikkus. LSA või SCO grupp peab olema näidatud pärast radionukliidi
nimetust/nimetusi. Sel eesmärgil peab kasutama termineid „LSA-II”, „LSA-III”,
„SCO-I” ja „SCO-II”;

ii)

LSA-I materjali jaoks on vajalik ainult termin „LSA-I”; radionukliidi nimetus
pole vajalik;

b)

Aktiivsus: radioaktiivse sisu maksimaalne aktiivsus veo ajal, väljendatuna bekrellides
(Bq) koos vastava SI indeksiga (vt alajagu 1.2.2.1). Lõhustuva materjali puhul võib
aktiivsuse asemel kasutada lõhustuva materjali kogumassi (või vastavalt segule iga
lõhustuva nukliidi massi) grammides (g) või selle kordseid;

c)

Veopakendite ja konteinerite puhul peab sisu ja aktiivsuse ohumärgistel olema eespool
punktides a ja b toodud informatsioon, mis annab teavet kogu veopakendi või konteineri
sisu kohta, välja arvatud juhul, kui tegemist on veopakendite või koospakendi
konteineritega, mis sisaldavad erinevate radionukliidide saadetisi – siis kirjutatakse
ohumärgisele: „Vaata veodokumente”;

d)

Veoindeks: kindlaks määratud vastavalt alajagudele 5.1.5.3.1 ja 5.1.5.3.2 (kategooria IVALGE jaoks pole veoindeksi kirje nõutud).

5.2.2.1.11.3

Kõigile mudeli nr 7E kohastele ohumärgistele tuleb kirjutada ohupiiri indeks (ingl k criticality
safety index, CSI) vastavalt saadetise sisse- või läbiveoriigi kinnitussertifikaadile, mille on
välja andnud pädev asutus või mis on välja antud vastavalt alajagudes 6.4.11.2 või 6.4.11.3
sätestatule.

5.2.2.1.11.4

Veopakendite ja konteinerite puhul peab mudeli 7E kohasel märgisel olema kõigi neis
sisalduvate saadetiste ohupiiri indeksite summa.

5.2.2.1.11.5

Kui on tegemist saadetisega, mille rahvusvahelise veo puhul nõutakse tehnilise lahenduse või
veo heakskiitu, mille suhtes kasutatakse eri riikides erinevaid heakskiidu tüüpe, peab
ohumärgistus vastama tehnilise lahenduse päritoluriigi sertifikaadile.

5.2.2.2

Ohumärgiseid puudutavad sätted

5.2.2.2.1

Ohumärgised peavad vastama alltoodud sätetele ja alajaos 5.2.2.2.2 näidatud mudelitele nende
värvi, sümbolite ja põhiformaadi osas. Lubatud on ka muude transpordiliikide puhul ette
nähtud samaväärsed mudelid, mille väikesed kõrvalekalded ei mõjuta ohumärgise ilmset
tähendust.
MÄRKUS:
alajaos 5.2.2.2.2 on mõnel märgisel punktiiriga ääristatud välisraam, mis on
sätestatud alajaos 5.2.2.2.1.1. See ei ole kohustuslik, kui ohumärgis kleebitakse kontrastvärvis
tagapõhjale.
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5.2.2.2.1.1

Märk peab olema selline, nagu on joonisel 5.2.2.2.1.1.
Joonis 5.2.2.2.1.1.

/Mitte alla 100 mm/
Klassi / jao märk
* Klassi sümbol või klasside 4.1, 4.2 ja 4.3 puhul sümbol „4” või klasside 6.1 ja 6.2 puhul
sümbol „6” peavad asuma alumises nurgas.
** Täiendav tekst/numbrid/sümbolid/tähed (kui need on kohustuslikud) peavad asuma või
(kui need on valikulised) võivad asuda selles alumises pooles.
*** Klassi sümbol või jagude 1.4, 1.5 ja 1.6 puhul jao number ja mudeli nr 7E puhul sõna
„LÕHUSTUV” peab asuma selles ülemises pooles.
5.2.2.2.1.1.1

Ohumärgised peavad olema kontrastset värvi taustal või peab neid ümbritsema punktiir- või
raamjoon.

5.2.2.2.1.1.2

Ohumärgis peab olema 45⁰ nurga alla paigutatud ruut. Minimaalsed mõõtmed peavad olema
100 mm × 100 mm ja ruudu kontuuri joone laius on vähemalt 2 mm. Servjoone sees olev joon
peab olema paralleelne ja 5 mm kaugusel ohusildi servast. Ohusildi ülemise servajoone sees
olev joon peab olema sama värvi kui sümbol ja ohusildi alumise servajoone sees olev joon
peab olema sama värvi kui klassi / jao märk alumises nurgas. Kui mõõdud ei ole määratud,
siis peavad kõik mõõdud jääma proportsiooni joonisel näidatuga.

5.2.2.2.1.1.3

Juhul kui saadetise suurus seda nõuab, võib ohumärgiste mõõtmeid vähendada tingimusel, et
sümbolid ja muud ohumärgise elemendid jäävalt selgelt nähtavaks. Servjoone sees asuv joon
peab jääma 5 mm kaugusele servast. Servjoone sees oleva joone laius peab jääma 2 mm.
Balloonide mõõtmed peavad vastama alajaole 5.2.2.2.1.2.

5.2.2.2.1.2

Klassi 2 balloonid võivad nende kuju, asendit ja veoks ette nähtud kinnitusmehhanisme
arvestades olla varustatud käesolevas alajaos määratud ohumärgistega ja keskkonnaohtliku
aine märgiga, mille suurust on vähendatud vastavalt standardis ISO 7225:2005
„Gaasiballoonid – Hoiatusmärgised” toodud mõõtudele, nende kleepimiseks gaasiballoonide
mittekumerale osale (ballooni ülemise otsa peale).
Märkus: Kui ballooni läbimõõt on liiga väike, nii et selle ülemisele mittekumerale osale ei
mahu vähendatud mõõtmetega märgised ära, siis võib vähendatud mõõtmetega märgised
kanda kumerale osale.
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Vaatamata alajao 5.2.2.1.6 sätetele, võivad ohumärgised ja keskkonnaohtliku aine märk (vt
alajagu 5.2.1.8.3) üksteist katta standardis ISO 7225:2005 ettenähtud ulatuses. Sellegipoolest
peavad kõikidel juhtudel esmase riski ohumärgis ja mis tahes ohumärgisel esinevad arvud
jääma täielikult nähtavale ning sümbolid äratuntavaks.
Vanade või kahjustatud ohumärgistega klassi 2 gaasiliste ainete tühje puhastamata
surveanumaid võib vedada siis, kui need lähevad uuesti täitmisele või regulaarsele
ülevaatusele, mille järel ohumärgistus uuendatakse vastavalt kehtivatele nõuetele, või kui need
surveanumad viiakse hävitamisele.
5.2.2.2.1.3

Ohumärgise ülemisel poolel peab asuma piltkirjaline sümbol ning alumisel poolel:
a)

klasside 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 ja 9 puhul klassi number;

b)

klasside 4.1, 4.2 ja 4.3 puhul arv „4”;

c)

klasside 6.1 ja 6.2 puhul arv „6”;

Sildi mudeli number 9A puhul peab sildi ülemine pool sisaldama ainult sümboli seitset
vertikaalset triipu ning alumine pool peab sisaldama akude grupi sümbolit ja klassi numbrit.
Vastavalt alajaole 5.2.2.2.1.5 võib märgistele lisada teksti, nagu ÜRO numbri või ohtu
kirjeldavad sõnad (nt „tuleohtlik”), tingimusel, et tekst ei varjuta muid kohustuslikke märgise
elemente ega juhi neilt tähelepanu eemale, välja arvatud sildi mudeli nr 9A puhul.
5.2.2.2.1.4

Lisaks sellele peab klassi 1 märgiste alumisel poolel klassi numbri kohal asuma aine või eseme
jao number ning sobivusgrupi täht, välja arvatud jagude 1.4, 1.5 ja 1.6 puhul. Jagude 1.4, 1.5
ja 1.6 ohumärgiste ülemisel poolel peab asuma jao number ning alumisel klassi number ning
sobivusgrupi täht.

5.2.2.2.1.5

Ohumärgistel (peale klassi 7 materjalide ohumärgiste) on igasuguse lisateksti (peale klassi
numbri) sümboli alla lisamine piiratud üksikasjadega, mis näitavad riski iseloomu ja
käitlemisel kasutatavaid ettevaatusabinõusid.

5.2.2.2.1.6

Sümbolid, tekst ja numbrid peavad olema selgelt loetavad ja kustumatud ning musta värvi
kõigil ohumärgistel, välja arvatud:

5.2.2.2.1.7

a)

klassi 8 ohumärgise puhul, kus tekst (kui seda on) ja klassi number peavad olema
valged;

b)

üleni rohelise, punase või sinise taustaga ohumärgiste puhul, kus nad võivad olla valged;

c)

klassi 5.2 ohumärgistel, kus sümbol võib olla valge, ja

d)

mudelile nr 2.1 vastavatel ohumärgistel, mis pannakse ÜRO nr 1011, 1075, 1965 ja
1978 gaasiliste ainete balloonidele ja ühekorrapakenditele, mille puhul võib märgis olla
kontrastvärvis pakendi värvitooniga.

Kõik ohumärgised peavad vastu pidama välistele ilmastikutingimustele ilma oma efektiivsust
oluliselt kaotamata.
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5.2.2.2.2

Ohumärgiste näidised

KLASS 1
Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed

(Nr 1)
Jaod 1.1, 1.2 ja 1.3
Sümbol (plahvatav pomm): must; taust: oranž; arv „1” all nurgas

(Nr 1.4)
(Nr 1.5)
(Nr 1.6)
Jagu 1.4
Jagu 1.5
Jagu 1.6
Taust: oranž; arvud: mustad; numbrid peavad olema umbes 30 mm kõrgused ja 5 mm paksused
(100 mm x 100 mm ohumärgise jaoks); number „1” all nurgas
** Jao koht – jätta tühjaks, kui lõhkeaine on kaasneva riskiga
* Sobivusgrupi koht – jätta tühjaks, kui lõhkeaine on kaasneva riskiga
KLASS 2
Gaasid

(Nr 2.1)
Tuleohtlikud gaasid
Sümbol (leek): must või valge (välja arvatud
5.2.2.2.1.6 (d) puhul); taust: punane; arv „2” all
nurgas

(Nr 2.2)
Tuleohutud mittemürgised gaasid
Sümbol (gaasiballoon): must või valge; taust:
roheline; arv „2” all nurgas

KLASS 3
Tuleohtlikud vedelikud

(Nr 2.3)
Mürgised gaasid
Sümbol (pealuu ja ristuvad luud):
must; taust: valge; arv „2” all nurgas

(Nr 3)
Sümbol (leek): must või valge;
taust: punane; arv „3” all nurgas
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KLASS 4.1
Tuleohtlikud tahked
ained, isereageerivad
ained,
polümeriseeruvad
ained ja tahked
mitteplahvatavas
olekus lõhkeained

(Nr 4.1)
Sümbol (leek): must;
taust: valge, seitsme
vertikaalse punase
triibuga; arv „4” all
nurgas

KLASS 4.2
Isesüttivad ained

KLASS 4.3
Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad
tuleohtlikke gaase

(Nr 4.2)
Sümbol (leek): must;
taust: ülemine pool valge,
alumine punane; arv „4”
all nurgas

KLASS 5.1
Oksüdeerivad ained

(Nr 5.1)
Sümbol (leek ringi kohal): must;
taust: kollane;
arv „5.1” all nurgas
KLASS 6.1
Mürgised ained

(Nr 6.1)
Sümbol (pealuu ja ristuvad luud): must;
taust: valge; arv „6” all nurgas

(Nr 4.3)
Sümbol (leek): must või valge;
taust: sinine;
arv „4” all nurgas

KLASS 5.2
Orgaanilised peroksiidid

(Nr 5.2)
Sümbol (leek): must või valge;
taust: ülemine pool punane, alumine kollane;
arv „5.2” all nurgas
KLASS 6.2
Nakkusohtlikud ained

(Nr 6.2)
Märgi alumisel poolel võib olla kiri „NAKKUSOHTLIK
AINE” („INFECTIOUS SUBSTANCE”) ja „Purunemise
või lekke korral teavitage koheselt terviseametit” („In the
case of damage or leakage immediately notify public
health authority“); sümbol (kolm poolkuud kokkupuutes
ringi peal) ja kiri: must; taust: valge; arv „6” all nurgas
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KLASS 7
Radioaktiivne materjal

(Nr 7A)
Kategooria I – VALGE
Sümbol (kolmikleht): must;
taust: valge; tekst (kohustuslik):
must, märgise alumisel poolel:
„RADIOAKTIIVNE”
(„RADIOACTIVE”)
„SISALDAB ...”
„AKTIIVSUS...”;
sõnale „RADIOAKTIIVNE”
peab järgnema üks punane
kriips; arv „7” all nurgas

(Nr 7B)
(Nr 7C)
Kategooria II – KOLLANE
Kategooria III - KOLLANE
Sümbol (kolmikleht): must; taust: ülemine pool kollane, valge
raamjoon, alumine pool valge; tekst (kohustuslik): must, märgise
alumisel poolel:
„RADIOAKTIIVNE”
„SISALDAB ...”
„AKTIIVSUS...”;
musta raamiga tekstikastis: „VEOINDEKS” („TRANSPORT
INDEX”)
Kaks punast vertikaalset kriipsu Kolm punast vertikaalset kriipsu
sõna „RADIOAKTIIVNE”
sõna „RADIOAKTIIVNE”
järel;
järel;
arv „7” all nurgas

(Nr 7E)
Klass 7 lõhustuv materjal
Taust: valge; tekst (kohustuslik): must, märgise
ülemisel poolel: „LÕHUSTUV” („FISSILE”);
Mustaga ümbritsetud kastis märgise alumisel
poolel tekst: „KRIITILISUSE
OHUTUSINDEKS” („CRITICALITY SAFETY
INDEX”);
Arv „7” all nurgas
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KLASS 8
Sööbivad ained

(Nr 8)
Sümbol (kahest klaasnõust voolab vedelik
käele ja metallile): must; taust: ülemine
pool valge; alumine must, raamjoon
valge;
Arv „8” all nurgas

KLASS 9
Muud ohtlikud ained ja esemed

(Nr 9)
Sümbol (seitse vertikaalset triipu ülemisel
poolel): must; taust: valge;
allakriipsutatud arv „9” all nurgas

(Nr 9A)
Sümbol (seitse vertikaalset triipu ülemisel
poolel, akude grupp, millest üks on
kahjustatud ja sellest väljub leek, alumisel
poolel): must; taust: valge;
allakriipsutatud arv „9” all nurgas
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PEATÜKK 5.3
KONTEINERITE, MEGC-DE, MEMU-DE, PAAKKONTEINERITE,
TEISALDATAVATE PAAKIDE JA SÕIDUKITE TAHVELMÄRGISTEGA
VARUSTAMINE JA TÄHISTAMINE
MÄRKUS:

Merevedu hõlmavas veoahelas kasutatavate konteinerite, MEGC-de, paakkonteinerite ja
teisaldatavate paakide tähistamise ja tahvelmärgistega varustamise kohta vt ka
alajagu 1.1.4.2.1. Kui rakendatakse alajao 1.1.4.2.1 punkti c sätteid, kehtivad ainult käesoleva
peatüki alajaod 5.3.1.3 ja 5.3.2.1.1.

5.3.1

Tahvelmärgised

5.3.1.1

Üldsätted

5.3.1.1.1

Tahvelmärgised tuleb kinnitada konteinerite, MEGC-de, MEMU-de, paakkonteinerite,
teisaldatavate paakide ja sõidukite välispinnale käesolevas peatükis kirjeldatud viisil juhul, kui
seda nõutakse. Tahvelmärgised peavad vastama kas peatüki 3.2 tabeli A veerus (5) või veerus
(6) nõutud, konteineris, MEGC-s, MEMU-l, paakkonteineris, teisaldatavas paagis või sõidukis
veetavate ohtlike veoste ohumärgistele ning alajaos 5.3.1.7 toodud karakteristikutele.
Tahvelmärgise tagapõhi peab olema kontrastvärvi, vastasel korral peab tahvelmärgist
ümbritsema kas punktiir- või ühtlane raamjoon.

5.3.1.1.2

Klassi 1 ainete veo puhul ei näidata tahvelmärgistel sobivusgruppe, kui sõiduk, konteiner või
MEMU erisektsioon veab kahte või enamasse sobivusgruppi kuuluvaid aineid või esemeid.
Erinevatesse jagudesse kuuluvaid aineid või esemeid vedavatel sõidukitel, konteineritel või
MEMU erisektsioonidel peavad olema ainult kõige ohtlikuma jao näidisele vastavad
tahvelmärgised lähtuvalt järgmisest jaotusest:
1.1 (kõige ohtlikum), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (kõige vähem ohtlik).
Kui klassifikatsioonikoodiga 1.5 D aineid veetakse koos jao 1.2 ainetega või esemetega, tuleb
sõidukile või konteinerile kinnitada jao 1.1 kohased tahvelmärgised.
Jao 1.4 sobivusgruppi S kuuluvate lõhkeainete veo puhul ei nõuta saadetise tähistamist
tahvelmärgistega.

5.3.1.1.3

Klassi 7 ainete puhul peab esmase riski tahvelmärgis vastama alajao 5.3.1.7.2 näidisele nr 7D.
Sellist tahvelmärgist ei nõuta juhul, kui sõidukis või konteineris veetakse vabasaadetist, või
väikekonteinerite jaoks.
Juhul, kui sõidukitele, konteineritele, MEGC-dele, paakkonteineritele või teisaldatavatele
paakidele tuleb panna nii klassi 7 ohumärgised kui ka tahvelmärgised, võib tahvelmärgise
nr 7D asemel kleepida pakendile suurendatud mõõtmetega ohumärgise, mis vastab nõutavale
mudelile 7A, 7B või 7C ning teenib mõlemat eesmärki. Sellisel juhul ei tohi mõõtmed olla
väiksemad kui 250 mm korda 250 mm.

5.3.1.1.4

9. klassi puhul peab ohumärk vastama sildi mudelile nr 9 nagu näidatud alajaos 5.2.2.2.2; sildi
mudelit nr 9A ei tohi kasutada ohumärgistamiseks.

5.3.1.1.5

Rohkem kui ühe klassi veoseid sisaldavatel konteineritel, MEGC-del, MEMU-del,
paakkonteineritel, teisaldatavatel paakidel või sõidukitel ei pea olema kaasnevat riski näitavat
tahvelmärgist, kui sellel kujutatud oht on juba näidatud esmase või kaasneva riski
tahvelmärgisel.
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5.3.1.1.6

Tahvelmärgised, mis ei ole seotud veetavate ohtlike veostega või nende jääkidega, tuleb
eemaldada või kinni katta.

5.3.1.1.7

Kui tahvelmärgised kinnitatakse lükandpaneelidele, peavad need olema konstrueeritud ja
kindlustatud nii, et need ei saa veo ajal avaneda ega hoidikust vabaneda (eriti löökide või
tahtmatu tegevuse tagajärjel).

5.3.1.2

Tahvelmärgiste paigaldamine
teisaldatavatele paakidele

konteineritele,

MEGC-de,

paakkonteineritele

ja

MÄRKUS: käesolev alajagu ei kehti vahetuskerede kohta, välja arvatud paak-vahetuskerede
või kombineeritud maantee-/raudteeveol kasutatavate vahetuskerede kohta.
Tahvelmärgised tuleb kinnitada konteineri, MEGC, paakkonteineri või teisaldatava paagi
mõlemale küljele ja kummassegi otsa.
Juhul, kui paakkonteineril või teisaldataval paagil on mitu sektsiooni ning selles veetakse
kahte või enamat ohtlikku ainet, tuleb vastavad tahvelmärgised paigutada mõlemale küljele
vastavate sektsioonide kohale ning iga mudeli kohta tuleb üks tahvelmärgis panna
mitmesektsioonilise paagi kummagi külje mõlemasse otsa. Kui kõik sektsioonid peavad
kandma sama ohumärki, siis tuleb see ohumärk paigutada paakkonteineri või teisaldatava
paagi mõlemale küljele ja mõlemasse otsa.
5.3.1.3

Tahvelmärgiste paigaldamine konteinereid, MEGC-sid, paakkonteinereid või teisaldatavaid
paake vedavatele sõidukitele
MÄRKUS: käesolev alajagu ei kehti vahetuskerede kohta, välja arvatud paak-vahetuskerede
või kombineeritud maantee-raudteeveol kasutatavate vahetuskerede kohta; selliste sõidukite
kohta vt alajagu 5.3.1.5.
Kui konteinerite, MEGC-de, paakkonteinerite või teisaldatavate paakide külge kinnitatud
tahvelmärgised ei ole sõidukitest väljastpoolt nähtavad, tuleb samad tahvelmärgised kinnitada
ka sõiduki mõlemale küljele ja taha. Muudel juhtudel pole ohtlikku ainet vedavale sõidukile
tahvelmärgist vaja kinnitada.

5.3.1.4

Tahvelmärgiste paigaldamine puistlasti veo sõidukitele, paaksõidukitele, anumakogumiga
sõidukitele, MEMU-dele ja kergpaakidega sõidukitele

5.3.1.4.1

Tahvelmärgis tuleb kinnitada sõiduki mõlemale küljele ja taha.
Kui paakkonteineril või sõidukil veetaval kergpaagil on mitu sektsiooni ning selles veetakse
kahte või enamat ohtlikku ainet, tuleb vastavad tahvelmärgised paigutada mõlemale küljele
vastavate sektsioonide kohale ja igast külgedel näidatud mudelist üks tahvelmärgis sõiduki
tagumisele osale. Kui kõik sektsioonid peavad kandma ühesuguseid tahvelmärgiseid, tuleb
neid panna kummalegi küljele ainult üks ja üks sõiduki taha.
Kui ühe ja sama sektsiooni jaoks on nõutav rohkem kui üks tahvelmärgis, peavad need
tahvelmärgised olema paigutatud üksteise kõrvale.
MÄRKUS: kui ADR-i veo ajal või lõpus eraldatakse paak-poolhaagis vedukist, et laadida see
laevale või siseveelaevale, tuleb tahvelmärgised paigaldada ka poolhaagise esiküljele.

5.3.1.4.2

Paakide ja mahtkonteineritega MEMU-d tuleb tähistada alajao 5.3.1.4.1 kohaselt
tahvelmärgisega nendes sisalduvate ainete järgi. Paakide puhul, mille maht on väiksem kui
1000 liitrit, võib tahvelmärgised asendada alajao 5.2.2.2 kohaste ohumärgistega.
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5.3.1.4.3

Klassi 1 kuuluvaid aineid või esemeid (välja arvatud jao 1.4 sobivusrühma S kuuluvad ained
ja esemed) vedavate MEMU-de puhul tuleb tahvelmärgised kinnitada MEMU mõlemale
küljele ja selle taha.
Lõhkeainete erisektsioonid tuleb tähistada tahvelmärgisega alajao 5.3.1.1.2 sätete kohaselt.
Alajao 5.3.1.1.2 viimast lauset selle suhtes ei kohaldata.

5.3.1.5

Tahvelmärgiste paigaldamine ainult saadetisi vedavatele sõidukitele
MÄRKUS: käesolev alajagu kehtib ka saadetistega laaditud vahetuskeresid vedavate
sõidukite kohta, välja arvatud kombineeritud maantee- raudteeveo kohta; kombineeritud
maantee-raudteeveo kohta vt alajagu 5.3.1.5 ja 5.3.1.3.

5.3.1.5.1

Klassi 1 (välja arvatud jao 1.4 sobivusgrupi S) aineid ja esemeid sisaldavaid saadetisi
vedavatele veokitele tuleb tahvelmärgised kinnitada sõiduki mõlemale küljele ja taha.

5.3.1.5.2

Klassi 7 radioaktiivset materjali sisaldavaid saadetisi või IBC-sid (välja arvatud vabasaadetisi)
vedavatele veokitele tuleb ohumärgid kinnitada veoki mõlemale küljele ja taha.

5.3.1.6

Tahvelmärgiste paigaldamine tühjadelt paaksõidukitelt, anumakogumiga sõidukitele,
MEGC-dele, MEMU-dele, paakkonteineritele, teisaldatavatele paakidele ja tühjadele
sõidukitele ning puistlasti veoks kasutatavatele konteineritele

5.3.1.6.1

Puhastamata ja degaseerimata tühjadel paaksõidukitel, kergpaakidega sõidukitel,
anumakogumiga sõidukitel, MEGC-del, MEMU-del, paaksõidukitel ja teisaldatavatel
paakidel, tühjadel sõidukitel ja puistlasti veoks kasutatud puhastamata konteineritel peavad ka
edaspidi olema eelnevalt veetud lasti puhul nõutud tahvelmärgised.

5.3.1.7

Tahvelmärgiste spetsifikatsioon

5.3.1.7.1

Välja arvatud alajaos 5.3.1.7.2, 7. klassi ainete tahvelmärgise ja alajaos 5.3.6.2
keskkonnaohtliku aine tähise kohta sätestatud juhul, peab tahvelmärgis olema selline, nagu on
toodud joonisel 5.3.1.7.1.
Joonis 5.3.1.7.1.

Tahvelmärgis (välja arvatud 7. klass)
Tahvelmärgis peab olema 45⁰ nurga alla paigutatud ruut. Minimaalsed mõõtmed peavad
olema 250 mm × 250 mm (tahvelmärgise servjooneni). Välisserva sees olev raamjoon peab
olema paralleelne ja 12,5 mm kaugusel ohusildi välisservast. Märgise sees olev raamjoon peab
olema sama värvi kui käsitletud ohtliku veose klassi või jao märk. Klassi või jao sümboli või
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arvu asukoht ja suurus peavad olema vastavuses alajaos 5.2.2.2 käsitletavale ohtlikule veosele
sätestatud klassi ja jaoga. Tahvelmärgis peab kuvama käsitletava ohtliku veose klassi või jao
numbrit (ning 1. klassi veoste puhul ka sobivusgrupi tähti) vastavalt alajaos 5.2.2.2 sätestatule
vähemalt 25 mm kõrguste numbritega. Kui mõõdud ei ole määratud, siis peavad kõik mõõdud
jääma proportsiooni joonisel näidatuga.
5.3.1.7.2

Klassi 7 tahvelmärgis peab olema vähemalt 250 mm x 250 mm, must joon peab olema servaga
paralleelselt 5 mm servast seespool ning märk peab muidu vastama allpool näidatud mudelile
nr 7D. Numbri „7” kõrgus ei tohi olla alla 25 mm. Tahvelmärgise ülemise poole taust on
kollane ja alumise poole taust valge, kolmiklehe ja kirja värv must. Sõna „RADIOACTIVE”
(„RADIOAKTIIVNE”) kasutamine alumisel poolel ei ole kohustuslik, kui see ei mahu
märgile hästi ära, kuid kindlasti peab märgil olema kirjas kaubasaadetises oleva ohtliku aine
ÜRO number.
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Klass 7 radioaktiivse materjali tahvelmärgis
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(Nr 7D)
Sümbol (kolmikleht): must; taust: ülemine pool kollane,
valge servaga, alumine pool valge;
Alumisel poolel peab olema sõna „RADIOACTIVE” („RADIOAKTIIVNE”)
või alternatiivina asjakohane ÜRO number
ning arv „7” alumises nurgas.
5.3.1.7.3

Paakide puhul, mille maht ei ole üle 3 m3, ja väikekonteinerite puhul võib tahvelmärgise
asendada alajao 5.2.2.2 kohase ohumärgisega. Kui need ohumärgised ei ole väljastpoolt
vedavat sõidukit nähtavad, tuleb sõiduki mõlemale küljele ja taha paigaldada ka
alajao 5.3.1.7.1 kohased tahvelmärgised.

5.3.1.7.4

Kui klasside 1 ja 7 aineid vedava sõiduki suurus ja ehitus on sellised, et vabast pinnast ei piisa
ettenähtud tahvelmärgiste kinnitamiseks, võib tahvelmärgiste küljemõõtmeid vähendada
100 mm-ni.

5.3.2

Märgistus oranžil tahvlil

5.3.2.1

Oranži tahvli markeerimise üldsätted

5.3.2.1.1

Ohtlikke veoseid vedavatele veoüksustele tuleb vertikaalsele tasapinnale kinnitada kaks
nelinurkset oranži tahvlit, mis vastavad alajaole 5.3.2.2.1. Üks tahvel tuleb kinnitada
veoüksuse ette ja teine veoüksuse taha, mõlemad ristisuunaliselt veoüksuse pikiteljega.
Tahvlid peavad olema selgelt nähtavad.
Kui ohtlikke veoseid sisaldav haagis tuleb ohtlike veoste veo ajal mootorsõiduki küljest lahti,
peab oranž tahvel jääma haagise taha kinnitatuks. Kui paagid on tähistatud alajao 5.3.2.1.3
kohaselt, siis peab see tahvel vastama paagis veetavale ohtlikule veosele.

5.3.2.1.2

Lisaks tuleb paaksõidukitele, anumakogumiga sõidukitele või ühe või enama ohtlikke veoseid
sisaldava paagiga veoüksustele paagi mõlemale küljele, igale paagi sektsioonile või
anumakogumiga sõiduki igale elemendile selgelt nähtavalt ja paralleelselt sõiduki pikiteljega
kinnitada oranžid tahvlid, mis on identsed alajaos 5.3.2.1.1 kirjeldatutega, kui peatüki 3.2
tabeli A veerus (20) on ära näidatud ohu tunnusnumber. Nendel oranžidel tahvlitel peab olema
ära toodud ohu tunnusnumber ja ÜRO number, mis on määratud paagis, paagi sektsioonis või
anumakogumiga sõiduki elemendis veetavale ainele vastavalt peatüki 3.2 tabeli A veergudes
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(20) ja (1). MEMU-de puhul kehtivad need nõuded ainult paakide suhtes, mille maht on 1000
liitrit või suurem, ja mahtkonteinerite suhtes.
5.3.2.1.3

Alajaos 5.3.2.1.2 ette nähtud oranže tahvleid ei pea kinnitama paaksõidukitele või ühe või
enama paagiga veoüksustele, mis sisaldavad ÜRO nr 1202, 1203 või 1223 alla määratud aineid
või ÜRO nr 1268 või 1863 alla määratud lennukikütust, kuid mitte mingeid muid ohtlikke
aineid, kui vastavalt alajaole 5.3.2.1.1 ette ja taha kinnitatud tahvlid kannavad ohu
tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit, mis on määratud kõige ohtlikumale veetavale ainele, st kõige
madalama leekpunktiga ainele.

5.3.2.1.4

Kui peatüki 3.2 tabeli A veerus (20) on ära näidatud ohu tunnusnumber, tuleb veoüksustele ja
konteineritele, millega veetakse pakendamata tahkeid aineid või esemeid või ühe ÜRO nr alla
kuuluvaid radioaktiivseid materjale, mida tuleb vedada ainukasutuse tingimustel, ning mitte
mingeid muid ohtlikke aineid, iga veoüksuse või konteineri külgedele lisaks kinnitada oranžid
tahvlid, mis on identsed alajaos 5.3.2.1.1 ette nähtutega, nii et nad oleksid selgelt nähtavad ja
paralleelselt sõiduki pikiteljega. Nendel oranžidel tahvlitel tuleb ära näidata peatüki 3.2 tabeli
A veergudes (20) ja (1) vastavalt ette nähtud ohu tunnusnumber ja ÜRO number, mis on
määratud igale veoüksuses või konteineris puistveosena veetavale ainele või pakitud
radioaktiivset ainet sisaldavale materjalile, mida tuleb veoüksuses või konteineris vedada
ainukasutuse tingimustel.

5.3.2.1.5

Kui alajagudes 5.3.2.1.2 ja 5.3.2.1.4 ette nähtud oranžid tahvlid, mis on kinnitatud
konteineritele, paakkonteineritele, MEGC-dele või teisaldatavate paakide külge, pole
väljastpoolt sõidukit selgelt nähtavad, tuleb samad tahvlid kinnitada ka sõiduki mõlemale
küljele.
MÄRKUS: käesolevat alajagu ei pea kohaldama maksimaalselt 3000 liitrit mahutavaid paake
vedavate kinniste ja kaetud sõidukite oranžide tahvlitega märgistamise suhtes.

5.3.2.1.6

Alajagudes 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 ja 5.3.2.1.5 ette nähtud oranžid tahvlid ei ole vajalikud
veoüksuste puhul, mis veavad ainult ühte ohtlikku ainet ega vea ohutuid aineid, tingimusel, et
vastavalt alajaole 5.3.2.1.1 ette ja taha kinnitatud tahvlid kannavad ohu tunnusnumbrit ja selle
aine ÜRO numbrit, mis on ette nähtud peatüki 3.2 tabeli A vastavates veergudes (20) ja (1).

5.3.2.1.7

Alajagude 5.3.2.1.1 kuni 5.3.2.1.5 nõuded kehtivad ka tühjadele püsi- või kergpaakidele,
anumakogumiga sõidukitele, paakkonteineritele, teisaldatavatele paakidele ja MEGC-dele,
mis on puhastamata, degaseerimata või desaktiveerimata, puhastamata MEMU-dele ning
tühjadele puistveose sõidukitele ja konteineritele, mis on puhastamata või desaktiveerimata.

5.3.2.1.8

Veetavate ohtlike veoste või nende jääkide kohta mitte kehtivad oranžid tahvlid tuleb
eemaldada või kinni katta. Kui tahvlid on kinni kaetud, peab katmine olema täielik ja säilima
laustules efektiivsena 15 minuti jooksul.

5.3.2.2

Oranžide tahvlite spetsifikatsioon

5.3.2.2.1

Oranžid tahvlid võib valmistada helkurmaterjalist, nad peavad olema 40 cm laiused ja 30 cm
kõrgused; neil peab olema 15 mm laiune raamjoon. Kasutatav materjal peab olema
ilmastikukindel ja sellele peab saama kanda mittekuluva markeeringu. Tahvel peab olema oma
kohal 15 minuti jooksul pärast laustulle sattumist. See peab jääma oma kohale hoolimata
sõiduki asendist. Oranžid tahvlid võivad olla keskelt 15 mm paksuse musta horisontaaljoonega
pooleks jagatud.
Kui sõiduki suurus ja ehitus on selline, et vaba pind ei ole nende oranžide tahvlite
kinnitamiseks piisavalt suur, võib tahvlite mõõtmeid vähendada alumise ääre puhul 300 mmni, kõrgust 120 mm-ni ning musta serva 10 mm-ni. Sellisel juhul võivad alajaos 5.3.2.1.1
sätestatud kahevärvilisel tahvli olla määratud vahemikus erinevad mõõtmed.
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Kui vähendatud mõõtmetega oranže tahvleid kasutatakse ainukasutuse tingimustel veetava
pakendatud radioaktiivse materjali puhul, nõutakse ainult ÜRO numbrit ning numbrite
alajaos 5.3.2.2.2 ette nähtud kõrgust võib vähendada 65 mm-ni ning neid kujutava joone
paksust 10 mm-ni.
Tahkeid aineid puistes vedavate konteinerite, paakkonteinerite, MEGC-de ja teisaldatavate
paakide puhul võib alajagudes 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 ja 5.3.2.1.5 kirjeldatud tahvlid asendada
isekleepuva paberiga, joonistada värviga või peale kanda mingil muul viisil. Alternatiivne
markeerimine peab vastama käesoleva alajao spetsifikatsioonile, välja arvatud
alajagudes 5.3.2.2.1 ja 5.3.2.2.2 kirjeldatud nõuetele tulekindluse osas.
MÄRKUS: oranži tahvli värvil peavad normaalsetel kasutamistingimustel olema järgmiste
koordinaatide poolt moodustatud värvsusdiagrammi piiridesse jäävad värvsuskoordinaadid:
Värvsusdiagrammi piirkonna nurkade punktide värvsuskoordinaadid
x
0,52
0,52
0,578
0,618
y
0,38
0,40
0,422
0,38
Mittepeegelduva värvi valgustugevuse tegur: β > 0,12.
Mõõtepunkt tsentris E, standardne valgusallikas C, normaalne langemisnurk 45° ja vaatenurk
0°.
Peegelduva valgustugevuse koefitsient 5° valgustuse nurga korral, vaadatuna 0,2° nurga all:
mitte alla 20 kandela luksi ja m2 kohta.
5.3.2.2.2

Ohu tunnusnumber ja ÜRO number peavad koosnema 100 mm kõrgustest ja 15 mm joone
paksusega mustadest arvudest. Ohu tunnusnumber tuleb kirjutada tahvli ülemisele osale ning
ÜRO number alumisele osale; need tuleb omavahel eraldada horisontaalse, 15 mm laiuse
musta joonega, mis ulatub tahvli ühest servast teiseni selle poolel kõrgusel (vt
alajagu 5.3.2.2.3). Ohu tunnusnumber ja ÜRO number peavad olema kustutamatud ja olema
loetavad 15 minuti jooksul pärast tulle sattumist. Ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit
kujutavad vahetatavad numbrid ja tähed peavad jääma veo ajal oma kohale sõltumata sõiduki
asendist.

5.3.2.2.3

Ohu tunnusnumbri ja ÜRO numbriga oranži tahvli näidis

10 cm

30 cm

10 cm

33
1088
40 cm

Taust: oranž.
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Ohu tunnusnumber (2
või 3 arvu, millele
eelneb vajadusel täht
„X”, vt
alajagu 5.3.2.3)

ÜRO number
(4 arvu)

Serv, horisontaalne joon ja number: mustad, 15 mm paksud.
5.3.2.2.4

Selles alajaos antud mõõtmete puhul on lubatud hälve ± 10%.

5.3.2.2.5

Kui oranžid tahvlid kinnitatakse lükandpaneelidele, peavad need olema konstrueeritud ja
kindlustatud selliselt, et need ei saa veo ajal avaneda ega hoidikust vabaneda (eriti löökide või
tahtmatu tegevuse tagajärjel).

5.3.2.3

Ohu tunnusnumbrite tähendus

5.3.2.3.1

Ohu tunnusnumber koosneb kahest või kolmest numbrist. Üldiselt näitavad numbrid järgmisi
ohte:
2
3
4
5
6
7
8
9

Gaasi eraldumine keemilise reaktsiooni tulemusel
Vedelike (aurude) ja gaaside või isekuumeneva vedeliku tuleohtlikkus
Tahkete ainete või isekuumeneva tahke aine tuleohtlikkus
Oksüdeeriv (tuld intensiivistav) efekt
Mürgisus või nakkusoht
Radioaktiivsus
Sööbivus
Spontaanse ägeda reaktsiooni risk

MÄRKUS: spontaanse ägeda reaktsiooni risk numbri 9 tähenduses hõlmab, olenevat ainest,
selle plahvatusohtlikkust, võimalikke lagunemise- või polümerisatsiooni reaktsioone, mille
tulemusel vabaneb märgatavalt soojust ja/või mürgiseid gaase.
Numbri kahekordistamine näitab selle ohu intensiivsust.
Kui ainega seotud ohu näitamiseks piisab ühest numbrist, järgneb sellele null.
Järgmistel numbrite kombinatsioonidel on siiski eriline tähendus: 22, 323, 333, 362, 382, 423,
44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 ja 99, vt alajagu 5.3.2.3.2 allpool.
Kui ohu tunnusnumbrile eelneb täht „X”, siis näitab see, et aine reageerib ohtlikult veega.
Selliste ainete jaoks võib vett kasutada ainult ekspertide loal.
Klassi 1 ainete ja esemete puhul kasutatakse peatüki 3.2 tabeli A veerus (3b) antud
klassifikatsioonikoodi ohu tunnusnumbrina. Klassifikatsioonikood koosneb:
 jao numbrist vastavalt alajaos 2.2.1.1.5 antud definitsioonile ja
 sobivusgruppi näitavast tähest vastavalt alajaos 2.2.1.1.6 antud definitsioonile.
5.3.2.3.2

Peatüki 3.2 tabeli A veerus 20 loetletud ohu tunnusnumbritel on järgmine tähendus:
20
22
223
225
23
238
239
25
26
263
265
268
28

lämmatav gaas või kaasneva riskita gaas
jahutamisega veeldatud gaas, lämmatav
jahutamisega veeldatud gaas, tuleohtlik
jahutamisega veeldatud gaas, oksüdeeriv (tuld intensiivistav)
tuleohtlikud gaasid
gaas, tuleohtlik, sööbiv
tuleohtlik gaas, mis võib spontaanselt tekitada ägeda reaktsiooni
oksüdeeriv (tuld intensiivistav) gaas
mürgised gaasid
mürgine gaas, tuleohtlik
mürgine gaas, oksüdeeriv (tuld intensiivistav)
mürgine gaas, sööbiv
gaas, sööbiv
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30

323
X323
33
333
X333
336
338
X338
339
36
362
X362
368
38
382
X382
39

44
446
46
462
X462
48
482
X482

tuleohtlik tahke aine või isereageeriv aine või isekuumenev aine või
polümeriseeruv aine
tahke aine, reageerib veega, eraldab tuleohtlikke gaase, või tuleohtlik tahke aine,
mis reageerib veega, eraldades tuleohtlikke gaase, või isekuumenev tahke aine,
mis reageerib veega, eraldades tuleohtlikke gaase
tahke aine, mis reageerib ohtlikult veega, eraldades tuleohtlikke gaase, või
tuleohtlik tahke aine, mis reageerib ohtlikult veega, eraldades tuleohtlikke gaase,
või isekuumenev tahke aine, mis reageerib ohtlikult veega, eraldades tuleohtlikke
gaase 1
spontaanselt tuleohtlik (pürofoorne) tahke aine
spontaanselt tuleohtlik (pürofoorne) tahke aine, mis reageerib ohtlikult veega,
eraldades tuleohtlikke gaase1
tuleohtlik tahke aine, sulas olekus, kõrgendatud temperatuuril
tuleohtlik tahke aine, mürgine, sulas olekus, kõrgendatud temperatuuril
tuleohtlik või isekuumenev tahke aine, mürgine
mürgine tahke aine, reageerib veega, eraldab tuleohtlikke gaase
tahke aine, reageerib ohtlikult veega, eraldab mürgiseid gaase1
tuleohtlik või isekuumenev tahke aine, sööbiv
sööbiv tahke aine, reageerib veega, eraldab tuleohtlikke gaase
tahke aine, reageerib ohtlikult veega, eraldab mürgiseid gaase1

50
539
55
556
558

oksüdeeriv (tuld intensiivistav) aine
tuleohtlik orgaaniline peroksiid
väga oksüdeeriv (tuld intensiivistav) aine
väga oksüdeeriv (tuld intensiivistav) aine, mürgine
väga oksüdeeriv (tuld intensiivistav) aine, sööbiv

40
423

X423

43
X432

1

tuleohtlik vedelik (leekpunkt 23 °C kuni 60 °C, kaasa arvatud) või
tuleohtlik vedelik või sulas olekus tahke aine leekpunktiga üle 60 °C, kuumutatud
temperatuurini, mis on kõrgem või võrdne leekpunktiga, või
isekuumenev vedelik
tuleohtlik vedelik, mis reageerib veega ja eraldab tuleohtlikke gaase
tuleohtlik vedelik, mis reageerib ohtlikult veega ja eraldab tuleohtlikke gaase 1
väga tuleohtlik vedelik (leekpunkt alla 23 °C)
pürofoorne vedelik
pürofoorne vedelik, mis reageerib ohtlikult veega 1
väga kergesti süttiv vedelik, mürgine
väga kergesti süttiv vedelik, sööbiv
väga kergesti süttiv vedelik, sööbiv, reageerib ohtlikult veega 1
väga tuleohtlik vedelik, mis võib spontaanselt tekitada ägeda reaktsiooni
tuleohtlik vedelik (leekpunkt 23 °C kuni 60 °C, kaasa arvatud), vähemürgine või
isekuumenev vedelik, mürgine
tuleohtlik vedelik, mürgine, reageerib veega, eraldab tuleohtlikke gaase
tuleohtlik vedelik, mis reageerib ohtlikult veega ja eraldab tuleohtlikke gaase 1
tuleohtlikud vedelikud, mürgised, sööbivad
tuleohtlik vedelik (leekpunkt 23 °C kuni 60 °C, kaasa arvatud), vähe sööbiv või
isekuumenev vedelik, sööbiv
tuleohtlik vedelik, sööbiv, reageerib veega, eraldab tuleohtlikke gaase
tuleohtlik vedelik, sööbiv, mis reageerib ohtlikult veega ja eraldab tuleohtlikke
gaase 1
tuleohtlik vedelik, mis võib spontaanselt tekitada ägeda reaktsiooni

Vee kasutamine lubatud ainult eksperdi loal.
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559
56
568
58
59

64
642
65
66
663
664
665
668
X668
669
68
69

mürgine või vähe mürgine aine
nakkusohtlik aine
mürgine vedelik, reageerib veega, eraldab tuleohtlikke gaase
mürgine aine, tuleohtlik (leekpunkt 23 °C kuni 60 °C, kaasa arvatud)
mürgine aine, tuleohtlik (leekpunkt 23 °C kuni 60 °C, kaasa arvatud), sööbiv
mürgine aine, tuleohtlik (leekpunkt mitte üle 60 °C), mis võib spontaanselt
tekitada ägeda reaktsiooni
mürgine tahke aine, tuleohtlik või isekuumenev
mürgine tahke aine, reageerib veega, eraldab tuleohtlikke gaase
mürgine tahke aine, oksüdeeriv (tuld intensiivistav)
väga mürgine aine
väga mürgine aine, tuleohtlik (leekpunkt mitte üle 60 °C)
väga mürgine tahke aine, tuleohtlik või isekuumenev
väga mürgine aine, oksüdeeriv (tuld intensiivistav)
väga mürgine aine, sööbiv
väga mürgine aine, sööbiv, reageerib ohtlikult veega1
väga mürgine aine, mis võib spontaanselt tekitada ägeda reaktsiooni
mürgine aine, sööbiv
mürgine või vähe mürgine aine, mis võib spontaanselt tekitada ägeda reaktsiooni

70
768
78

radioaktiivne materjal
radioaktiivne materjal, mürgine, sööbiv
radioaktiivne materjal, sööbiv

80
X80
823
83

sööbiv või vähe sööbiv aine
sööbiv või vähe sööbiv aine, reageerib ohtlikult veega 1
sööbiv vedelik, reageerib veega, eraldab tuleohtlikke gaase
sööbiv või vähe sööbiv aine, tuleohtlik (leekpunkt 23 °C kuni 60 °C, kaasa
arvatud)
sööbiv või vähe sööbiv aine, tuleohtlik (leekpunkt 23 °C kuni 60 °C, kaasa
arvatud), reageerib ohtlikult veega 1
sööbiv või vähe sööbiv aine, tuleohtlik (leekpunkt 23 °C kuni 60 °C, kaasa
arvatud), mis võib spontaanselt tekitada ägeda reaktsiooni
sööbiv või vähe sööbiv aine, tuleohtlik (leekpunkt 23 °C kuni 60 °C, kaasa
arvatud), mis võib spontaanselt tekitada ägeda reaktsiooni ja reageerib ohtlikult
veega1
sööbiv tahke aine, tuleohtlik või isekuumenev
sööbiv tahke aine, reageerib veega, eraldab tuleohtlikke gaase
sööbiv või vähe sööbiv aine, oksüdeeriv (tuld intensiivistav)
sööbiv või vähe sööbiv aine, oksüdeeriv (tuld intensiivistav) ja mürgine
sööbiv või vähe sööbiv aine, mürgine
väga sööbiv aine
väga sööbiv aine, reageerib ohtlikult veega 1
väga sööbiv aine, tuleohtlik (leekpunkt 23 °C kuni 60 °C, kaasa arvatud)
väga sööbiv tahke aine, tuleohtlik või isekuumenev
väga sööbiv aine, oksüdeeriv (tuld intensiivistav)

60
606
623
63
638
639

X83
839
X839

84
842
85
856
86
88
X88
883
884
885
1

väga oksüdeeriv (tuld intensiivistav) aine, mis võib spontaanselt tekitada ägeda
reaktsiooni
oksüdeeriv (tuld intensiivistav) aine, mürgine
oksüdeeriv (tuld intensiivistav) aine, mürgine, sööbiv
oksüdeeriv (tuld intensiivistav) aine, sööbiv
oksüdeeriv (tuld intensiivistav) aine, mis võib spontaanselt tekitada ägeda
reaktsiooni

Vee kasutamine lubatud ainult eksperdi loal.
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886
X886
89

väga sööbiv aine, mürgine
väga sööbiv aine, mürgine, reageerib ohtlikult veega 1
sööbiv või vähe sööbiv aine, mis võib spontaanselt tekitada ägeda reaktsiooni
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90
99

5.3.3

keskkonnale ohtlik aine; erinevad ohtlikud ained
kõrgendatud temperatuuril veetavad erinevad ohtlikud ained.

Kõrgendatud temperatuuriga ainete märk
Paaksõidukid, paakkonteinerid, teisaldatavad paagid, erisõidukid või konteinerid või
spetsiaalse varustusega sõidukid, mis sisaldavad ainet, mida veetakse või antakse üle veoks
vedelas olekus temperatuuril üle 100 ⁰C või tahkes olekus temperatuuril üle 240 ⁰C, peavad
sõiduki mõlemal küljel ja taga ning konteinerite, paakkonteinerite ja teisaldatavate paakide
puhul mõlemal küljel ja kummaski otsas kandma allpool näidatud kolmnurkse kujuga punast
märki, mille külje pikkus on vähemalt 250 mm.
Joonis 5.3.3

/Mitte alla 250 mm/
Kõrgendatud temperatuuriga veo märk
Märk peab olema võrdkülge kolmnurk. Märk peab olema punane. Külgede minimaalne pikkus
peab olema 250 mm. Kui mõõdud ei ole määratud, siis peavad kõik mõõdud jääma
proportsiooni joonisel näidatuga. Paakkonteinerite ja teisaldatavate paakide puhul, mille
mahutavus ei ole suurem kui 3000 liitrit ja millel ei ole piisavalt pinda ettenähtud märkide
kinnitamiseks, võib külgede miinimummõõtmeid vähendada kuni 100 millimeetrini.
5.3.4

(Reserveeritud)

5.3.5

(Reserveeritud)

5.3.6

Keskkonnaohtliku aine märk

5.3.6.1

Kui jao 5.3.1 sätetes on ette nähtud kasutada tahvelmärgist, tuleb alajao 2.2.9.1.10
kriteeriumidele vastavaid keskkonnaohtlikke aineid sisaldavad konteinerid, MEGC-d,
paakkonteinerid, teisaldatavad paagid ja sõidukid tähistada alajaos 5.2.1.8.3 näidatud
keskkonnaohtliku aine märgiga.

5.3.6.2

Konteinerite, MEGC-side ja paakkonteinerite ning teisaldavate paakide ja sõidukite
keskkonnaohtliku aine märki on kirjeldatud alajaos 5.2.1.8.3 ja joonisel 5.2.1.8.3, välja
arvatud miinimummõõtmed, mis peavad olema 250 mm korda 250 mm. Paakkonteinerite ja
teisaldatavate paakide puhul, mille mahutavus ei ole suurem kui 3000 liitrit ja millel ei ole
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piisavalt pinda ettenähtud märkide kinnitamiseks, võib külgede miinimummõõtmeid
vähendada kuni 100 × 100 millimeetrini. Märgi suhtes kohaldatakse mutatis mutandis jao
5.3.1 muid sätteid ohumärgiste kohta
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PEATÜKK 5.4
DOKUMENTATSIOON
5.4.0

Üldist

5.4.0.1

Kui pole sätestatud teisiti, peavad ADR-i kohasel veol kaasas olema asjakohased käesolevas
peatükis ettenähtud dokumendid.
MÄRKUS: veoüksusele kaasa pandavate dokumentide loetelu vt jaost 8.1.2.

5.4.0.2

Paberdokumentatsioonile lisaks või selle asemel on lubatud kasutada elektroonilise
andmetöötluse või elektroonilise andmevahetuse meetodeid, kui elektrooniliste andmete
kogumise, säilitamise ja töötlemise kord vastab andmete tõendusväärtust ja veo ajal
kättesaadavust
puudutavatele
õigusnõuetele
vähemalt
samal
määral
nagu
paberdokumentatsioon.

5.4.0.3

Kui ohtlike veoste veoinformatsioon esitatakse vedajale elektroonilise andmetöötluse või
elektroonilise andmevahetuse meetoditega, peab kaubasaatja suutma esitada selle teabe
paberdokumendil, mis sisaldab informatsiooni käesolevas peatükis nõutud järjestuses.

5.4.1

Ohtlike veoste veodokument ja sellega seotud informatsioon

5.4.1.1

Veodokumendis nõutav üldine informatsioon

5.4.1.1.1

Veodokumendis/veodokumentides peab olema informatsioon kõigi ohtlike ainete, materjalide
ja esemete kohta, mis antakse veoks üle:
a)

ÜRO number, millele eelnevad tähed „UN” („ÜRO”);

b)

vastavalt alajaole 3.1.2 lisatakse veose tunnusnimetuse järele sulgudes (vt
alajagu 3.1.2.8.1.1) aine tehniline nimetus (vt alajagu 3.1.2.8.1);

c)

-

klassi 1 ainete ja esemete kohta: peatüki 3.2 tabeli A veerus (3b) toodud
klassifikatsioonikood.
Kui peatüki 3.2 tabeli A veerus (5) on toodud muu ohumärgise number kui 1, 1.4,
1.5, 1.6, 13 või 15, peavad need sulgudesse kirjutatud ohumärgise mudeli
numbrid järgnema klassifikatsioonikoodile;

-

klassi 7 radioaktiivse materjali puhul: klassi number „7”;
MÄRKUS: kaasneva riskiga radioaktiivse materjali kohta vaata ka peatükis 3.3
toodud erisäte nr 172.

-

ÜRO numbritega 3090, 3091, 3480 ja 3481 liitiumakude puhul: klassi number
„9“;

-

teiste ainete ja esemete puhul: peatüki 3.2 tabeli A veerus (5) toodud ohumärgise
näidise number või sama tabeli veerus (6) antud erisätte numbrile vastav
ohumärgis. Kui toodud on rohkem kui üks ohumärgise mudeli number,
kirjutatakse järgnevad numbrid sulgudesse. Ainete ja esemete puhul, millele
peatüki 3.2 tabeli A veerus (5) ei ole toodud ohumärgise näidise numbrit, toimub
märgistamine veerus 3a antud aine klassi numbri põhjal;
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d)

aine või eseme pakendigrupp, kui see on määratud, millele võivad eelneda tähed „PG”
(nt „PG II”) või sõnade „Packing Group” („Pakendigrupp”) esitähed kasutatavates
keeltes vastavalt alajaole 5.4.1.4.1;
MÄRKUS: kaasneva riskiga klassi 7 radioaktiivse materjali kohta vaata ka erisätte 172
punkti d peatükis 3.3.

e)

saadetiste numbrid ja kirjeldus. ÜRO pakendikoode võib kasutada ainult lisana
saadetiste tüübi kirjeldamisel (nt üks karp (4G));
MÄRKUS: kõikide kombineeritud pakendi välispakendis sisalduvate sisepakendite
numbrit, tüüpi ja mahtu ei tule näidata.

f)

erinevat ÜRO numbrit, ohtliku veose tunnusnimetust või vajaduse korral pakendigrupi
numbrit kandvate kõigi ohtliku veose erinevat tüüpi komponentide koguhulk (kogu- või
puhasmass);
MÄRKUS 1: kui on kavatsetud rakendada alajagu 1.1.3.6, peab veokirjas olema
näidatud ohtlike veoste kogus iga veokategooria kohta vastavalt alajaole 1.1.3.6.3.
MÄRKUS 2: käesolevas lisas määratletud masinates ja seadmetes sisalduvate ohtlike
veoste puhul tuleb ära näidata neis sisalduvate ohtlike veoste üldkogus kilogrammides
või liitrites, olenevalt veosest.

g)

kaubasaatja nimi ja aadress;

h)

kaubasaaja nimi ja aadress/kaubasaajate nimed ja aadressid. Kui veetavaid ohtlikke
veoseid tarnitakse mitmele erinevale kaubasaajale, keda ei ole veo alguses võimalik
tuvastada, võib veosse puutuvate riikide pädevate asutuste loal selle asendada sõnadega
„Delivery Sale” („Tarnimine müügiks”);

i)

mis tahes erikokkuleppe alusel nõutav deklaratsioon;

j)

(Reserveeritud)

k)

sulgudes asuvate suurtähtedena peatüki 3.2 tabeli A veerus (15) esitatud tunneli piirangu
kood, kui see on määratud. Tunneli piirangu koodi ei ole vaja lisada veodokumendile,
kui eelnevalt on teada, et vedu ei toimu läbi ohtlike veoste veo suhtes kehtestatud
piirangutega tunnelite.

Nõutava informatsiooni paigutus ja järjestus veodokumendis on vabalt valitav, välja arvatud
see, et punktid a, b, c, d ja k peavad olema järjestuses a, b, c, d, k ilma, et nende vahele oleks
lisatud muud informatsiooni, välja arvatud juhul, kui see on ADR-is sätestatud.
Selliste lubatud ohtlike veoste kirjelduste näited on järgmised:
„ÜRO nr 1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), I, (C/D)” või
„ÜRO nr 1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), PG I, (C/D)”
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5.4.1.1.2

Veodokumendis nõutav informatsioon peab olema loetav.
Kuigi peatükis 3.1 ja peatüki 3.2 tabelis A kasutatakse ohtliku veose tunnusnimetuse osaks
olevate elementide näitamiseks suurtähti ning hoolimata sellest, et suur- ja väiketähti
kasutatakse käesolevas peatükis, välja arvatud alajao 5.4.1.1.1 punktis k, eesmärgiga näidata
veodokumendis nõutavat teavet, on suur- või väiketähtede kasutamine informatsiooni
sisestamisel veodokumenti jäetud vabalt valitavaks.

5.4.1.1.3

Erisätted jäätmete kohta
Kui veetakse ohtlikke veoseid sisaldavaid jäätmeid (peale radioaktiivsete jäätmete), peab
ohtliku veose tunnusnimetusele eelnema sõna „WASTE” („JÄÄTMED”), välja arvatud juhul,
kui see termin on ohtliku veose tunnusnimetuse osa, nt:
„ÜRO nr 1230 METANOOLI JÄÄTMED, 3 (6.1), II, (D/E)” või
„ÜRO nr 1230 METANOOLI JÄÄTMED, 3 (6.1), PG II, (D/E)” või
„ÜRO nr 1993 TULEOHTLIK VEDELIK, N.O.S., JÄÄTMED (tolueen ja etüülalkohol),
3, II, (D/E)” või
„ÜRO nr 1993 TULEOHTLIK VEDELIK, N.O.S., JÄÄTMED (tolueen ja etüülalkohol),
3, PG II, (D/E)”.
Kui kohaldatakse alajao 2.1.3.5.5 jäätmeid käsitlevat sätet, siis tuleb alajaos 5.4.1.1.1 (a) kuni
(d) ja (k) nõutud ohtliku veose kirjeldusele lisada:
„JÄÄTMED KOOSKÕLAS 2.1.3.5.5” („WASTE IN ACCORDANCE WITH 2.1.3.5.5”) (nt
„ÜRO nr 3264, SÖÖBIV VEDELIK, HAPPELINE, ANORGAANILINE, N.O.S., 8, II,
JÄÄTMED KOOSKÕLAS 2.1.3.5.5).
Lisada ei ole vaja peatüki 3.3 erisättes 274 ette nähtud tehnilist nimetust.

5.4.1.1.4

(Kustutatud)

5.4.1.1.5

Erisätted päästepakendite ja pääste-surveanumate kohta
Kui ohtlikke veoseid veetakse päästepakendites või pääste-surveanumates, tuleb veose
kirjeldusele veodokumendis lisada sõnad „PÄÄSTEPAKEND” („SALVAGE PACKAGING”)
või „PÄÄSTE-SURVEANUM” („SALVAGE PRESSURE RECEPTACLE”).

5.4.1.1.6

Erisätted tühjade, puhastamata anumate kohta

5.4.1.1.6.1

Tühjade, puhastamata anumate puhul, mis sisaldavad muude klasside kui klassi 7 ohtlike
ainete jääke, tuleb alajao 5.4.1.1.1 punktides 1–d ja punktis k toodud ohtliku veose kirjelduse
ette või järele kirjutada sõnad „TÜHI, PUHASTAMATA” („EMPTY, UNCLEANED”) või
„VIIMASE VEOSE JÄÄK” („RESIDUE, LAST CONTAINED”). Lisaks sellele:
alajao 5.4.1.1.1 punkt f ei kohaldu.

5.4.1.1.6.2

Alajao 5.4.1.1.6.1 erisätte võib asendada vastavate alajao 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 või
5.4.1.1.6.2.3 sätetega.

5.4.1.1.6.2.1

Tühjade, puhastamata kuni 1000 liitriste anumate kohta, mis sisaldavad mis tahes teiste
klasside, peale klassi 7, ohtlike gaasiliste ainete veoste jäätmeid, tuleb veodokumendis
alajao 5.4.1.1.1 punktidele a, b, c, d, e, f ja j vastav markeering asendada sõnaga „TÜHI
PAKEND” („EMPTY PACKAGING”), „TÜHI ANUM” („EMPTY RECEPTACLE”), „TÜHI
IBC” („EMPTY IBC”) või „TÜHI SUURPAKEND”, („EMPTY LARGE PACKGING”) ning
selle järele kirjutada andmed viimati veetud kauba kohta vastavalt alajao 5.4.1.1.1 punktile c.
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Näiteks: „TÜHI PAKEND, 6.1 (3)”.
Lisaks:
(a) kui eelmises veoses veeti 2. klassi ohtlikke aineid, võib alajao 5.4.1.1.1 punktis (c) nõutud
informatsiooni asendada numbriga klass „2”;
(b) kui eelmises veoses veeti klassi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 või 9 ohtlikke aineid, võib
alajao 5.4.1.1.1 punktis (c) nõutud eelmise veose informatsiooni asendada kiri
„JÄRGNEVATE AINETE JÄÄGID: [...]” (WITH RESIDUES OF), millele järgneb klasside
järjekorras jääkidele vastavate klasside ja kaasnevate riskide loetelu.
Näide:
Tühjad puhastamata pakendid, mis sisaldasid klassi 3 aineid, mida veeti koos tühjade
puhastamata pakenditega, mis sisaldasid klassi 8 aineid koos klassi 6.1 kaasneva riskiga, tuleb
veodokumendis tähistada järgnevalt:
„TÜHJAD PAKENDID, JÄRGNEVATE AINETE JÄÄGID: 3, 6.1, 8“.
5.4.1.1.6.2.2

Teiste kaitsemahutite puhul peale aine otsese pakendi, mis on puhastamata ning milles on
ohtliku aine jääke (kõik muud ained peale klassi 7 ainete) ja tühjade puhastamata üle
1000 liitriste gaasimahutite puhul, eelnevad alajao 5.4.1.1.1 punktide a kuni d ja k
markeeringule sõnad „TÜHI PAAKSÕIDUK” („EMPTY TANK-VEHICLE”), „TÜHI
KERGPAAK” („EMPTY DEMOUNTABLE TANK”), „TÜHI PAAKKONTEINER”
(„EMPTY TANK-CONTAINER”), „TÜHI TEISALDATAV PAAK”(„EMPTY PORTABLE
TANK”), „TÜHI ANUMAKOGUMIGA SÕIDUK” („EMPTY BATTERY-VEHICLE”),
„TÜHI MEGC” („EMPTY MEGC”), „TÜHI MEMU” („EMPTY MEMU”), „TÜHI SÕIDUK”
(„EMPTY VEHICLE”), „TÜHI KONTEINER” („EMPTY CONTAINER”) või „TÜHI ANUM”
(„EMPTY RECEPTACLE”), nende järel sõnad „VIIMANE VEOS” („LAST LOAD”). Lisaks
sellele: alajao 5.4.1.1.1 punkt f ei kohaldu.
Mõned näited:
„TÜHI PAAKSÕIDUK, VIIMANE VEOS: (EMPTY TANK-WAGON, LAST LOAD:) 663
ÜRO nr 1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3),I, (C/D)” või
„TÜHI PAAKSÕIDUK, VIIMANE VEOS: (EMPTY TANK-WAGON, LAST LOAD:) 663
ÜRO nr 1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), PG I, (C/D)”.

5.4.1.1.6.2.3

Kui tühjad, puhastamata veovahendid, mis sisaldavad muude kui klassi 7 ohtlike ainete jääke,
tagastatakse kaubasaatjale, võib samuti kasutada nende ainete täismahuliseks veoks
ettevalmistatud veodokumente. Sellisel juhul peab eemaldama märke koguse kohta
(kustutades või tõmmates märke maha või mõnel muul moel) ja asendama selle sõnadega
„TÜHI, PUHASTAMATA TAGASTAMINE” („EMPTY, UNCLEANED RETURN”).

5.4.1.1.6.3

a)

Tühjade, puhastamata paakide, anumakogumiga sõidukite ja MEGC-de vedamisel
lähimasse sobivasse kohta, kus need saavad läbida puhastamise või remondi
alajao 4.3.2.4.3 sätete kohaselt, peab veodokument sisaldama ka märget „Vedu
kooskõlas 4.3.2.4.3”.

b)

Tühjade, puhastamata sõidukite ja konteinerite vedamisel lähimasse sobivasse kohta,
kus need saavad läbida puhastamise või remondi alajao 7.5.8.1 sätete kohaselt, peab
veodokument sisaldama ka märget „Vedu kooskõlas 7.5.8.1”.

5.4.1.1.6.4

Kui püsipaake (paaksõidukeid), kergpaake, anumakogumiga sõidukeid, paakkonteinereid ja
MEGC-sid veetakse vastavalt alajao 4.3.2.4.4 tingimustele, tuleb veodokumenti lisada
järgmine märge: „Vedu kooskõlas 4.3.2.4.4”.
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5.4.1.1.7

Erisätted mere- või õhuvedu hõlmava veoahela kohta
Vastavalt alajaole 1.1.4.2.1 tuleb veodokumenti teha märge: „Vedu kooskõlas 1.1.4.2.1”.

5.4.1.1.8

(Reserveeritud)

5.4.1.1.9

(Reserveeritud)

5.4.1.1.10

(Kustutatud)

5.4.1.1.11

Erisätted IBC-de, paakide, anumakogumiga sõidukite, teisaldatavate paakide ja MEGC-de
vedamiseks pärast nende viimase korralise katsetamise või kontrolli tähtaja möödumist
Kui vedu toimub vastavalt alajao 4.1.2.2 punktile (b), alajao 4.3.2.3.7 punktile (b), alajao
6.7.2.19.6 punktile (b), alajao 6.7.3.15.6 punktile (b) või alajao 6.7.4.14.6 punktile (b), tuleb
sellest tulenevalt teha veodokumenti järgmine vastav märge:
„VEDU KOOSKÕLAS 4.1.2.2 (b)”,
„VEDU KOOSKÕLAS 4.3.2.3.7 (b)”,
„VEDU KOOSKÕLAS 6.7.2.19.6 (b)”,
„VEDU KOOSKÕLAS 6.7.3.15.6 (b)” või
„VEDU KOOSKÕLAS 6.7.4.14.6 (b)”.

5.4.1.1.12

(Reserveeritud)

5.4.1.1.13

Erisätted veoks mitmesektsioonilistes paaksõidukites või rohkem kui ühe paagiga veoüksustes
Kui erandina alajao 5.3.2.1.2 nõuetest on mitmesektsiooniline paaksõiduk või rohkem kui ühe
paagiga veoüksus märgistatud vastavalt alajaole 5.3.2.1.3, tuleb veodokumendis ära märkida
igas paagis või sektsioonis olev aine.

5.4.1.1.14

Erisätted kõrgendatud temperatuuril veetavate ainete veoks
Kui temperatuuril 100 °C või sellest kõrgemal temperatuuril vedelas olekus või temperatuuril
240 °C või sellest kõrgemal temperatuuril tahkes olekus veetava või vedamiseks üle antava
aine ohtliku veose tunnusnimetus ei sisalda viidet kõrgendatud temperatuurile (näiteks
kasutades terminit „SULAS OLEKUS” või „KÕRGENDATUD TEMPERATUUR” ohtliku
veose tunnusnimetuse osana), peab sõna „KUUM” („HOT”) vahetult eelnema ohtliku veose
tunnusnimetusele.

5.4.1.1.15

Erisätted temperatuuri kontrolliga stabiliseeritud ainete veoks
Kui ohtliku veose tunnusnimetuse osaks on sõna „STABILISEERITUD” (vt ka
alajagu 3.2.1.6), kui stabiliseeritus on saavutatud temperatuuri kontrolli abil, peavad piir- ja
ohutemperatuurid (vt alajagu 2.2.41.1.17) olema veodokumendis ära märgitud järgmiselt:
„Piirtemperatuur: ....°C Ohutemperatuur: .... °C”

5.4.1.1.16

Peatüki 3.3 erisätte 640 kohaselt nõutav informatsioon
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Kui peatüki 3.3. erisätte 640 kohaselt on esitatud selline nõue, peab veodokumendis olema
kirje „Erisäte 640X”, kus „X” on suurtäht, mis esineb pärast vastavat viidet peatüki 3.2 tabeli
A veerus (6) toodud erisättele 640.
5.4.1.1.17

Erisätted tahkete ainete veoks mahtkonteinerites vastavalt jaole 6.11.4
Kui tahkeid aineid veetakse mahtkonteinerites vastavalt jaole 6.11.4, peab veodokumendis
olema järgmine märge (vaata MÄRKUS jao 6.11.4 alguses):
„Mahtkonteiner BK(x1), ... pädeva asutuse loal”

5.4.1.1.18

Erisätted (vee)keskkonnale ohtlike ainete veoks
Kui klassi 1 kuni 9 kuuluv aine vastab alajao 2.2.9.1.10 klassifitseerimiskriteeriumidele, peab
veodokumendis olema täiendav märge „KESKKONNAOHTLIK” või „MERD
SAASTAV/KESKKONNAOHTLIK”. See lisanõue ei kehti ÜRO nr 3077 ja 3082 ning alajaos
5.2.1.8.1 loetletud erandite kohta.
Merevedu hõlmavas veoahelas vedamise puhul võib kasutada märget „MERD SAASTAV”
(vastavalt IMDG koodeksi alajaole 5.4.1.4.3).

5.4.1.1.19

Äravisatud, tühjade ja puhastamata pakendite veo erisätted (ÜRO nr 3509)
Äravisatud, tühjade ja puhastamata pakendite ohtliku veose tunnusnimetusel (määratletud
alajaos 5.4.1.1.1 (b)) peab olema juures kiri „JÄRGNEVATE AINETE JÄÄGID [...]” (WITH
RESIDUES OF), millele järgneb klasside järjekorras jääkidele vastavate klasside ja
kaasnevate riskide loetelu. Lisaks ei kohaldata alajao 5.4.1.1.1 lõiget f.
Näide: Äravisatud, tühjad ja puhastamata pakendid, milles on olnud 4.1 klassi ained ja mis on
olnud pakitud koos äravisatud, tühjade ja puhastamata pakenditega, milles on olnud 3. klassi
ained koos 6.1 klassi kaasneva riskiga, tuleb tähistada veodokumendis järgnevalt:
„ÜRO NR 3509, ÄRAVISATUD, TÜHJAD, PUHASTAMATA PAKENDID (KOOS
JÄRGNEVATE AINETE JÄÄKIDEGA: 3, 4.1, 6.1), 9”.

5.4.1.1.20

Erisätted alajao 2.1.2.8 kohaselt klassifitseeritud ainete veole
Kui vedu toimub vastavalt alajaole 2.1.2.8, tuleb veodokumenti teha järgmine märge:
„Klassifitseeritud kooskõlas 2.1.2.8”.

5.4.1.1.21

Erisätted ÜRO nr 3528, 3529 ja 3530 veole
Kui peatüki 3.3 erisättes 363 seda nõutakse, siis ÜRO nr 3528, 3529 ja 3530 veol peab
veodokument sisaldama järgnevat lisamärget: „Transport vastavalt erisättele 363“.

5.4.1.2

Teatud klasside puhul nõutav täiendav või eriteave

5.4.1.2.1

Erisätted klassi 1 kohta
a)

Lisaks alajao 5.4.1.1.1 punkti f nõuetele peab veodokument näitama:
-

1
2

lõhkeaine2 puhasmassi kilogrammides iga aine või eseme kohta, millel on erinev
ÜRO number;

(x) tuleb asendada vastavalt numbriga „1” või „2”
Esemete puhul tähendab „lõhkeaine” esemes sisalduvat lõhkeainet.
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-

lõhkeaine1 netomassi kilogrammides iga veokirjas mainitud aine või eseme kohta;

b)

Kahe erineva kauba koospakkimise puhul peab veoste kirjeldus veodokumendis
sisaldama peatüki 3.2 tabeli A veergudes (1) ja (2) toodud mõlema aine või eseme ÜRO
numbrit ning ohtliku veose tunnusnimetust, mis kirjutatud suurte tähtedega. Kui samas
saadetises sisaldub koospakkimise eeskirju käsitleva jao 4.1.10 erisätete MP1, MP2 ja
MP20 kuni MP24 kohaselt rohkem kui kaks erinevat kaupa, peab veodokument näitama
veoste kirjelduse all kõigi saadetises sisalduvate ainete ja esemete ÜRO numbreid
järgmiselt: „Veosed ÜRO nr …”;

c)

N.o.s. kirje või kirje „0190 PROOVID, PLAHVATAVAD” alla määratud või
alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P101 kohaste ainete ja esemete veoks peab
veodokumendile olema lisatud koopia pädeva asutuse loast koos veotingimustega. See
tähistus peab olema lähteriigi ametlikus keeles ja lisaks, kui see keel pole inglise,
prantsuse, saksa või itaalia keel, ka inglise, prantsuse või saksa või itaalia keeles, välja
arvatud juhul, kui veosega seotud riikide vahel sõlmitud lepingutega on sätestatud
teisiti;

d)

Kui sobivusgruppide B ja D aineid ja esemeid sisaldavad saadetised on vastavalt alajao
7.5.2.2 nõuetele lastitud koos samasse sõidukisse, peab veodokumendile olema lisatud
alajao 7.5.2.2 joonealusele märkusele a vastav kaitsvat konteinerit/eraldi sektsiooni
lubav sertifikaat, mille väljastab pädev asutus. See peab olema lähteriigi ametlikus
keeles ja lisaks (kui see keel pole inglise, prantsuse või saksa keel) ka inglise, prantsuse
või saksa keeles, välja arvatud juhul, kui veosega seotud riikide vahel sõlmitud
lepingutega on sätestatud teisiti;

e)

Kui lõhkeaineid või neis sisalduvaid esemeid veetakse vastavalt pakkimiseeskirjale
P101, tuleb veodokumenti kirjutada „Pakend ... pädeva asutuse loal” (vaata
alajagu 4.1.4.1, pakkimiseeskiri P101);

f)

(Reserveeritud)

g)

Kui veetakse pürotehnikat ÜRO nr 0333, 0334, 0335, 0336 ja 0337, tuleb veodokumenti
kirjutada:
„Pürotehnika klassifikatsioon XX pädeva asutuse poolt pürotehnika viitega
XX/YYZZZZ”.
Klassifikatsiooni kinnitustunnistust ei ole vaja saadetisega koos vedada, kuid
kaubasaatja peab esitama selle vedajale või pädevale asutusele kontrolliks.
Klassifikatsiooni kinnitustunnistus või selle koopia peab olema lähteriigi ametlikus
keeles ja lisaks (kui see keel pole saksa, inglise või prantsuse keel) ka saksa, inglise või
prantsuse keeles.

MÄRKUS 1: lisaks ohtliku veose tunnusnimetusele võib veodokumenti märkida ka veose
kaubandusliku või tehnilise nimetuse.
MÄRKUS 2: klassifikatsioonitähis koosneb selle ADR-i kokkuleppeosalise, kelle
territooriumil klassifikatsioonikood vastavalt jao 3.3.1 erisättele 645 heaks kiideti,
rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel sõidukitel kasutatavast riigi tunnusmärgist (XX)3,
pädeva asutuse tunnusest (YY) ja kordumatust seerianumbrist (ZZZZ). Klassifikatsioonitähiste
näited:
Rahvusvahelises maanteeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab
näiteks maanteeliiklust käsitlevale 1949. aasta Genfi konventsioonile või maanteeliiklust käsitlevale 1968. aasta Viini
konventsioonile.
3
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GB/HSE123456
D/BAM1234.
5.4.1.2.2

Lisasätted klassi 2 kohta
a)

Ainete segude veol (vaata alajagu 2.2.2.1.1) paakides (kergpaakides, püsipaakides,
teisaldatavates paakides, paakkonteinerites või anumakogumiga sõidukite või
MEGC-de elementides) tuleb veodokumenti märkida segu komponendid ning nende
osakaal mahuprotsentides või massprotsentides. Alla 1%-se sisaldusega koostisosi pole
vaja näidata (vt ka alajagu 3.1.2.8.1.2). Segu komponente ei tule märkida, kui ohtliku
veose tunnusnimetusele on lisatud erisättega 581, 582 või 583 lubatud tehniline nimetus.

b)

Balloonide, torukujuliste anumate, survevaatide, krüotehniliste anumate ja
balloonikogumite vedamiseks alajao 4.1.6.10 tingimuste kohaselt tuleb veodokumendis
esitada kirje: „Vedu kooskõlas 4.1.6.10”.

c)

(Reserveeritud)

d)

Kui paak-konteinerites veetakse jahutamisega veeldatud gaasi, peab kaubasaatja
kirjutama veodokumenti järgneval kujul kuupäeva, millal tegelik ooteaeg lõpeb:
„Ooteaja lõpp: ............... (PP/KK/AAAA)”

5.4.1.2.3

Lisasätted klassi 4.1 isereageerivate ainete ja polümeriseeruvate ainete ning klassi 5.2
orgaaniliste peroksiidide kohta

5.4.1.2.3.1

Klassi 4.1 isereageerivate ainete või polümeriseeruvate ainete ja klassi 5.2 orgaaniliste
peroksiidide puhul, mis nõuavad veo ajal temperatuuri kontrolli (isereageerivate ainete kohta
vt alajagu 2.2.41.1.17; polümeriseeruvate ainete kohta vt alajagu 2.2.41.1.21; orgaaniliste
peroksiidide kohta vt alajaod 2.2.52.1.15 kuni 2.2.52.1.17), tuleb veodokumendis ära märkida
piir- ja ohutemperatuurid järgmiselt:
„Piirtemperatuur: ... °C
Ohutemperatuur: ... °C”.

5.4.1.2.3.2

Kui pädev asutus on andnud loa mitte kasutada teatud klassi 4.1 isereageerivate ainete ja klassi
5.2 orgaaniliste peroksiidide jaoks mudeli nr 1 kohaseid ohumärgiseid spetsiifilise pakendi
puhul (vt alajagu 5.2.2.1.9), tuleb selle kohta lisada veodokumenti märkus:
„Mudelile nr 1 vastavat ohumärgist ei nõuta”.

5.4.1.2.3.3

Kui orgaanilisi peroksiide ja isereageerivaid aineid veetakse selliste tingimuste kohaselt, mille
puhul nõutakse veoluba (orgaaniliste peroksiidide kohta vt alajaod 2.2.52.1.8 ja 4.1.7.2.2. ning
jaos 6.8.4 toodud erisäte TA2; isereageerivate ainete kohta vt alajaod 2.2.41.1.13 ja 4.1.7.2.2),
peab sellekohane märkus olema veodokumenti lisatud, nt: „Vedu kooskõlas 2.2.52.1.8”.
Pädeva asutuse poolt väljastatud veoloa koopia koos veotingimustega tuleb lisada
veodokumendile. See peab olema lähteriigi ametlikus keeles ja lisaks (kui see keel pole inglise,
prantsuse, saksa või itaalia keel) ka inglise, prantsuse või saksa või itaalia keeles, välja arvatud
juhul, kui veosega seotud riikide vahel sõlmitud lepingutega on sätestatud teisiti.

5.4.1.2.3.4

Kui veetakse orgaanilise peroksiidi (vt alajagu 2.2.52.1.9) või isereageeriva aine (vt
alajagu 2.2.41.1.15) proove, peab sellekohane märkus olema veodokumenti lisatud, nt „Vedu
kooskõlas 2.2.52.1.9”.

5.4.1.2.3.5

Juhul, kui veetakse G tüüpi isereageerivaid aineid (vt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamat”,
II osa, jagu 20.4.2, punkt g), võib veodokumenti kanda märkuse: „Klassi 4.1 mitteisereageeriv aine”
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Juhul, kui veetakse G-tüüpi orgaanilisi peroksiide (vt „Katsete ja kriteeriumide käsiraamat”,
II osa, jagu 20.4.3, punkt g), võib veodokumenti kanda märkuse: „Klassi 5.2 mittekuuluv
aine”.
5.4.1.2.4

Lisasätted klassi 6.2 kohta
Lisaks informatsioonile kaubasaatja kohta (vt alajao 5.4.1.1.1 punkt h), tuleb märkida ka
vastutava isiku nimi ja telefoninumber.

5.4.1.2.5

Lisasätted klassi 7 kohta

5.4.1.2.5.1

Kõigi klassi 7 materjalide veodokumentides tuleb esitada alljärgnev informatsioon vastavalt
ettenähtud korrale ning otsekohe, kui nõutakse alajao 5.4.1.1.1 punktide a kuni c ja punkti k
kohast teavet:
a)

nimetus või sümbol iga radionukliidi jaoks või vastav üldine kirjeldus või kõige
suuremate piirangutega nukliidide nimekiri radionukliidide segude puhul;

b)

materjali füüsilise ja keemilise vormi kirjeldus või märkus selle kohta, et materjal on
erikujuline radioaktiivne materjal või vähehajuv radioaktiivne materjal. Keemilise
vormi puhul on piisav üldine keemiline kirjeldus. Kaasneva ohuga radioaktiivse
materjali puhul vaata peatüki 3.3 erisätte 172 lõiget (c);

c)

radioaktiivse sisu maksimaalne aktiivsus veo ajal, väljendatuna bekrellides (Bq) koos
sobiva SI indeksiga (vt alajagu 1.2.2.1). Lõhustuva materjali puhul võib aktiivsuse
asemel kasutada lõhustuva materjali (vajaduse korral segu iga lõhustuva nukliidi) massi
grammides (g) või selle kordseid;

d)

saadetise kategooria, st I-VALGE, II-KOLLANE, III-KOLLANE;

e)

veoindeks (ainult kategooriate II-KOLLANE ja III-KOLLANE puhul);

f)

lõhustuvat materjali sisaldavate saadetiste puhul:
(i) kui veetakse vastavalt alajao 2.2.7.2.3.5 lõigetes (a) kuni (f) toodud ühele erandile,
siis viide sellele lõigule;
(ii) kui veetakse vastavalt alajao 2.2.7.2.3.5 lõigetele (c) kuni (e), siis lõhustuvate
nukliidide kogumass;
(iii) kui see sisaldub saadetises, millele kohalduvad kas alajao 6.4.11.2 lõigud (a) kuni
(c) või 6.4.11.3, siis viide sellele lõigule;
(iv) kriitilisuse ohutusindeks, kus see on asjakohane;

lõhustuvat materjali sisaldavate kaubasaadetiste puhul, peale alajao 6.4.11.2 kohaselt
vabastatud saadetiste, ohupiiri indeks;
g)

identifitseerimismärk iga pädevate asutuste poolt välja antud loa (erikujulise
radioaktiivse materjali veoluba, vähehajuva radioaktiivse materjali veoluba, lõhustuv
vabastatud materjal vastavalt 2.2.7.2.3.5 (f), erikorraldused, pakendi veoluba või välja
saatmise luba) kohta;

h)

kui kaubasaadetises on rohkem kui üks saadetis, tuleb alajaos 5.4.1.1.1 ning eespool
punktides a kuni g nõutud informatsioon esitada iga saadetise kohta eraldi.
Veopakendis, konteineris või sõidukis veetavatele saadetistele peab olema lisatud
üksikasjalik teatis iga veopakendis, konteineris või sõidukis sisalduva saadetise sisu
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kohta. Juhul, kui vahepealsel mahalaadimisel eemaldatakse veopakendist, konteinerist
või sõidukist mõni saadetis, tuleb vastavad veodokumendid ette valmistada;

5.4.1.2.5.2

i)

juhul, kui kaubasaadetise lähetamine toimub ainukasutuse alusel, tuleb teha
veodokumenti märkus: „VEDU AINUKASUTUSE ALUSEL” ja

j)

LSA-II ja LSA-III ainete puhul ning SCO-I ja SCO-II puhul saadetise kogu aktiivsus
A2 kordsena. Radioaktiivse materjali puhul, mille A2 väärtus ei ole piiratud, on A2
kordne null.

Kaubasaatja peab tegema veodokumenti märkuse tegevuste kohta, kui neid on, mida vedaja
peab ette võtma. Märkus peab olema keeltes, mida vedaja või asjassepuutuv võimuorgan
vajalikuks peab ning sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
a)

täiendavad nõuded saadetise, veopakendi või konteineri pealelaadimise, lastimise, veo,
käitlemise ja mahalaadimise osas, kaasa arvatud kõik lastimise erisätted ohutuks soojuse
hajutamiseks (vt jao 7.5.11 erisäte CV33 (3.2)) või märkus selle kohta, et sellised
nõuded pole vajalikud;

b)

piirangud veoliigi või sõiduki osas ning kõik tarvilikud instruktsioonid teekonna
läbimiseks;

c)

hädaolukorra meetmed.

5.4.1.2.5.3

Kui on tegemist saadetisega, mille riikidevahelise veo puhul nõutakse tehnilise lahenduse või
veo heakskiitu pädeva asutuse poolt, mille suhtes kasutatakse eri riikides erinevaid heakskiidu
tüüpe, peavad alajao 5.4.1.1.1 kohaselt nõutav ÜRO number ja veose tunnusnimetus vastama
kauba päritoluriigi tehnilisele lahenduse sertifikaadile.

5.4.1.2.5.4

Pädevate asutuste asjakohased sertifikaadid ei pea tingimata veodokumendiga kaasas olema.
Kaubasaatja peab need tegema vedajale/vedajatele kättesaadavaks enne peale- ja
mahalaadimist.

5.4.1.3

(Reserveeritud)

5.4.1.4

Formaat ja keel

5.4.1.4.1

Alajagudes 5.4.1.1 ja 5.4.1.2 nõutavat informatsiooni sisaldav dokument võib olla dokument,
mida nõutakse juba teiste eeskirjadega, mis kehtivad veole mõnel muul transpordiliigil. Kui
kaubasaajaid on mitu, võib kaubasaajate nimed ja aadressid ning tarnitavad kogused, mis
võimaldavad veetava aine omadusi ja kogust igal ajal hinnata, panna kirja teistesse
dokumentidesse, mida tuleb kasutada, või mis tahes muudesse dokumentidesse, mis on muude
spetsiifiliste eeskirjade kohaselt kohustuslikud ning mida peab sõidukis vedama.
Kirjapandav informatsioon peab olema lähteriigi ametlikus keeles ja lisaks (kui see keel pole
inglise, prantsuse või saksa keel) ka inglise, prantsuse või saksa keeles, välja arvatud juhul,
kui rahvusvaheliste maanteeveo tariifide või lepingutega, mis on sõlmitud veosega seotud
riikide vahel, on sätestatud teisiti.

5.4.1.4.2

Kui kaubasaadetise suuruse tõttu ei saa kaupa laadida kogu mahus ühele veoüksusele, tuleb
koostada vähemalt sama palju eraldi dokumente või kopeerida ühte dokumenti nii palju, kui
on laaditud veoüksuseid. Lisaks tuleb kõikidel juhtudel koostada eraldi veodokumendid
kaubasaadetise või kaubasaadetise osade kohta, mida ei saa koos laadida samale sõidukile jaos
7.5.2 toodud keeldude tõttu.
Informatsioon veostega kaasnevate ohtude kohta (nagu näidatud alajaos 5.4.1.1) võib olla
kantud eraldi või kombineeritult olemasolevasse veo- või kaubasaatedokumenti. Dokumendis
sisalduva informatsiooni paigutus (või vastavate andmete ülekandmise kord elektroonilise
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andmetöötluse (EDP) või elektroonilise andmeedastuse (EDI) tehnikate puhul) on toodud
alajaos 5.4.1.1.1.
Kui olemasolevat veodokumenti või kaubasaatedokumenti ei saa kasutada ohtlike veoste
dokumentatsioonina multimodaalse veo korral, on soovitatav kasutada jao 5.4.5 näidisele
vastavaid dokumente 4.
5.4.1.5

Mitteohtlikud veosed
Juhul, kui peatüki 3.2 tabelis A loetletud ainete veo kohta ADR ei kehti, kuna neid peetakse 2.
osa kohaselt mitteohtlikeks, võib kaubasaatja teha veodokumenti sellekohase märkuse, nt:
„Klassi ... mittekuuluv aine”
MÄRKUS: seda sätet võib kasutada muuhulgas juhul, kui kaubasaatja leiab, et veetavate
veoste (nt lahuste ja segude) keemiliste omaduste tõttu või fakti tõttu, et selliseid veoseid
peetakse muude eeskirjade kohaselt ohtlikeks, võiks seda saadetist veo ajal kontrollida.

Selle näidisvormi kasutamisel võib üle vaadata ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kaubanduse soodustamise ja
elektroonilise kaubanduse keskuse (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
(UN/CEFACT)) asjaomased soovitused, eelkõige soovituse nr 1 (ÜRO kaubandusdokumentide näidised)
(ECE/TRADE/137, väljaanne 81.3), ÜRO kaubandusdokumentide näidised – rakendamissuunised (ECE/TRADE/270,
väljaanne 2002), soovituse nr 11 (Rahvusvahelise ohtlike kaupade veo dokumentaalsed aspektid) (ECE/TRADE/204,
väljaanne 96.1 – praegu läbivaatamisel) ja soovituse nr 22 (Veo tüüpjuhendi näidisvorm) (ECE/TRADE/168, väljaanne
1989). Vaata ka UN/CEFACT-i kaubanduse soodustamiseks antud soovituste kokkuvõtet (ECE/TRADE/346, 2006. aasta
väljaanne) ja ÜRO kaubanduse andmeelementide kataloogi (UNTDED) (ECE/TRADE/362, 2005. aasta väljaanne).
4
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5.4.2

Konteineri/sõiduki pakkimise sertifikaat
Kui ohtlike veoste veole konteineris järgneb merevedu, tuleb koos veodokumendiga esitada
IMDG koodeksi 5 jaole 5.4.2 vastav konteineri/sõiduki pakkimise sertifikaat 6.
Jao 5.4.1 kohaselt nõutud veodokumendi ja eespool kirjeldatud konteineri/sõiduki pakkimise
sertifikaadi funktsioonid võib koondada ühte dokumenti. Kui seda ei tehta, tuleb need
dokumendid teineteise külge kinnitada. Kui need funktsioonid on koondatud ühte dokumenti,
piisab sellest, kui veodokumenti on lisatud märge, et konteiner või sõiduk on laaditud kehtivate
nõuete kohaselt, ning konteineri/sõiduki pakkimise sertifikaadi eest vastutava isiku andmed.
MÄRKUS: konteineri/sõiduki pakkimise sertifikaati ei nõuta teisaldatavate paakide,
paakkonteinerite ja MEGC-de kohta.
Kui ohtlike veoste sõiduki veole järgneb merevedu, tuleb koos veodokumendiga esitada
IMDG Koodeksi5,6 jaole 5.4.2 vastav konteineri/sõiduki pakkimise sertifikaat

Veoste transpordivahenditesse laadimise praktilise kasutamise ja väljaõppe juhised on samuti koostatud Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni (IMO), Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE)
poolt ning avaldatud IMO poolt („IMO/ILO/UN-ECE koodeks kaubaveoüksuste pakkimiseks (CTU koodeks)”).
5

6

IMDG koodeksi (muudatus 38-16) jagu 5.4.2 nõuab järgmist:
„5.4.2
Konteineri/veovahendi pakkimise sertifikaat
5.4.2.1
Kui ohtlikke veoseid sisaldavad saadetised on pakitud või laaditud mis tahes konteinerisse või veokile,
peavad konteineri või sõiduki pakkimise eest vastutavad isikud esitama „konteineri/veovahendi pakkimise
sertifikaadi”, mis näitab ära konteineri/veovahendi tunnusnumbri/numbrid ja tõendab, et pealelaadimine ning
kaasnevad toimingud on läbi viidud järgmiste tingimuste kohaselt:
.1
konteiner/veovahend oli puhas, kuiv ning ilmselt sobiv veoste vastuvõtmiseks;
.2
saadetisi, mis on vaja kehtivate nõuete kohaselt üksteisest eraldada, ei ole konteinerisse/veovahendile
pakitud koos (välja arvatud juhul, kui asjassepuutuv pädev asutus on selleks andnud loa kooskõlas alajaoga
7.3.4.1 (IMDG koodeks));
.3
kõik saadetised on väliselt kontrollitud vigastuste suhtes ning peale on laaditud ainult terved saadetised;
.4
vaadid on lastis püstiasendis, välja arvatud juhul, kui pädev asutus pole seda teisiti lubanud, ning kõik
kaubad on korralikult peale laaditud ja vajadusel piisavalt toestatud, arvestades eesseisvat transporti;
.5
puistveosena laaditud veosed on konteineris/veovahendil ühtlaselt jaotunud;
.6
klassi 1 kuuluvaid kaupu sisaldavate saadetiste (peale sektori 1.4 veoste) puhul on konteineri/veovahendi
konstruktsioon (IMDG koodeksi) jao 7.1.2 kohaselt terve;
.7
konteiner/veovahend ja selle sees olevad saadetised on korralikult tähistatud vastavate ohu- ja
tahvelmärgistega;
.8
Juhul, kui jahutamiseks kasutatakse lämbumisohtu põhjustavat ainet (näiteks kuiv jää (ÜRO nr 1845) või
jahutamisega veeldatud lämmastikku (ÜRO nr 1977) või jahutamisega veeldatud argooni (ÜRO nr 1951)),
siis peab konteiner/sõiduk olema väljaspoolt tähistatud vastavalt (IMDG Koodeksi) alajaole 5.5.3.6, ja
.9
(IMDG koodeksi) jaos 5.4.1 nõutud ohtlike veoste veodokument on saadud kõigi
konteinerisse/veovahendisse laaditud ohtlike kaupade kohta.
MÄRKUS: Konteineri/veovahendi pakkimise sertifikaati ei nõuta teisaldatavate paakide kohta.
5.4.2.2
Ohtlike veoste veodokumendis ja konteineri/veoki pakkimise sertifikaadis nõutud informatsiooni võib
koondada ühte koonddokumenti. Kui seda ei tehta, tuleb need dokumendid teineteise külge kinnitada. Kui see
informatsioon on koondatud ühte dokumenti, peab dokumendil olema allkirjastatud deklaratsioon: „Deklareerin,
et veoste pakkimine konteinerisse/veokile on toimunud nõuetekohaselt”. See deklaratsioon peab olema dateeritud
ning dokumendis peavad olema sellele alla kirjutanud isiku andmed. Allkirjastamine faksi teel on lubatud juhul,
kui faksi teel antud allkirjade juriidilist kehtivust tunnustatakse kehtivates õigusnormides.
5.4.2.3
Kui konteineri/veovahendi pakkimise sertifikaat esitatakse vedajale elektroonilise andmetöötluse või
elektroonilise andmevahetuse edastusmeetodi abil, võib allkiri olla elektrooniline või selle võib asendada allkirja
andma volitatud isiku nimega (nimedega) (suurtähtedega).

5.4.2.4 Kui konteineri/veovahendi pakkimise sertifikaat esitatakse vedajale elektroonilise andmetöötluse või
elektroonilise andmevahetuse meetodil ning ohtlikud veosed antakse hiljem üle vedajale, kes nõuab konteineri/sõiduki
pakkimise sertifikaati paberkandjal, peab vedaja tagama, et paberdokumendil oleks märge „originaal saadud
elektrooniliselt” ja allkirja andnud isiku nimi peab olema suurtähtedega.

- 260 -

5.4.3

Kirjalikud juhised

5.4.3.1

Sõiduki meeskonnakabiinis tuleb hoida vabalt kättesaadavana alajaos 5.4.3.4 esitatud vormis
kirjalikud juhised, mis on mõeldud abivahendina veo ajal tekkida võivas avariiolukorras.

5.4.3.2

Need juhised peab sõiduki meeskonnale enne teekonna alustamist andma vedaja ning nad
peavad olema keeles (keeltes), mida kõik meeskonnaliikmed on võimelised lugema ja
mõistma. Vedaja peab tagama, et kõik asjassepuutuvad sõiduki meeskonnaliikmed on neist
juhistest teadlikud ning suutelised neid nõuetekohaselt täitma.

5.4.3.3

Enne teekonna alustamist peavad kõik sõiduki meeskonnaliikmed tutvuma veetavate ohtlike
ainetega ning kirjalikus juhendis esitatud üksikasjadega õnnetusjuhtumi või hädapeatumise
korral võetavate meetmete kohta.

5.4.3.4

Kõnealused kirjalikud juhised peavad vastama nii vormi kui sisu poolest järgmisele neljal
leheküljel kujutatud mudelile.
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ADR KOHASED KIRJALIKUD JUHISED
Tegevused õnnetusjuhtumi või hädapeatumise korral
Veo ajal aset leidva õnnetusjuhtumi või hädapeatumise korral peavad sõiduki meeskonna liikmed rakendama
ohutuse ja mõistlikkuse piires järgmisi tegevusi:
-

rakendama seisupiduri, seiskama mootori ja vajadusel ühendama massilüliti abil aku lahti
vooluvõrgust;

-

vältima süttimise allikaid, eeskätt mitte suitsetama, mitte kasutama elektroonilisi sigarette või
sarnaseid seadmeid ega lülitama sisse elektriseadmeid;

-

teavitama häirekeskust, andes vahejuhtumi või õnnetuse ja sellega seotud ainete kohta võimalikult
palju teavet;

-

panema selga ohutusvesti ja paigutama toestatud ohutähised ettenähtud viisil sündmuskohale;

-

hoidma käepärast veodokumendid nende esitamiseks saabuvatele päästeasutuse töötajatele;

-

mitte astuma lekkinud ainete sisse ega puutuma neid, vältima mürgiste gaaside, suitsu, tolmu ja
aurude sissehingamist, püsides selleks vastutuult;

-

kui see on asjakohane ja ohutu, kasutama tulekustuteid väiksema või esmase tule kustutamiseks
rehvides, pidurisüsteemis ja mootoriruumis;

-

sõiduki meeskonna liikmed ei pea kustutama koormaruumis puhkenud tulekahju;

-

kui see on asjakohane ja ohutu, kasutama lekkinud aine veekeskkonda või reoveesüsteemi jõudmise
takistamiseks sõidukis asuvat varustust ning koguma lekkinud ained kokku;

-

eemalduma õnnetuskoha lähedusest, soovitades seda teha ka teistel inimestel, ja järgima
päästeasutuse töötajate nõuandeid;

-

võtma ära kõik saastunud rõivad ja kasutatud saastunud kaitsevahendid ning kõrvaldama need
ohutult.
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Täiendavad juhised sõiduki meeskonna liikmetele ohtlike veoste klassist tuleneva ohu iseloomust
ja valitsevatest tingimustest sõltuvate tegevuste kohta
Ohu- ja tahvelmärgised
Ohu iseloom
Täiendavad juhised
(1)
(2)
(3)
Lõhkeained ja neid sisaldavad
esemed

Võivad olla erinevad omadused ja toimed, nt
massplahvatus, osakeste laialipaiskumine,
intensiivne tule või kuumuse purse, ereda valguse,
valju müra või suitsu tekkimine.

Varju, kuid hoidu akendest eemale.

Tundlikud raputustele, löökidele või kuumusele.
1

1.5

1.6

Lõhkeained ja neid sisaldavad
esemed
Kerge plahvatuse ja süttimise oht.

Varju.

1.4
Tuleohtlikud gaasid

Tuleoht.
Plahvatusoht.
Võivad olla rõhu all.

Varju.

Lämbumisoht.

Hoia madalatest kohtadest eemale.

Võivad põhjustada põletust või külmumist.

2.1

Sisu võib kuumutamisel plahvatada.

Mittesüttivad, mittemürgised gaasid

Lämbumisoht.
Võivad olla rõhu all.

Varju.

Võivad põhjustada külmumist.

Hoia madalatest kohtadest eemale.

Sisu võib kuumutamisel plahvatada.
2.2
Mürgised gaasid

Mürgitusoht.

Kasuta hingamisteede kaitsevahendeid.

Võivad olla rõhu all.
Võivad põhjustada põletust või külmumist.
Sisu võib kuumutamisel plahvatada.

Varju.
Hoia madalatest kohtadest eemale.

2.3
Tuleohtlikud vedelikud
Tuleoht.

Varju.

Plahvatusoht.
Sisu võib kuumutamisel plahvatada.

3

3

Hoia madalatest kohtadest eemale.

3
Tuleohtlikud tahked ained,
isereageerivad ained,
polümeriseeruvad ained ja tahked
mitteplahvatavas olekus lõhkeained

4

4.1

Tuleoht. Tuleohtlik või põlev, võib süttida
kuumusest, sädemetest või leekidest.
Võib sisaldada isereageerivaid aineid, mis võivad
kuumuse käes, kokkupuutes teiste ainetega (nt
happed, raskmetalliühendid või amiinid),
hõõrdumisel või rappumisel eksotermiliselt
laguneda ning võivad tekkida kahjulikud ja
tuleohtlikud gaasid või aurud või tekib
isesüttimine.
Sisu võib kuumutamisel plahvatada.
Mitteplahvatavas olekus lõhkeainel tekib
plahvatusoht lahjendi kao korral.

Isesüttivad ained
Isesüttimisel tekib tuleoht, kui pakend on
purunenud või sisu lekib.
Võivad veega kokkupuutel jõuliselt reageerida.
4

4.2
Ained, mis veega kokku puutudes
eraldavad tuleohtlikke gaase
Tule ja plahvatuse oht kokkupuutel veega.
4

4

4.3
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Lekkinud ained tuleb hoida kuivana ja kinni
kaetult.

Ohu- ja tahvelmärgised
(1)

Ohu iseloom
(2)

Täiendavad juhised
(3)

Oksüdeerivad ained
Jõulise reaktsiooni, süttimis- ja plahvatusoht Väldi segamist tuleohtliku või põleva ainega (nt
kokkupuutes põlevate ja tuleohtlike ainetega.
saepuru).
5.1

5.1
Orgaanilised peroksiidid

5.2

5.2

5.2

Eksotermilise lagunemise oht kõrgendatud
temperatuuridel, kokkupuutes teiste ainetega (nt
happed, raskemetalli ühendid või amiinid), Väldi segamist tuleohtliku või põleva ainega (nt
hõõrdumisel või rappumisel, mille tulemusel saepuru).
võivad tekkida kahjulikud ja tuleohtlikud gaasid
või aurud või tekib isesüttimine.

Mürgised ained
Mürgitusoht sissehingamisel, nahale sattumisel või
allaneelamisel.
Kasuta hingamisteede kaitsevahendeid.
Oht veekeskkonnale või kanalisatsioonile.
6.1
Nakkusohtlikud ained

Nakkusoht.
Võivad põhjustada tõsiseid haigusi inimestele või
loomadele.
Oht veekeskkonnale või kanalisatsioonile.

6.2
Radioaktiivne materjal

7A

Oht organismi sattumisel ja väliskiirguse oht.

7B

Piira aine läheduses viibimist.

RADIOACTIVE

7

7C

7D

Lõhustuv materjal
Tuuma-ahelreaktsiooni oht.

7E
Sööbivad ained

Sööbimisel põletuste oht.
Võivad jõuliselt reageerida üksteise, vee ja teiste
ainetega.
Lekkinud ained võivad tekitada sööbivaid aurusid.
Oht veekeskkonnale või kanalisatsioonile.

8
Muud ohtlikud ained ja esemed

Põletuste oht.
Tuleoht.
Plahvatusoht.
Oht veekeskkonnale või kanalisatsioonile.

9

9A

Märkus 1: mitme erineva ohuga ohtlike veoste ja segakoorma korral tuleb jälgida kõiki asjakohaseid
ohutusnõudeid.
Märkus 2: tabeli veerus (3) näidatud täiendavaid juhiseid võib vajaduse korral ohu vältimisel vastavalt
olukorrale kohandada.
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Täiendavad juhised sõiduki meeskonna liikmetele märkidega näidatud ohu iseloomust ja
valitsevatest tingimustest sõltuvate tegevuste kohta
Märk
Ohu iseloom
Täiendavad juhised
(1)
(2)
(3)

Oht veekeskkonnale või kanalisatsioonile.
Keskkonnaohtlikud ained
Väldi kokkupuudet sõiduki kuumade osade ja
lekkinud ainega.

Põletuste oht.
Kõrgendatud temperatuuriga ained

Veoüksuses hoitav isiklik ja üldine varustus
üldiste ja ohule iseloomulike avariitegevuste teostamiseks kooskõlas ohtlike veoste
rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) jaoga 8.1.5

Ohtlikke veoseid vedava veoüksusega peab olema kaasas järgmine varustus:
-

iga sõiduki jaoks tõkisking, mis oma mõõtmetelt sobib sõiduki täismassi ja rataste
läbimõõduga;
kaks toestatud ohutähist;
vedelik silmade loputamiseksa ja

igale sõiduki meeskonna liikmele
-

ohutusvest;
ohutu käsilamp (taskulamp);
paar kaitsekindaid;
silmade kaitsevarustus.

Sõltuvalt ohu klassist peab olema kaasas järgmine täiendav varustus:
-

a
b

ohumärgiste number 2.3 või 6.1 kohasel veol hingamisteede kaitsevahendid igale
veoüksuse meeskonna liikmele;
kühvelb;
äravoolutõkeb;
kogumisnõub.

Ei ole vajalik ohumärgiste number 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ja 2.3 korral.
Vajalik ainult nende tahkete ainete ja vedelike korral, mille ohumärgise number on 3, 4.1, 4.3, 8 või 9.
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5.4.3.5

Lepinguosalised peavad esitama UNECE sekretariaadile käesoleva jao kohaste kirjalike juhiste
ametliku tõlke oma riigikeelde (riigikeeltesse). UNECE sekretariaat peab tegema saadud
kirjalike juhiste riiklikud versioonid kättesaadavaks kõigile lepinguosalistele.

5.4.4

Ohtlike veoste vedu puudutava informatsiooni säilitamine

5.4.4.1

Kaubasaatja ja vedaja peavad säilitama ohtlike veoste veodokumendi koopia ning ADR-is ette
nähtud täiendava informatsiooni ja dokumentatsiooni vähemalt kolme kuu jooksul.

5.4.4.2

Kui dokumente säilitatakse elektrooniliselt või arvutisüsteemis, peavad kaubasaatja ja vedaja
suutma neid prinditud kujul reprodutseerida.

5.4.5

Ohtlike kaupade mitmeliigilise veo näidisvorm
Näidisvorm, mida võib ohtlike kaupade mitmeliigilise veo puhul kasutada ohtlike veoste
deklaratsiooni ning konteineri pakkimise sertifikaadi kombineeritud vormina.
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OHTLIKE KAUPADE MITMELIIGILISE VEO DEKLARATSIOONI VORM
2. Veodokumendi number

3.

4. Lastisaatja ref.

Lehekülg 1 / ... leheküljest
5. Kauba edasisaatja ref.
7. Vedaja (täidab veoettevõtja

6. Kaubasaaja

* OHTLIKE KAUPADE puhul tuleb märkide ÜRO number, veose tunnusnimetus, ohuklass, pakendigrupp (kui see on määratud)
ning kogu muu informatsioon, mida nõutakse siseriiklike ja rahvusvaheliste eeskirjadega

LASTISAATJA DEKLARATSIOON
Käesolevaga kinnitan, et selle saadetise kogu sisu on täielikult ja täpselt kirjeldatud
alltoodud tunnusnimetuste kaupa, et kõik kaubad on klassifitseeritud, pakendatud,
tähistatud ja varustatud ohumärgiste/tahvelmärgistega ning on igas mõttes sobivas
seisundis kehtivatele rahvusvahelistele ja siseriiklikele eeskirjadele vastavaks veoks.
8. Vedu toimub nende transpordivahenditega (ülearune maha kriipsutada)

REISI- JA

9. Lisainformatsioon käitlemise kohta veo ajal

AINULT KAUBALENNUKID

KAUBALENNUKID

10. Laev / lend nr ja kuupäev

11. Sadam / pealelaadimise koht

12. . Sadam / mahalaadimise koht

13. Sihtkoht

14. Kaubasaatemärgid

* Pakendite arv ja liik; kaupade kirjeldus

15. Konteineri number /
veovahendi registreerimisnumber

16. Plommi number (numbrid)

KONTEINERI / VEOKI PAKENDAMISE SERTIFIKAAT
Deklareerin, et ülaltoodud kaupade pakkimine/
lastimine ülalnimetatud konteinerisse/ veovahendisse
on läbi viidud nõuetekohaselt **

Kogumass (kg)

Puhasmass

17. Konteineri / veovahendi suurus
ja tüüp

18. Taara (kg)

Maht (m3)

19. Kogumass
(kaasa arvatud taara) (kg)

21. VASTU VÕTNUD ORGANISATSIOONI KÄTTESAAMISTÕEND
Kätte saadud ülaltoodud arv pakendeid / konteinereid / järelhaagiseid nähtavalt heas korras ja
seisundis, kui käesolevaga ei anta lisateavet: VASTU VÕTNUD ORGANISATSIOONI MÄRKUSED:

TULEB TÄITA KÕIGI KONTEINERITE/VEOVAHENDITE
LAADIMISE KOHTA, ALLA KIRJUTAB PAKKIMISE/
LAADIMISE EEST VASTUTAV ISIK

20. Ettevõtte nimi

Veoettevõtte nimi

22. Ettevõtte nimi (VÕI SELLE DOKUMENDI KOOSTAJA)

Deklarandi nimi / amet

Veovahendi registreerimise nr

Deklarandi nimi / amet

Koht ja kuupäev

Allkiri ja kuupäev

Koht ja kuupäev

Deklarandi allkiri

VEOVAHENDI JUHI ALLKIRI

Deklarandi allkiri

** Vt jagu 5.4.2.

MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS

1. Lastisaatja / Kaubasaatja / Kauba edastaja

1. Lastisaatja / Kaubasaatja / Kauba edastaja

Lisaleht

2. Veodokumendi number

3.

4. Lastisaatja ref

Lehekülg 1 / ... leheküljest
5. Kauba edasisaatja ref

* OHTLIKE KAUPADE puhul tuleb märkide ÜRO number, veose tunnusnimetus, ohuklass, pakendigrupp (kui see on määratud)
ja ning kogu muu informatsioon, mida nõutakse siseriiklike ja rahvusvaheliste eeskirjadega

14. Kaubasaatemärgid

* Pakendite arv ja liik; kaupade kirjeldus

Kogumass (kg)

Puhasmass

Maht (m3)

MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS MUST VIIRUTUS

OHTLIKE KAUPADE MITMELIIGILISE VEO DEKLARATSIOONI VORM

PEATÜKK 5.5
ERISÄTTED
5.5.1

(Kustutatud)

5.5.2

Erisätted fumigeeritud kaubaveo üksuste (ÜRO nr 3359) kohta

5.5.2.1

Üldist

5.5.2.1.1

Fumigeeritud kaubaveo üksustele (ÜRO nr 3359), mis ei sisalda muid ohtlikke veoseid, ei
kohaldata muid ADR-i sätteid peale käesoleva jao omade.

5.5.2.1.2

Kui fumigeeritud kaubaveo üksusele on laaditud muid ohtlikke veoseid peale fumigandi,
kohaldatakse lisaks käesoleva jao sätetele muid nende veoste puhul asjakohaseid ADR-i
sätteid (kaasa arvatud tahvelmärgiseid, tähistamist ja dokumentatsiooni puudutavad sätted).

5.5.2.1.3

Fumigeeritud kauba veoks kasutatakse ainult selliseid kaubaveoüksusi, mida saab sulgeda nii,
et gaasi väljavool on minimaalne.

5.5.2.2

Koolitus
Fumigeeritud kaubaveo üksuste käitlemisel osalevad isikud peavad läbima oma kohustustele
vastava koolituse.

5.5.2.3

Tähistamine ja tahvelmärgistega varustamine

5.5.2.3.1

Fumigeeritud kaubaveo üksuse iga juurdepääsu juurde tuleb paigaldada alajaos 5.5.2.3.3
määratud hoiatusmärk nii, et see oleks kaubaveoüksust avavatele või sinna sisenevatele
isikutele hästi nähtav. See märk peab jääma kaubaveoüksusele järgmiste tingimuste täitmiseni:

5.5.2.3.2

a)

fumigeeritud kaubaveo üksus on fumigeeriva gaasi ohtliku kontsentratsiooni
kõrvaldamiseks ventileeritud ja

b)

fumigeeritud kaubad või materjalid on maha laaditud.

Fumigeeritud kaubaveo üksuse hoiatusmärk peab olema selline, nagu joonisel 5.5.2.3.2.
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Joonis 5.5.2.3.2

SEE ÜKSUS ON FUMIGEERITUD
[fumigandiga (nimetus)*]
[kuupäeval*]
[kellaajal*]
VENTILEERITUD [kuupäeval*]

Mitte alla 250 mm

OHT

MITTE SISENEDA
* Lisa vajalikud andmed
Mitte alla 300 mm

Fumigeeritud kaubaveo üksuse hoiatusmärk
Märk peab olema ristkülikukujuline. Märgi laius ei tohi olla alla 400 mm ning kõrgus alla 300
mm ning välisjoone minimaalne paksus peab olema 2 mm. Tähised peavad olema musta värvi
ning valgel taustal, tähe kõrgus ei tohi olla alla 25 mm. Kui mõõdud ei ole määratud, siis
peavad kõik mõõdud jääma proportsiooni joonisel näidatuga
5.5.2.3.3

Kui fumigeeritud kaubaveo üksus on täielikult ventileeritud üksuse uste avamise teel või
mehhaanilise ventileerimisega pärast fumigeerimist, märgitakse fumigeeritud kaubaveo
üksuse hoiatusmärgile ventileerimise kuupäev.

5.5.2.3.4

Kui fumigeeritud kaubaveo üksus on ventileeritud ja tühjaks laaditud, tuleb fumigeeritud
kaubaveo üksuse hoiatusmärk kõrvaldada.

5.5.2.3.5

Fumigeeritud kaubaveo üksustele ei paigaldata mudelile nr 9 vastavaid tahvelmärgiseid (vt
alajagu 5.2.2.2.2), välja arvatud juhul, kui see on vajalik muude sinna pakitud klassi 9 ainete
või esemete pärast.

5.5.2.4

Dokumentatsioon

5.5.2.4.1

Fumigeeritud ja enne vedu täielikult ventileerimata kaubaveoüksuste veoga seotud
dokumendid peavad sisaldama järgmist informatsiooni:
- „ÜRO nr 3359, fumigeeritud kaubaveo üksus, 9” või „ÜRO nr 3359, fumigeeritud kaubaveo
üksus, klass 9”;
- fumigeerimise kuupäev ja kellaaeg ning
- kasutatud fumigandi tüüp ja kogus.
Need andmed peavad olema lähteriigi ametlikus keeles ja lisaks (kui see ei ole inglise,
prantsuse ega saksa keel) inglise, prantsuse või saksa keeles, kui veoga seotud riikide vahel
sõlmitud lepingutes ei ole sätestatud teisiti.
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5.5.2.4.2

Dokumendid võivad olla vabas vormis tingimusel, et nad sisaldavad alajaos 5.5.2.4.1 nõutud
informatsiooni. See informatsioon peab olema kergesti identifitseeritav, loetav ja vastupidav.

5.5.2.4.3

Tuleb anda juhised fumigandi jääkide, kaasa arvatud fumigeerimisvahendite (kui neid
kasutatakse) kõrvaldamiseks.

5.5.2.4.4

Dokumenti ei ole vaja, kui fumigeeritud kaubaveo üksus on täielikult ventileeritud ja kui
ventileerimise kuupäev on märgitud hoiatusmärgile (vt alajagu 5.5.2.3.3 ja 5.5.2.3.4).

5.5.3

Erisätted jahutamiseks või konditsioneerimiseks kasutatavaid lämbumisohtu
põhjustavaid aineid (näiteks kuivjää (ÜRO nr 1845) või lämmastik, jahutamisega
veeldatud (ÜRO nr 1977) või argoon, jahutamisega veeldatud (ÜRO nr 1951))
sisaldavate saadetiste, sõidukite ja konteinerite kohta

5.5.3.1

Reguleerimisala

5.5.3.1.1

Käesolevat peatükki ei kohaldata ainete puhul, mida võidakse kasutada jahutusaine või
konditsioneerina, kui neid veetakse ohtlike veostena, välja arvatud kuiva jää (ÜRO nr 1845)
vedu. Kui neid veetakse saadetisena, tuleb neid vedada peatüki 3.2 tabeli A vastava kirje alusel
kooskõlas sellega seotud veotingimustega.
ÜRO nr 1845 jaoks kehtivad selles jaos toodud veotingimused, välja arvatud 5.5.3.3.1,
kõikidele veotüüpidele nii jahutusaine, konditsioneeri kui saadetisena. ÜRO nr 1845 veole ei
kehti muud ADR-i sätted.

5.5.3.1.2

Käesolevat jagu ei kohaldata jahutussüsteemis olevatele gaasidele.

5.5.3.1.3

Käesolev jagu ei kehti veo ajal paakide või MEGC-de jahutamiseks või konditsioneerimiseks
kasutatavate ohtlike veoste kohta.

5.5.3.1.4

Sõidukite ja konteinerite alla, mis sisaldavad jahutuseks või konditsioneerimiseks mõeldud
aineid, kuuluvad sõidukid ja konteinerid, mis sisaldavad pakendites olevaid jahutuseks ja
konditsioneerimiseks mõeldud aineid, ning sõidukid ja konteinerid, milles on pakendamata
kujul olevaid jahutuseks ja konditsioneerimiseks mõeldud aineid.

5.5.3.1.5

Alajaotised 5.5.3.6 ja 5.5.3.7 kohalduvad ainult siis, kui sõidukis või konteineris on tegelik
lämbumise oht. Ohtu peavad hindama sellega seotud isikud, kes peavad võtma arvesse
jahutamiseks või konditsioneerimiseks kasutatud ainete ohtlikkust, veetava aine kogust,
teekonna pikkust, kasutatavaid säilitusvahendeid ning alajao 5.5.3.3.3 märkuses toodud gaasi
kontsentratsiooni piirmäärasid.

5.5.3.2

Üldist

5.5.3.2.1

Veo ajal jahutamiseks või konditsioneerimiseks (välja arvatud fumigeerimiseks) kasutatavaid
ained sisaldavatele sõidukitele ja konteineritele ei kohaldata muid ADR-i sätteid peale
käesoleva jao omade.

5.5.3.2.2

Ohtlike veoste lastimisel jahutamiseks või konditsioneerimiseks kasutatavaid aineid
sisaldavatesse sõidukitesse ja konteineritesse kohaldatakse lisaks käesoleva jao sätetele muid
nende veoste puhul asjakohaseid ADR-i sätteid.

5.5.3.2.3

(Reserveeritud)

5.5.3.2.4

Jahutamiseks või konditsioneerimiseks kasutatavaid aineid sisaldavate sõidukite ja
konteinerite käitlemisel või vedamisel osalevad isikud peavad saama oma kohustustele
vastava koolituse.
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5.5.3.3

Jahutusainet või konditsioneerivat ainet sisaldavad saadetised

5.5.3.3.1

Jahutust või konditsioneerimist vajavad pakitud ohtlikud veosed, millele on määratud
alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskiri P203, P620, P650, P800, P901 või P904, peavad vastama selle
pakkimiseeskirja asjakohastele nõuetele.

5.5.3.3.2

Kui jahutust või konditsioneerimist vajavatele pakitud ohtlikele veostele on määratud muu
pakkimiseeskiri, peavad saadetised vastu pidama väga madalatele temperatuuridele ning
jahutusaine või konditsioneeriv aine ei tohi neid kahjustada ega oluliselt nõrgendada.
Saadetised peavad olema konstrueeritud ja ehitatud gaasi välja laskvana, et vältida rõhu tõusu,
mis võiks pakendi purustada. Ohtlikud veosed tuleb pakkida nii, et vältida nende liikumist
pärast jahutusaine või konditsioneeriva aine hajumist.

5.5.3.3.3

Jahutusainet või konditsioneeri sisaldavaid saadetisi tuleb vedada hästi ventileeritud
sõidukites ja konteinerites. Sel juhul ei kohaldu alajao 5.5.3.6 kohane markeerimine.
Ventilatsiooni ei nõuta ning alajao 5.5.3.6 kohane markeerimine on vajalik, kui:
–

gaasi vaheldumine veoseruumi ja juhikabiini vahel on veo ajal välistatud; või

–
veoseruum on isoleeritud, jahutatud või mehaaniliselt jahutatav seade, nagu on
defineeritud „Kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ning selleks kasutatavate
eriveokite alases kokkuleppes” (Agreement on the International Carriage of Perishable
Foodstuffs, and on the Special Equipment to be Used for such Carriage, ATP) ning see on
eraldatud juhikabiinist.
MÄRKUS: Antud kontekstis tähendab „hästi ventileeritud“ seda, et õhus on süsinikdioksiidi
kontsentratsioon alla 0,5% mahust ja hapniku kontsentratsioon üle 19,5% mahust.
5.5.3.4

Jahutusainet või konditsioneerivat ainet sisaldavate saadetiste märgistamine

5.5.3.4.1

Jahutamiseks või konditsioneerimiseks kasutatavaid ohtlikke veoseid sisaldavad saadetised
tuleb märgistada nende ohtlike veoste kohta peatüki 3.2 tabeli A veerus 2 toodud nimetusega,
millele järgneb vastavalt märge „JAHUTUSAINENA” (AS COOLANT) või
„KONDITSIONEERIVA AINENA” (AS CONDITIONER) päritoluriigi ametlikus keeles ja
juhul, kui see keel ei ole inglise, prantsuse või saksa keel, siis ka inglise, prantsuse või saksa
keeles, välja arvatud juhul, kui veosega seotud riikide vahel sõlmitud lepingutega on sätestatud
teisiti.

5.5.3.4.2

Märgistus peab olema vastupidav, loetav ning asuma sellises kohas ja olema saadetisega
võrreldes sellise suurusega, et see oleks hästi nähtav.

5.5.3.5

Pakkimata kuivjääd sisaldavad sõidukid ja konteinerid

5.5.3.5.1

Pakkimata kuivjää kasutamise korral ei tohi see sõiduki või konteineri metallstruktuuriga
otseselt kokku puutuda, et vältida metalli haprumist. Tuleb võtta meetmeid, et kuivjää ning
sõiduk või konteiner piisavalt isoleerida vähemalt 30 mm paksuse eralduskihiga (nt kasutades
sobivaid väikese soojusjuhtivusega materjale, nagu puitlaudu, kaubaaluseid jne).

5.5.3.5.2

Kui kuivjää asetatakse saadetiste ümber, tuleb võtta meetmeid, et saadetised jääksid veo ajal
paigale, kui kuivjää on hajunud.

5.5.3.6

Sõidukite ja konteinerite märgistamine
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5.5.3.6.1

Jahutamiseks või konditsioneerimiseks mõeldud ohtlikke veoseid sisaldavate
mitteventileeritud sõidukite ja konteinerite iga juurdepääsu juurde tuleb paigaldada jaos
5.5.3.6.2 määratud hoiatusmärk, et see oleks sõidukit või konteinerit avavatele või sinna
sisenevatele isikutele hästi nähtav. See märk peab jääma sõidukile või konteinerile järgmiste
tingimuste täitmiseni:
a)

sõiduk või konteiner on jahutusaine või konditsioneeriva aine ohtliku kontsentratsiooni
kõrvaldamiseks ventileeritud ja

b)

jahutatud või konditsioneeritud kaubad on maha laaditud.

Kuni sõiduk või konteiner on märgistusega, tuleb enne sellesse sisenemist võtta vajalikud
ettevaatusabinõud. Hinnata tuleb vajadust ventileerida läbi lastiuste või muul moel (nt
sundventilatsioon) ning sellealane teave tuleb lisada ka asjassepuutuva personali koolitusse.
5.5.3.6.2

Hoiatusmärk peab olema selline, nagu on joonisel 5.5.3.6.2.
Joonis 5.5.3.6.2:

/Mitte alla 150 mm/
/Mitte alla250 mm/
Jahutus-/konditsioneeraine hoiatusmärgis sõidukitele ja konteineritele
* Sisestada peatüki 3.2 tabeli A veerus (2) toodud jahutus-/konditsioneeraine nimetus.
Tähed peavad olema suurtähed, ühel joonel ning olema vähemalt 25 mm kõrged. Kui
ohtliku veose tunnusnimetus on liiga pikk, et mahtuda etteantud ruumi, siis võib kirja
suurust vähendada, säilitades suurima võimaliku suuruse etteantud ruumi kohta.
Näiteks: „SÜSINIKDIOKSIID, TAHKE”.
** Sisestada vastavalt sõnad „JAHUTUSAINENA” või „KONDITSIONEERINA”.
Tähed peavad olema suurtähed, ühel joonel ning olema vähemalt 25 mm kõrged.
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Hoiatusmärgis peab olema ristküliku kujuline. Märgi laius ei tohi olla alla 150 mm ning
kõrgus alla 250 mm. Sõna „HOIATUS” (WARNING) peab olema valget või punast
värvi ja vähemalt 25 mm kõrge. Kui mõõdud ei ole määratud, siis peavad kõik mõõdud
jääma proportsiooni joonisel näidatuga.
Sõnad „HOIATUS”, „JAHUTUSAINENA” või „KONDITSIONEERINA” peavad
vastavalt olema kirjutatud päritoluriigi ametlikus keeles ning, kui see keel ei ole inglise,
prantsuse või saksa keel, ka ühes nendest keeltest, kui veoga seotud riikide vahelises
kokkuleppes ei ole ette nähtud teisiti
5.5.3.7

Dokumentatsioon

5.5.3.7.1

Jahutamiseks või konditsioneerimiseks kasutatud aineid sisaldavate või sisaldanud ja enne
vedu täielikult ventileerimata sõidukite või konteinerite veoga seotud dokumendid (nt veokiri,
lastikiri või CMR/CIM saateleht) peavad sisaldama järgmist informatsiooni:
a)

ÜRO number, millele eelnevad tähed „UN”, ja

b)

peatüki 3.2 tabeli A veerus 2 osutatud nimetus, millele järgneb vastavalt märge
„JAHUTUSAINENA” või „KONDITSIONEERIVA AINENA” päritoluriigi ametlikus
keeles ja juhul, kui see ei ole inglise, prantsuse ega saksa keel, inglise, prantsuse või
saksa keeles, välja arvatud juhul, kui veosega seotud riikide vahel sõlmitud lepingutega
on sätestatud teisiti.

Näiteks: ÜRO nr 1845, SÜSINIKDIOKSIID, TAHKE, JAHUTUSAINENA
5.5.3.7.2

Veodokument võib olla vabas vormis, tingimusel et see sisaldab alajaos 5.5.3.7.1 nõutud
informatsiooni. See informatsioon peab olema kergesti identifitseeritav, loetav ja vastupidav.
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