
36. Väikeses koguses ohtlike ainete ja esemete vedu 

(1) Käesoleva paragrahvi ja lisa 2 mõistes on ohtlikud ained ja esemed määratud 
veokategooriatesse 0, 1, 2, 3 või 4, nagu näidatud määruse lisa 1 tabeli veerus 10. Tühjad, 
puhastamata pakendid, mis on sisaldanud veokategooriasse «0» määratud aineid, 
määratakse samuti veokategooriasse «0». Tühjad, puhastamata pakendid, mis on 
sisaldanud muudesse kui veokategooriasse «0» määratud aineid, määratakse 
veokategooriasse «4». 

(2) Kui veoüksuses veetavate ohtlike ainete ja esemete kogus ei ületa antud veokategooria 
jaoks (kui veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kuuluvad samasse kategooriasse) määruse 
lisa 2 tabeli veerus 3 toodud väärtuseid või käesoleva paragrahvi lõike 5 kohaselt arvutatud 
väärtust (kui veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kuuluvad erinevatesse 
veokategooriasse), võib neid vedada saadetises ühes veoüksuses ilma määruse §-de 15, 27, 
28, 31, 49 ja 50 sätteid rakendamata.  

(3) Kui veoüksuses veetavad ohtlikud ained ja esemed kuuluvad samasse kategooriasse, on 
nende maksimaalne kogus veoüksuses näidatud lisa 2 tabeli veerus 3.  

(4) Kui veoüksuses veetavad ohtlikud ained ja esemed on liigutatud ÜRO numbrite0081, 
0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ja 1017 alla, võib nende suurim lubatud kogus 
veoüksuse kohta olla 50 kg. 

(5) Kui erinevatesse veokategooriatesse kuuluvaid ohtlikke kaupu veetakse samas 
veoüksuses, ei tohi koguse ja lõikes 6 toodud teguri korrutiste summa ületada 1000. 

(6) Erinevate ohtlike ainete ja esemete samas veoüksuses koosveo üle otsustamiseks on 1. 
veokategooria korral tegur 50, lõikes 4 nimetatud 1. veokategooria ainete ja esemete 
korral tegur 20, 2. veokategooria korral tegur 3 ja 3. veokategooria korral tegur 1. 
 
(Majandus-ja kommunikatsioonimin m 15.06.2010 Nr. 38 jõust. 02.07.2010 - RT I 2010, 37, 
226) 

§ 37. Piiratud koguses pakitud ohtlike veoste vedu puudutavad erandid  

(1) Piiratud koguses pakitud ohtlike veoste vedu puudutavat erandit võib rakendada, kui 
selle aine sisepakendi või eseme suhtes kohaldatavat koguselist piirangut näitav number 
on nullist erinev arv, mis ei ületa lisa 1 veerus 7 toodud koguse suurust, ja selle piiratud 
koguses aine pakendi kasutamiseks on täidetud vastavad ADR nõuded. 

(2) Kui määruse lisa 1 tabeli veerus 7 on antud aine või eseme kohta kirjutatud number 
null, siis see aine või ese ei ole vabastatud ühestki määruse nõudest. 

(3) Ohtlikku ainet võib pakkida sisepakendisse, mis on paigutatud välispakendisse või 
vahepakendisse. Selliste esemete vedamiseks nagu aerosoolid või gaasi sisaldavad 
väikemahutid ei ole sisepakend vajalik. Saadetise maksimaalne kogumass ei tohi ületada 
30 kg. 

(4) Kombineeritud pakendi kasutamise korral võib välispakendiks olla termokahaneva või 
veniva kilega kaetud kaubaalus. Sellisel juhul esemetest või vahepakendisse paigutatud 
klaasist, portselanist, keraamilist või teatavatest plastidest sisepakenditest koosneva 
saadetise maksimaalne kogumass ei tohi ületada 20 kg. 

(5) Klassi 8 pakendigrupi II liigituvad vedelad ained klaasist, portselanist või keraamilises 
sisepakendis peavad olema suletud sobivasse jäika vahepakendisse. 



(6) Erinevaid ohtlikke aineid võib ühte saadetisse kokku pakkida arvestades lisa 1 veerus 7 
toodud koguselisi piiranguid ainult juhul, kui pakendi lekke korral need ained ei reageeri 
üksteisega. 

(7) Iga saadetis peab olema selgelt ja püsivalt märgistatud lisas 3 toodud märgisega, mis 
peab olema hästi nähtav, loetav ja taluma ilmastikutingimuste mõju. Märgis tuleb kanda 
rombikujulise joonega ümbritsetud pinnale mõõtudega vähemalt 100 mm × 100 mm. 
Rombi kujutise äärejoone laius peab olema vähemalt 2 mm. Kui pakendi suurus seda 
nõuab, võib mõõdet vähendada, kuid see ei tohi olla vähem kui 50 mm × 50 mm, 
tingimusel, et märgistus jääb selgesti nähtavaks. 

(8) Ohtlikke kaupu sisaldavatel õhuveoks ette nähtud saadetis peab olema märgistatud 
lisas 3 toodud Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) tehniliste juhendite 
kohase märgisega, mis peab olema hästi nähtav, loetav ja taluma ilmastikutingimuste 
mõju. See märgis tuleb kanda rombikujulise joonega ümbritsetud pinnale mõõtudega 
vähemalt 100 mm × 100 mm. Rombi kujutise äärejoone laius peab olema vähemalt 2 mm. 
Sümbol «Y» peab olema paigutatud märgistuse keskele ja olema selgesti nähtav. Kui 
pakendi suurus seda nõuab, võib mõõdet vähendada, kuid see ei tohi olla vähem kui 50 
mm × 50 mm, tingimusel, et märgistus jääb selgesti nähtavaks. 

(9) Kui piiratud koguses pakitud ohtlike veoste veol kasutatakse veopakendit, siis lisaks 
käesolevas paragrahvis toodud märgistele kohaldatakse veopakendi osas §-s 24 toodud 
saadetise märgistamise nõudeid juhul, kui välispakendis sisaldub ka muid ohtlikke kaupu, 
mis ei ole pakitud piiratud kogustena, ning ainult nende muude ohtlike veoste kohta. 

(10) Piiratud koguses pakitud ohtlike kaupade kaubasaatjad peavad teavitama vedajat 
enne vedu tõendatavas vormis selliste veoks esitatavate kaupade kogu brutomassist. 

(11) Veoüksus, mille maksimaalne mass ületab 12 tonni ja millega veetakse piiratud 
koguses ohtlikke kaupu sisaldavaid saadetisi, tuleb tähistada veoüksuse ees ja taga 
paikneva lõike 14 kohase tähisega, välja arvatud juhul, kui veoüksus on § 27 kohaselt 
varustatud oranži värvi tahvliga. 

(12) Konteiner, millega veetakse piiratud koguses ohtlikke kaupu sisaldavaid saadetisi 
veoüksustel ja mille maksimaalne mass ületab 12 tonni, tuleb tähistada konteineri kõigist 
neljast küljest lõike 14 kohase tähisega, välja arvatud juhul, kui nendele on juba 
kinnitatud § 26 kohaselt ohtliku veose tunnusmärgid. Vedu sooritavat veoüksust ei ole 
vaja tähistada, välja arvatud juhul, kui konteineritele kinnitatud tähis ei ole nähtav 
väljaspool vedu sooritavat veoüksust. Sel juhul tuleb sama tähis kinnitada veoüksuse ette 
ja taha. 

(13) Lõikes 14 määratletud märgistust ei pea nõudma, kui piiratud kogustes pakitud 
ohtlikke kaupu sisaldavate veetavate saadetiste brutomass kokku ei ületa 8 tonni 
veoüksuse kohta. 

(14) Märgistusena kasutatakse lisas 3 toodud märgiseid, välja arvatud minimaalsete 
mõõtmete osas, mis peavad olema 250 mm × 250 mm. 

(Majandus-ja kommunikatsioonimin m 06.06.2011 Nr. 38 jõust. 13.06.2011 - RT I, 
10.06.2011, 1) 

§ 371. Erandkoguses pakitud ohtlike veoste vedu 

(1) Erandkoguses (Excepted quantities) (edaspidi tähis E) pakitud ohtlike veoste vedu 
puudutavat erandit võib rakendada, kui lisa 13 tabelis toodud pakendid vastavad 
pakkimise ja kasutamise üldistele ja erandkoguse osas kehtivatele ADR erinõuetele. 



(Majandus-ja kommunikatsioonimin m 21.09.2009 Nr.91 jõust. 03.10.2009 - RTL 2009, 75, 
1094) 

(2) Kui määruse lisa 1 tabeli veerus 8 on näidatud aine või eseme kohta tähtnumbriline 
kood «E0», siis selle aine või eseme veol ei ole lubatud kasutada erandkoguse osas 
kehtivaid lihtsustusi. Kõik ülejäänud «E»-ga algavad tähtnumbrilised koodid tähendavad, 
et ADR-i sätteid ei rakendata, kui erandkoguses pakkimise tingimused on täidetud. 
(Majandus-ja kommunikatsioonimin m 15.06.2010 Nr. 38 jõust. 02.07.2010 - RT I 2010, 37, 
226) 

(3) Kui kokku on pakitud erinevate koodidega erandkogustes ohtlikud kaubad, peab 
välispakendi üldkogus piirduma kõige rangema koodi puhul lubatud kogusega. 
(Majandus-ja kommunikatsioonimin m 21.09.2009 Nr.91 jõust. 03.10.2009 - RTL 2009, 75, 
1094) 

(4) Arvestades määruse lisa 13 tabeli veergudes 2 ja 3 toodud konkreetse aine piiranguid 
võib erinevaid ohtlikke aineid ühte saadetisse kokku pakkida ainult juhul, kui pakendi 
lekke korral need ained ei reageeri ohtlikult üksteisega. 
(Majandus-ja kommunikatsioonimin m 21.09.2009 Nr.91 jõust. 03.10.2009 - RTL 2009, 75, 
1094) 

(5) Iga saadetis peab olema selgelt ja püsivalt märgistatud erandkoguse tähisega «E», mis 
asetseb ruudukujulise joonega piiratud pinnal mõõtmetega vähemalt 100 mm × 100 mm. 
Kasutada on lubatud musta või punast viirutatud joont ja sama värvi sümbolit «E» valgel 
või muul sobival kontrastsel taustal. Tähisel tuleb sümboli «E» all ära näidata igas 
saadetises sisalduva ohtliku kauba kohta lisa 1 veerus 6 esitatud esimese ohumärgise 
number. Kui saadetisel ei ole mujal kaubasaatja või vastuvõtja nime nimetatud, tuleb ka 
see kanda tähisele kõige alumise reana. 
(Majandus-ja kommunikatsioonimin m 21.09.2009 Nr.91 jõust. 03.10.2009 - RTL 2009, 75, 
1094) 

(6) Saadetiste arv igas veokis või konteineris ei tohi olla suurem kui 1000. 
(Majandus-ja kommunikatsioonimin m 21.09.2009 Nr.91 jõust. 03.10.2009 - RTL 2009, 75, 
1094) 

(7) Kui erandkogustes veetavatele ohtlikele veostele on lisatud dokument või dokumendid 
(nagu mereveo lastikiri, õhuveokiri või CMR/CIM veokiri), peab vähemalt üks neist 
sisaldama märget «erandkogustes ohtlikud kaubad» ning saadetiste arvu. 
(Majandus-ja kommunikatsioonimin m 21.09.2009 Nr.91 jõust. 03.10.2009 - RTL 2009, 75, 
1094) 

(8) Erandkoguses ohtlikke kaupu sisaldavale veopakendile kantakse lõikes 5 nimetatud 
märgistus, välja arvatud, kui veopakendis sisalduvate saadetiste märgistus on selgesti 
nähtav. 
(Majandus-ja kommunikatsioonimin m 06.06.2011 Nr. 38 jõust. 13.06.2011 - RT I, 
10.06.2011, 1) 
 


