
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I OSA Üldnõuded 
 



 

 

Peatükk: 1.1 

Reguleerimisala ja kohaldatavus 

1.1.1 Struktuur 

RID on jagatud seitsmesse ossa. Iga osa on omakorda jagatud peatükkideks ning iga peatükk 
jagudeks ja alajagudeks (vt Sisukord). 

Iga osa sees sisaldub osa number peatükkide, jagude ning alajagude numbrites; näiteks IV osa 2. 
peatüki 1. jagu kannab numbrit 4.2.1. 

1.1.2 Reguleerimisala 

1.1.2.1 Lisa C artikli 1 mõistes määratleb RID: 

(a) ohtlikud kaubad, mille rahvusvaheline vedu on keelatud; 

(b) ohtlikud kaubad, mida tohib rahvusvaheliselt vedada, ning neid kaupu puudutavad tingimused 
(kaasa arvatud erandid), eriti need, mis puudutavad: 

- kaupade liigitust, kaasa arvatud liigituse kriteeriume ning vastavaid katsemeetodeid; 

- pakendite kasutamist (kaasa arvatud segapakendid); 

- paakide kasutamist (kaasa arvatud nende täitmine); 

- lähetamise protseduure (kaasa arvatud saadetiste ja transpordivahendite tähistamist ning 
ohumärgistega varustamist ning ka nõutud dokumente ja informatsiooni); 

- pakendite ja paakide ehitust, katsetamist ja heakskiitu käsitlevaid nõudeid; 

- transpordivahendite kasutamist (kaasa arvatud laadimine, kooslaadimine ja mahalaadimine). 

RID-i reguleerimisalasse jääva veo suhtes kohaldatakse peale lisa C ka teiste COTIF-i lisade 
asjakohaseid sätteid, eriti neid lisa B sätteid, mis käsitlevad veolepingu alusel toimuvat vedu. 

1.1.2.2 Ohtlike veoste veol rongides, mis ei ole kaubarongid vastavalt lisa C artikli 5 § 1 punktile a, kehtivad 
peatükkide 7.6 ja 7.7 sätted. 

1.1.2.3 Ohtlike veoste veol käsipagasina, registreeritud pagasina või sõidukites ja sõidukitel vastavalt lisa C 
artikli 5 § 1 punktile b, kehtivad ainult alajaos 1.1.3.8 nimetatud sätted. 

1.1.2.4 (Kustutatud) 

1.1.3 Erandid 

1.1.3.1 Transpordi iseloomu puudutavad erandid 

RID-is toodud sätteid ei kohaldata: 

(a) ohtlike kaupade veol eraisikute poolt juhul, kui need kaubad on jaemüügi pakendis ning määratud 
isiklikuks või koduseks kasutamiseks või puhkuseks või sportimiseks tingimusel, et rakendatud on 
meetmeid mis tahes sisu lekkimise vältimiseks normaalsetel veotingimustel; kui kõnealusteks 
kaupadeks on kergestisüttivad vedelikud, mida veetakse taastäidetavates anumates, mille täidab 
eraisik või mis on mõeldud eraisikule, ei tohi nende kogus ületada 60 liitrit anuma kohta; IBC-s, 
suurpakendis või paagis olevaid ohtlikke veoseid ei loeta jaemüügi pakendis olevaks; 

(b) (Kustutatud); 

(c) veoste kohta, mida teostavad ettevõtted, kellele see pole põhitegevusala, nagu näiteks saadetised 
ehitus- või tsiviilehitusplatsidele või sealt tagasi või uurimise, remondi ja hooldusega seotud 
veosed, mille kogus ei ületa 450 liitrit pakendi kohta, kaasa arvatud keskmise suurusega 
mahtlastikonteinerid (IBC-d) ja suured pakendid, või veosed, mille maksimaalne hulk ei ületa 
alajaos 1.1.3.6 toodud koguseid. Rakendada tuleb meetmeid mis tahes sisu lekkimise vältimiseks 
normaalsetel veotingimustel. Nimetatud erandeid ei kohaldata 7. klassi puhul. Selliste ettevõtete 
poolt nende varustamiseks või väliseks või sisemiseks jaotamiseks teostatud vedu ei kuulu 
käesoleva erandi alla; 

(d) hädaolukorras tegutsemiseks pädevate asutuste poolt või nende järelevalve all teostatava veo 
kohta, kuivõrd selline vedu on vajalik hädaolukorras tegutsemiseks, eriti kui vedu teostatakse 
selleks et piirata intsidendi või õnnetuse korral ohtlike veoste lahtipääsemist, sellised veosed 
kokku koguda ja lähimasse sobilikku ohutusse kohta teisaldada; 

(e) avariiveo kohta, mille eesmärgiks on inimelude päästmine või keskkonna kaitsmine tingimusel, et 
on rakendatud kõiki meetmeid sellise veo täielikult ohutuks teostamiseks; 



 

 

(f) puhastamata tühjade staatiliste hoiuanumate veo kohta, kui nendes anumates on hoitud 2. klassi 
grupi A, O või F gaase, II või III pakendigruppi kuuluvaid 3. klassi või 9. klassi aineid või II või III 
pakendigruppi kuuluvaid lassi 6.1 pestitsiide järgmistel tingimustel: 

- kõik avad peale rõhutasandamisseadmete (kui need on paigaldatud) on hermeetiliselt suletud; 

- rakendatud on meetmeid mis tahes sisu lekkimise vältimiseks normaalsetel veotingimustel; 

- veos on kinnitatud tugiraami, korvpakendisse või muusse teisaldusvahendisse või vaguni või 
konteineri külge viisil, mis ei võimalda selle lahtitulekut ega nihkumist normaalsetel 
veotingimustel. 

Käesolev erand ei laiene staatilistele hoiuanumatele, milles on hoitud desensibiliseeritud 
lõhkeaineid või aineid, mille vedu on RID-i kohaselt keelatud. 

MÄRKUS: Radioaktiivsete ainete kohta vt ka alajagu 1.7.1.4. 

1.1.3.2 Gaaside vedu puudutavad erandid 

RID-is toodud sätteid ei kohaldata: 

(a) gaaside veol, mis asuvad raudteesõiduki kütusepaakides või balloonides, ja mida kasutatakse või 
mis on ette nähtud selle liikumiseks või mis tahes seadmete tööks veo jooksul (nt 
külmutusseadmed); 

MÄRKUS: Konteinerit, mis on varustatud veo jooksul kasutatavate seadmetega, mis on kinnitatud 
raudteesõiduki külge, loetakse raudteesõiduki lahutamatuks osaks ning sellele laienevad samad 
seadmete tööks vajaliku kütuse erandid. 

(b) (Kustutatud) 

(c) gruppide A ja O gaaside osas (vastavalt alajaole 2.2.2.1), kui gaasi rõhk mahutis temperatuuril 
20ºC ei ületa 200 kPa (2 baari) ja kui gaas ei ole veeldatud või jahutamisega veeldatud olekus. 
See kehtib igasuguste anumate või paakide kohta, näiteks ka masina osade ja aparaatide kohta; 

MÄRKUS: See erand ei laiene valgustitele. Valgustite kohta vt alajagu 1.1.3.1.0. 

(d) gaaside kohta, mis sisalduvad sõidukite tööks kasutatavates seadmetes (nt tulekustutid), 
sealhulgas varuosades (nt täispumbatud rehvid); see erand laieneb ka veosena veetavatele 
täispumbatud rehvidele; 

(e) gaaside kohta, mis sisalduvad vaguni või veetavate sõidukite eriseadmetes ning on vajalikud 
nende eriseadmete tööks veo ajal (jahutussüsteemid, kalapaagid, soojendusseadmed jne) ning ka 
nende eriseadmete varupaakides või puhastamata tühjades varupaakides, mida veetakse sama 
vaguni või sõidukiga; 

(f) gaaside kohta, mis sisalduvad toiduainetes (ÜRO 1950), kaasa arvatud gaseeritud jookides; 

(g) spordipallides kasutatavate gaaside kohta ja 

(h) (kustutatud). 

1.1.3.3 Vedelkütuste vedu puudutavad erandid 

RID-i nõudeid ei kohaldata järgnevatel juhtudel: 

(a) kütuse veol, mis asub vedu sooritava raudteesõiduki paagis ja mis on ette nähtud selle liikumiseks 
või mis tahes seadmete tööks, mida kasutatakse või plaanitakse kasutada veo jooksul (nt 
külmutusseadmed). 

MÄRKUS: Konteinerit, mis on varustatud veo jooksul kasutatavate seadmetega, mis on kinnitatud 
raudteesõiduki külge, loetakse raudteesõiduki lahutamatuks osaks ning sellele laienevad samad 
seadmete tööks vajaliku kütuse erandid. 

(b) (Kustutatud) 

(c) (Kustutatud) 

1.1.3.4 Erisätteid või piiratud või vabakogustes pakendatud ohtlike veoste vedu puudutavad erandid 

MÄRKUS: Radioaktiivsete ainete kohta vt ka alajagu 1.7.1.4. 

1.1.3.4.1 Peatüki 3.3 teatud erisätted vabastavad teatud ohtlike veoste veo kas osaliselt või täielikult RID-i 
nõuetest. Vabastamist rakendatakse, kui erisättele on viidatud peatüki 3.2 tabeli A veerus 6 toodud 
ohtliku kauba kirjes. 

1.1.3.4.2 Teatud ohtlike veoste suhtes võib kohaldada erandeid eeldusel, et nad vastavad peatükis 3.4 toodud 
tingimustele. 



 

 

1.1.3.4.3 Teatud ohtlike veoste suhtes võib kohaldada erandeid eeldusel, et nad vastavad peatüki 3.5 
tingimustele. 

1.1.3.5 Tühje, puhastamata pakendeid puudutavad erandid 

Tühjadele, puhastamata pakenditele (kaasaarvatud IBC-d ja suured pakendid), mis on sisaldanud 
klasside 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ja 9 aineid, ei kehti RID-i tingimused, kui on võetud vastavaid meetmeid 
igasuguste riskide kõrvaldamiseks. Riskid on kõrvaldatud, kui on võetud vastavaid meetmeid kõikide 
riskide kaotamiseks klassides 1 kuni 9. 

1.1.3.6 Maksimaalne kogus vaguni või suurkonteineri kohta 

1.1.3.6.1 (Reserveeritud) 

1.1.3.6.2 (Reserveeritud) 

1.1.3.6.3 Juhul, kui vastavalt alajao 1.1.3.1 punktile (c) veetakse sama veokategooria ohtlikke veoseid samas 
vagunis või suurkonteineris, on maksimaalne kogus näidatud alljärgneva tabeli veerus 3. 



 

 

 

Veo-
kategooria 

Ained või esemed 
pakendigrupp või klassifikatsioonikood/grupp või ÜRO number 

Maksimaalne 
kogus vaguni või 

suurkonteineri 
kohta 

0 

Klass 1: 

Klass 3: 

Klass 4.2: 

Klass 4.3: 

 

 

Klass 5.1: 

Klass 6.1: 

Klass 6.2: 

Klass 7: 

Klass 8: 

Klass 9: 

1.1 L, 1.2 L, 1.3 L ja ÜRO nr 0190 

ÜRO nr 3343 

I pakendigruppi kuuluvad ained 

ÜRO nr-d 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 

2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 
3398 ja 3399 

ÜRO nr 2426 

ÜRO nr-d 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ja 3294 

ÜRO nr 2814, 2900 ja 3549 

ÜRO nr-d 2912 kuni 2919, 2977, 2978, 3321 kuni 3333 

ÜRO nr 2215 (MALEIINANHÜDRIID, SULANUD) 

ÜRO nr-d 2315, 3151, 3152 ja 3432 ning esemed, mis sisaldavad 
selliseid aineid või segusid 

0 

 
ning tühjad puhastamata pakendid, milles sisaldusid selle veokategooria ained, 
välja arvatud need, mis kuuluvad ÜRO nr 2908 alla. 

 

1 
Ained ja esemed, mis kuuluvad I pakendigruppi ja ei kuulu veokategooriasse 0 
ning järgmiste klasside ained ja esemed: 

20 

 
Klass 1: 1.1 B kuni 1.1 J, 1.2 B kuni 1.2 J, 1.3 C, 1.3 G, 1.3 H, 1.3 J, 1.5 

D(a) 
 

 
Klass 2: grupid T, TC(a), TO, TF, TOC ja TFC 

aerosoolid: grupid C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ja TOC 
rõhu all kemikaalid: ÜRO nr-d 3502, 3503, 3504 ja 3505 

 

 Klass 4.1: ÜRO nr-d 3221 kuni 3224  
 Klass 5.2: ÜRO nr-d 3101 kuni 3104  

2 
Ained, mis kuuluvad II pakendigruppi ja ei kuulu veokategooriasse 0, 1 või 4 
ning järgmiste klasside ained ja esemed: 

333 

 Klass 1: 1.4 B kuni 1.4 G ja 1.6 N  

 
Klass 2: grupp F 

aerosoolid: grupp F 
rõhu all kemikaalid: ÜRO nr 3501 

 

 Klass 4.1: ÜRO nr-d 3225 kuni 3230, 3531 ja 3532  

 Klass 4.3 ÜRO nr 3292  

 Klass 5.1 ÜRO nr 3356  

 Klass 5.2: ÜRO nr-d 3105 kuni 3110  

 
Klass 6.1: 
 
Klass 6.2 

ÜRO nr-d 1700, 2016 ja 2017 ning ained, mis kuuluvad III 
pakendigruppi 
ÜRO nr 3291 

 

 Klass 9: ÜRO nr-d 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 ja 3536  

3 
Ained, mis kuuluvad III pakendigruppi ja ei kuulu veokategooriasse 0, 2 või 4 
ning järgmiste klasside ained ja esemed: 

1000 

 

Klass 2: grupid A ja O aerosoolid: 

grupid A ja O 

rõhu all kemikaalid: ÜRO nr 3500 

 

 Klass 3: ÜRO nr 3473  

 Klass 4.3 ÜRO nr 3476  

 Klass 8: ÜRO nr-d 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 ja 3506  

 Klass 9: ÜRO nr-d 2990 ja 3072  

4 

Klass 1:  

Klass 2: 

Klass 3: 

1.4S 

ÜRO nr-d 3537 kuni 3539 

ÜRO nr 3540  piiramatu 

Klass 4.1:  ÜRO nr-d 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 ja 3541 

Klass 4.2:  ÜRO nr 1361 ja 1362 pakendigrupist III ja ÜRO nr 3542 



 

 

Klass 4.3: 

Klass 5.1: 

Klass 5.2: 

Klass 6.1 

ÜRO nr 3543 

ÜRO nr 3544 

ÜRO nr 3545 

ÜRO nr 3546 

Klass 7:  

Klass 8: 

ÜRO nr-d 2908 kuni 2911 

ÜRO nr 3547 

Klass 9: ÜRO nr-d 3268, 3499, 3508, 3509 ja 3548 

 
ning tühjad, puhastamata pakendid, mis sisaldasid ohtlikke kaupu, välja 
arvatud need, mis kuuluvad veokategooriasse 0 

 

(a) ÜRO numbrite 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ja 1017 jaoks on maksimaalne kogus vaguni 
või suurkonteineri kohta 50 kg. 

Eelnevas tabelis tähendab mõiste „suurim kogus vaguni või suurkonteineri kohta”: 

- ilma pakendita esemete puhul kogumassi kilogrammides (1. klassi kaupade puhul lõhkeaine 
netomassi (kg); RID-is määratletud masinates ja seadmetes kasutatavate ohtlike ainete puhul 
nendes sisalduvate ohtlike ainete üldkogust kilogrammides või vajadusel liitrites);; 

- tahkete ainete, veeldatud, jahutamisega veeldatud ja lahustatud gaaside puhul netomassi 
 kilogrammides; 

- vedelike puhul ohtlike ainete üldkogust liitrites; 

- surugaaside, adsorbeerunud gaaside ja rõhu all olevate kemikaalide puhul anuma maht liitrites. 

1.1.3.6.4 Juhul, kui erinevatesse veokategooriatesse kuuluvaid ohtlikke kaupu veetakse samas vagunis või 
suurkonteineris, ei tohi 

- 1. veokategooria ainete ja esemete 50-kordse koguse, 

- alajao 1.1.3.6.3 tabeli all toodud märkuses nimetatud 1. veokategooria ainete ja kaupade 20-
kordse koguse, 

- 2. veokategooria kaupade ja ainete 3-kordse koguse ning 

- 3. veokategooria ainete ja esemete koguse  

arvutuslik väärtus olla suurem kui 1000. 

1.1.3.6.5 Käesoleva alajao mõistes ei võeta arvesse alajagude 1.1.3.1 punkte a ja d kuni f, 1.1.3.2 kuni 1.1.3.5, 
1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9 ja 1.1.3.10 kohaselt vabastatud ohtlikke veoseid. 

1.1.3.7 Elektrienergia salvestusseadmete ja tootmissüsteemide veoga seotud erandid 

RID-i sätteid ei kohaldata elektrienergia salvestusseadmetele ja tootmissüsteemidele (nt liitiumakud, 
elektrikondensaatorid, asümmeetrilised kondensaatorid, metallhüdriid-salvestussüsteemid ja 
kütuseelemendid): 

a) mis on paigaldatud raudteesõidukile ja mis on ette nähtud selle liikumiseks või mis tahes 
seadmete tööks veo jooksul; 

b) mis sisalduvad veo ajal kasutatavates või kasutamiseks mõeldud seadmetes (nt sülearvuti) 
nende käitamise tarbeks, välja arvatud sellised seadmed nagu andmelogerid ja veose 
jälgimisseadmed, mis on kinnitatud pakendite, veopakendite, konteinerite või vaguni 
veoseruumide külge või nende sisse ja millele kehtivad ainult alajao 5.5.4 nõuded; 

c) (Kustutatud) 

1.1.3.8 Erandite kohaldamine seoses ohtlike veoste veoga käsipagasina, registreeritud pagasina või 
sõidukites ja sõidukitel 

MÄRKUS 1: Järgnevad nõuded ei mõjuta vedaja veotingimuste täiendavaid eraõiguslikke 
piiranguid.  

2: Segarongi haagiste ühendveo korral (ühendatud kauba- ja reisijatevedu) vt 
peatükk 7.7. 

Ohtlike veoste vedamiseks käsipagasina, registreeritud pagasina või sõidukites ja sõidukitel 
kohaldatakse erandeid vastavalt alajaole 1.1.3.1, 1.1.3.2 punktile (c) kuni (g), 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.7 
ja 1.1.3.10. 

1.1.3.9 Veo ajal jahutite või konditsioneerina kasutatavate ohtlike veostega seotud erandid 



 

 

Vagunites või konteinerites jahutamiseks või konditsioneerina kasutatavate ohtlike veoste suhtes, mis 
on ainult lämmatava omadusega (mis lahjendavad või asendavad hapnikku tavaliselt atmosfääris), 
kohaldatakse ainult jaos 5.5.3 nimetatud sätteid. 

1.1.3.10 Ohtlikke veoseid sisaldavate valgustite veoga seotud erandid 

 Järgnevad valgustid ei kuulu RID-i alla eeldusel, et need ei sisalda radioaktiivseid materjale ja ei 
sisalda elavhõbedat rohkem kui peatüki 3.3 erisättes 366 määratud koguses: 

 (a) Valgustid, mis on kogutud otse üksikisikutelt või majapidamistelt ja mida veetakse kogumis- või 
ringlussevõturajatistesse;  

 MÄRKUS: Siia alla kuuluvad ka valgustid, mille üksikisikud on viinud esmasesse kogumispunkti ja 
mis on seejärel viidud järgmisesse kogumispunkti, töötlemise vaherajatistesse või 
ringlussevõturajatistesse. 

(b) Valgustid, mis ei sisalda üle 1 grammi ohtlikke veoseid ja mis on pakendatud nii, et ühes pakendis 
ei sisaldu üle 30 grammi ohtlikke veoseid, tingimusel, et: 

(i) Valgustid on toodetud vastavalt sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemile; 

MÄRKUS: Selleks sobib standard ISO 9001. 

ja 

(ii) iga valgusti eraldi on pakendatud sisepakendisse, mis on jaotatud sektsioonidesse või mida 
ümbritsevad valgustit kaitsvad pehmendusmaterjalid, ja pakendatud tugevasse välispakendisse, mis 
vastab alajao 4.1.1.1 üldsätetele ja mis on võimeline läbima 1.2 meetri kõrguselt kukkumise katse; 

(c) Kasutatud, kahjustatud või puudustega valgustid, millest ükski eraldi ei sisalda üle 1 grammi 
ohtlikke veoseid ja mille pakendis ei sisaldu üle 30 grammi ohtlikke veoseid kui neid veetakse ära 
kogumis- või ringlussevõturajatistest. Valgustid peavad olema pakendatud tugevasse 
välispakendisse, mis on piisav, et hoida ära sisu väljapääsemine veo normaaltingimustel vastavalt 
alajao 4.1.1.1 üldsätetele ja mis on võimeline läbima 1.2 meetri kõrguselt kukkumise katse; 

(d) Valgustid, mis sisaldavad ainult gruppidesse A ja O (vastavalt alajaole 2.2.2.1) kuuluvaid gaase, 
tingimusel, et valgusti purunemisel ei pääse lenduvate osade mõju pakendist välja. 

MÄRKUS: Radioaktiivseid materjale sisaldavaid valgusteid on käsitletud alajaos 2.2.7.2.2.2 (b). 

1.1.4 Teiste reeglite kohaldatavus 

1.1.4.1 Üldist 

1.1.4.1.1 Ohtlike veoste rahvusvaheline vedu RID lepinguosalise riigi territooriumil võib olla reguleeritud lisa C 
artikli 3 kohaselt kehtestatud eeskirjade või piirangutega, mille kehtestamine ei ole seotud veoaegse 
ohutusega. Sellised eeskirjad või piirangud tuleb kohases vormis avaldada. 

1.1.4.1.2 (Reserveeritud) 

1.1.4.1.3 (Reserveeritud) 

1.1.4.2 Vedu veoketis, kaasa arvatud mere- või õhuvedu 

1.1.4.2.1 Pakendeid, konteinereid, mahtkonteinereid, teisaldatavaid paake, paakkonteinereid ja MEGC-se ja 
vaguneid, mille täislast sisaldab ühte ja sama ainet või esemeid, mis ei vasta täielikult RID-i 
pakkimise, koospakkimise, tähistamise, pakendite ohumärgistega varustamise või tabloodega ja 
oranži tahvliga tähistamise nõuetele, kuid on vastavuses IMDG koodeksiga või ICAO tehniliste 
tingimustega, võib vastu võtta veoks veoketis, kaasa arvatud mere- või õhuveol järgmistel tingimustel: 

(a) kui pakendid pole RID-i kohaselt tähistatud ja ohumärgistega varustatud, peavad nad kandma kas 
IMDG koodeksi või ICAO tehniliste eeskirjade kohaseid märgiseid ning ohusilte; 

(b) IMDG koodeksi või ICAO tehniliste eeskirjade nõudeid kohaldatakse pakendi sees olevale 
segapakendile; 

(c) merevedu hõlmava, veoketis veo korral peavad konteinerid, mahtkonteinerid, teisaldatavad 
paagid, paakkonteinerid või MEGC-sid või vagunid, mille täislast sisaldab ühte ja sama ainet või 
esemeid, kui nad ei ole RID-i peatüki 5.3 kohaselt tähistatud ja ohumärgistega varustatud, olema 
tähistatud ja ohumärgistega varustatud IMDG koodeksi peatüki 5.3 kohaselt. Tühjade, 
puhastamata teisaldatavate paakide, paakkonteinerite ja MEGC-side kohta kehtivad need nõuded 
kuni nende viimiseni puhastusjaama ja sinna viimise ajal. 

See mööndus ei kehti veoste korral, mis on liigitatud RID-i klasside 1 kuni 9 kohaselt ohtlikeks 
veosteks ning mida peetakse IMDG Koodeksi või ICAO tehniliste eeskirjade kohaselt mitteohtlikeks 
veosteks. 



 

 

1.1.4.2.2 (Reserveeritud) 

1.1.4.2.3 (Reserveeritud) 

MÄRKUS: alajao 1.1.4.2.1 kohase veo kohta vt ka alajagu 5.4.1.1.7. Konteinerveo kohta vt ka jagu 
5.4.2. 

1.1.4.3 Mereveoks lubatud IMO-tüüpi teisaldatavate paakide kasutamine 

IMO-tüüpi teisaldatavaid paake (tüübid 1, 2, 5 ja 7), mis ei vasta peatükis 6.7 või 6.8 toodud nõuetele, 
kuid on ehitatud ja heaks kiidetud enne 1. jaanuari 2003 IMDG koodeksi (täiendus 29-98) kohaselt 
võib kasutada ka edaspidi tingimusel, et nad vastavad IMDG koodeksi1 kohastele kontrolli ja 
katsetamise sätetele. Lisaks peavad need vastama RID-i peatüki 3.2 tabeli A veergudes (10) ja (11) 
ning peatükis 4.2 toodud sätetele. Vaadake ka IMDG koodeksi alajagu 4.2.0.1. 

1.1.4.4 Haagiste ühendvedu 

1.1.4.4.1  Ohtlikke veoseid võib samuti vedada haagiste ühendveo korras järgmistel tingimustel:  

Haagiste ühendveo korras veoks üle antavad maanteesõidukid ning nende sisu peavad vastama 
ADR-i sätetele.  

Keelatud on vedada järgmist: 

- 1. klassi lõhkeained, sobivusgrupp A (ÜRO nr 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 ja 
0473); 

- 4.1 klassi isereageerivad ained, mille puhul on nõutav temperatuuri kontroll (ÜRO nr 3231 kuni 
3240); 

- 4.1 klassi polümeriseeruvad ained, mille puhul on nõutav temperatuuri kontroll (ÜRO nr 3533 ja 
3534); 

- pakendites või IBC-des 1. kuni 8. klassi polümeriseeruvad ained, mille isekiireneva 
polümerisatsiooni temperatuur (SAPT) ≤ 50 °C, ning paakides polümeriseeruvad ained, mille 
isekiireneva polümerisatsiooni temperatuur ≤ 45 °C, ning mis seetõttu vajavad temperatuuri 
kontrolli; 

- 5.2 klassi orgaanilised peroksiidid, mille puhul on nõutav temperatuuri kontroll (ÜRO nr 3111 kuni 
3120); 

- vähemalt 99,95% puhtusastmega klassi 8 vääveltrioksiid, mida veetakse paagis ilma inhibiitorita 
(ÜRO nr 1829). 

1.1.4.4.2 Maanteesõidukeid kandvate vagunite küljes olevad kõvast materjalist ohumärgid, märgised või 
oranži värvi tahvlid 

Vagunitele pole vaja kinnitada kõvast materjalist ohumärke, tähiseid või oranži värvi tahvleid 
järgmistel juhtudel: 

(a) kui maanteesõidukitel on küljes kõvast materjalist ohumärgid, tähised või oranži värvi tahvlid 
vastavalt ADR-i peatükile 5.3 või 3.4; 

(b) kui maanteesõidukitel ei pea olema küljes kõvast materjalist ohumärgid, tähised või oranži värvi 
tahvlid (näiteks vastavalt alajaole 1.1.3.6 või ADR-i alajao 5.3.2.1.5 märkusele). 

1.1.4.4.3 Saadetisi vedavate haagiste vedamine 

Kui haagis eraldatakse vedukist, tuleb ADR-i alajao 5.3.2 kohased oranži värvi tahvlid ja ADR-i 
peatüki 3.4 kohane tähis kinnitada lisaks haagise tagaosale ka esiosale. Oranži värvi tahvlit ei pea 
siiski haagise ette kinnitama, kui vastavad ohumärgid on kinnitatud mõlemale küljele. 

1.1.4.4.4 Korduvate kõvast materjalist ohumärkide, tähiste või oranži värvi tahvlite paigaldamine 
maanteesõidukeid kandvatele vagunitele 

Kui kinnitatud ohumärgid, tähised või oranžid tahvlid pole vastavalt alajaole 1.1.4.4.2 väljastpoolt 
vagunit nähtavad, tuleb need kinnitada mõlemale vaguni küljele. 

1.1.4.4.5 Saatekirjas olev informatsioon 

Veoks haagiste ühendveona vastavalt käesolevale alajaole, tuleb saatekirja sisestada järgnev 
informatsioon: 

                                                 
1 Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) on ringkirja CCC.1/Circ.3 näol välja andnud „Juhise 
olemasolevate IMO tüübi teisaldatavate paakide ja maantee paakveokite jätkuvaks kasutamiseks 
ohtlike kaupade veol”. Selle juhise tekst on saadaval IMO veebilehel aadressil: www.imo.org. 

http://www.imo.org/


 

 

„VEDU VASTAVALT ALAJAOLE 1.1.4.4.”. 

Paakide või ohtlike veoste vedamiseks puistlastina, mille jaoks ADR on ette näinud ohu 
tunnusnumbriga oranži värvi tahvli, tuleb ohu tunnusnumber sisestada saatekirja enne ÜRO numbri 
tähti „ÜRO“ (vt alajao 5.4.1.1.1 punkt (a)). 

1.1.4.4.6 Kõik teised RID-i sätted jäävad samaks. 

1.1.4.5 Vedu muul viisil kui raudteed mööda 

1.1.4.5.1 Juhul, kui vagunit, mis sooritab RID-i nõuete kohast vedu, veetakse oma teekonna mõnel lõigul muul 
viisil kui raudteed mööda, siis rakendatakse ainult vastavaid riiklikke või rahvusvahelisi eeskirju, mis 
reguleerivad ohtlike veoste vedu sellel teelõigul vaguni veoks kasutatava transpordivahendiga. 

1.1.4.5.2 Tingimusel, et see ei lähe vastuollu rahvusvaheliste konventsioonidega, mis reguleerivad ohtlike 
veoste vedu sellel teelõigul vaguni veoks kasutatava transpordivahendiga, võivad RID-i 
lepinguosalised riigid kokku leppida RID-i nõuete kohaldamises antud teelõigul, täiendades neid 
muude nõuetega, kui nad seda vajalikuks peavad. 

Kokkuleppe algatanud RID-i lepinguosaline riik peab sellistest kokkulepetest teatama OTIF-i 
sekretariaadile. OTIF-i sekretariaat teeb need teatavaks teistele RID-i lepinguosalistele riikidele.2 

1.1.4.5.3 (Reserveeritud) 

1.1.4.6 SMGS-i lepinguriiki või läbi selle saadetav kaubasaadetis 

 Kui SMGS lisa 2-le vastavale veole järgneb RID-le vastav vedu, siis kohalduvad sellele teekonna 
osale SMGS lisa 2 sätted. 

Sellisel juhul peab RID-i sätestatud pakendite, veopakendite, paakvagunite ja paakkonteinerite 
tähistus, ja RID-i sätestatud kogu veodokumendi3 informatsioon ning kõigi veodokumendiga 
kaasasolevate dokumentide informatsioon olema lisaks RID-i sätestatud keeltele ka hiina ja vene 
keeles, välja arvatud juhul, kui veossepuutuvate riikide vahel on sõlmitud lepinguid, mis sätestavad 
teistmoodi. 

 
1.1.4.7 Ameerika Ühendriikide Transpordiministeeriumi heakskiidetud taastäidetavad surveanumad 
 
 MÄRKUS: Alajao 1.1.4.7 kohaseks veoks vt ka alajagu 5.4.1.1.24. 
 
1.1.4.7.1 Gaaside import 
 
 Ameerika Ühendriikide Transpordiministeeriumi heakskiidetud taastäidetavad surveanumad, mis on 

ehitatud ja testitud föderaaleeskirjade koodeksi 49. jaotise „Transpordinõuded“ osas 178 loetletud 
standardite kohaselt, ja mida aktsepteeritakse veoketis alajao 1.1.4.2 kohaselt võib veoketi lõpp-
punktis asuvast ajutise ladustamise kohast vedada lõppkasutajani. 

 
1.1.4.7.2 Gaaside ja tühjade puhastamata surveanumate eksport 
 
 Ameerika Ühendriikide transpordiministeeriumi heakskiidetud taastäidetavaid surveanumaid, mis on 

ehitatud ja testitud föderaaleeskirjade koodeksi 49. jaotise „Transpordinõuded“ osas 178 loetletud 
standardite kohaselt, võib täita ja vedada eksportimiseks üksnes riikidesse, mis ei ole RID-i 
lepinguosalised riigid, tingimusel et on täidetud järgmised tingimused: 

 
(a) surveanuma täitmine vastab Ameerika Ühendriikide föderaaleeskirjade koodeksi asjakohastele 
nõuetele;  
 
(b) surveanumad märgistatakse ja tähistatakse punkti 5.2 kohaselt; 
 
(c) surveanumatele kohaldatakse alajagude 4.1.6.12 ja 4.1.6.13 sätteid. Surveanumaid ei tohi täita, 
kui nende korraline ülevaatus on möödunud, kuid neid tohib pärast korralise ülevaatuse möödumist 
vedada ülevaatuse tegemiseks, kaasa arvatud vahepealne vedu. 

 
1.1.5 Standardite kohaldamine 

                                                 

2 Käesoleva alajao kohaselt sõlmitud kokkulepetega võib tutvuda OTIF-i veebilehel 
(http://otif.org/en/?page_id=176). 
3 Rahvusvaheline Raudteetranspordi Komitee (CIT) annab välja „CIM/SMGS kaubasaadetiste märgistamise 
juhendit (GLV-CIM/SMGS), mis sisaldab üleüldise kaubasaadetise märgistuse näidist, mis vastab CIM ja SMGS 
veolepingule ja selle rakendussätetele (vt www.cit-rail.org). 



 

 

Kui on vaja kohaldada standardit ja tekib konflikt standardi ja RID-i vahel, tuleb eelistada RID-i. RID-
iga mitte konfliktis olevaid standardi nõudeid tuleb kohaldada nagu sätestatud, kaasa arvatud mis 
tahes muude standardite nõudeid või nende standardite osasid, mille normatiivsusele on standardis 
viidatud. 

MÄRKUS: Standardis kirjeldatakse täpsemalt, kuidas tagada vastavus RID-i sätetele ja see võib 
sisaldada täiendavaid nõudeid lisaks RID-ile. 

 



 

 

Peatükk 1.2 

Definitsioonid, mõõtühikud ja lühendid 

1.2.1 Definitsioonid 

MÄRKUS 1: Käesolev jagu sisaldab kõiki üldisi või erimõisteid. 

2: Käesoleva jao definitsioonides toodud terminid, mis on ise definitsiooni objektiks, on 
toodud kaldkirjas. 

RID-i mõistes tähendab: 

A 

Aerosool või aerosoolpakend (ingl k Aerosol või Aerosol dispenser) tähendab eset, mis sisaldab 
igasugust jao 6.2.6 nõuetele vastavat, mitte-taastäidetavat metallist, klaasist või plastist anumat, mis 
sisaldab rõhu all, veeldatud või lahustunud olekus gaasi segu vedelikuga, pastaga või pulbriga või ilma 
seguta ning mis on varustatud päästikseadmega, mis võimaldab sisu välja lasta tahkete või vedelate 
osakeste suspensioonina gaasis vahuna, pastana või pulbrina või vedelas või gaasilises olekus. 

Ainukasutus (ingl k Exclusive use) tähendab radioaktiivse materjali veo puhul vaguni või suurkonteineri 
kasutamist ühe kaubasaatja poolt, kusjuures vaguni või suurkonteineri kõik esmased, vahe- ja 
lõpplaadimised, vedamine ning mahalaadimised teostatakse vastavalt kaubasaatja või kaubasaaja 
eeskirjade kohaselt, kui see on nõutud RID-is. 

Alusplaat (ingl k Tray) (1. klass) on metallist, plastist, kartongist või muust sobivast materjalist leht, mis 
asetatakse sise-, vahe- või välispakendisse ning mis sobib sellise pakendiga tihedalt. Alusplaadi pind võib 
olla kujundatud selliselt, et pakendeid või esemeid saab selle sisse panna, nad on selles kindlalt ning 
üksteisest eraldatud. 

Anum (1. klass) (ingl k Receptacle) tähendab kaste, pudeleid, plekknõusid, vaate, purke või torukujulisi 
anumaid koos igasuguste sise- või vahepakendites kasutatavate sulgemisvahenditega. 

Anum (ingl k Receptacle) tähendab ainete või esemete vastuvõtmiseks ja hoidmiseks ette nähtud nõud, 
kaasa arvatud igasugused selle sulgurid. See mõiste ei kehti korpuste kohta (vt ka suletud krüotehniline 
anum, avatud krüotehniline anum, siseanum, surveanum, jäik siseanum ja ühekorrapakend). 

Anuma nimimaht (ingl k Nominal capacity of the receptacle) tähendab ohtliku aine nimimahtu anumas 
liitrites. Surugaasi balloonide jaoks tähendab nimimaht ballooni veemahtu. 

Arvutuslik rõhk (ingl k Calculation pressure) tähendab teoreetilist rõhku, mis on vähemalt võrdne 
katserõhuga, mis vastavalt veetava aine poolt esitatavale ohtlikkuse astmele võib suuremal või väiksemal 
määral ületada töörõhku. Seda kasutatakse üksnes korpuse seina paksuse määramiseks, sõltumatult 
igasugusest välisest või sisemisest tugevdusseadmest (vt ka tühjendamise rõhk, täitmise rõhk, 
maksimaalne töörõhk (manomeetriline rõhk) ja katserõhk).  

MÄRKUS: teisaldatavate paakide kohta vt peatükk 6.7. 

Avariitemperatuur (ingl k Emergency temperature) tähendab temperatuuri, mille juures rakendatakse 
avariiprotseduure, kui temperatuuri reguleerimise süsteem on üles öelnud. 

B 

Balloon (ingl k Cylinder) tähendab surveanumat veemahutavusega mitte üle 150 liitri (vt ka 
balloonikogum). 

Balloonikogum (ingl k Bundle of cylinders) tähendab üksteise külge kinnitatud surveanumat, mis sisaldab 
balloonide või balloonide korpuste kogumit, mis on omavahel kollektoriga ühendatud ning mida veetakse 
ühe ühikuna. Selle kogu veemahutavus ei tohi ületada 3000 liitrit, väljaarvatud balloonikogumite puhul, mis 
on ette nähtud 2. klassi mürgiste gaaside veoks (alajao 2.2.2.1.3 kohaselt tähega T algavad grupid). Sel 
juhul peab veemahutavus olema piiratud 1000 liitriga. 

D 

Doosikiirus (ingl k Dose Rate) tähendab ambientset doosiekvivalenti või suunddoosi ekvivalenti vastava 
ajaühiku kohta, mõõdetuna soovitud kohas. 

E 

Elastne IBC (ingl k Flexible IBC) tähendab vahekonteinerit, mis koosneb kilest, kootud- või igasugusest 
muust elastsest materjalist või nendest kombineeritud kerest ja vajadusel sisemisest kattest või voodrist 
koos vastavate käitamisvahendite ja teisaldusseadmetega. 

Elastne mahtkonteiner, vt Mahtkonteiner. 



 

 

Elastse IBC plaaniline hooldus (ingl k Routine maintenance of flexible IBC), vt puistveose vahekonteiner 
(IBC).  

Elastsete IBC-de plaaniline hooldus (ingl k Routine maintenance of flexible IBCs) tähendab plastist või 
tekstiilist elastsete IBC-dega järgmisi plaaniliselt teostatavaid tegevusi:  

(a) puhastamine või 

(b) mittestruktuursete osade, nt mittestruktuursete voodrite ja sulguriühenduste vahetamine tootja 
originaalspetsifikatsioonidele vastavate osade vastu tingimusel, et need toimingud ei halvenda 
elastse IBC hoidmisfunktsiooni ning ei muuda selle prototüüpi. 

Eriotstarbeline merekonteiner (ingl k Offshore bulk container) korduvkasutamiseks mõeldud konteiner 
kaupade vedamiseks avamererajatistele. Eriotstarbelise merekonteineri konstruktsioon ja ehitus vastavad 
avamerel käideldavate merekonteinerite heakskiitmise juhendile, mille on kehtestanud Rahvusvaheline 
Mereorganisatsioon (IMO) dokumendiga MSC/Circ.860. 

Etalonteras (ingl k Reference steel) tähendab terast tõmbetugevusega 370 N/mm2 ja katkevenivusega 
27%. 

Ettevõte (ingl k Enterprise) tähendab igasugust kasumlikku või mitte-kasumlikku füüsilist isikut, juriidilist 
isikut, ilma juriidilise isiku staatuseta inimeste gruppi või ühendust või igasugust ametlikku organit 
sõltumata sellest, kas see on ise juriidiline isik või sõltuv ametivõimust, kes on juriidiline isik. 

F 

Fiibersarrustatud plast (ingl k Fibre-reinforced plastics) tähendab materjali, mis sisaldab kiududest ja/või 
mikroosakestest sarrustust termoreaktiivses polümeeris või termoplastses polümeeris (maatriksis). 

G 

Gaas (ingl k Gas) tähendab ainet, mis: 

(a) temperatuuril 500 C omab üle 300 kPa (3 baari) aururõhku; 

(b) on 200 C temperatuuril, normaalrõhul 101,3 kPa täielikult gaasiline. 

Gaasi sisaldav väike anum (ingl k Small receptacle containing gas) tähendab survestatud gaasi või 
gaaside segu sisaldavat anumat, mille puhul metallist valmistatud anuma maht ei ületa 1000 ml ja 
sünteetilistest materjalidest või klaasist valmistatud anuma maht ei ületa 500 ml. Sellele saab kinnitada 
ventiili. 

GHS (ingl k Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) on kemikaalide 
klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoneeritud süsteemi üheksas, muudetud väljaanne, mis 
on avaldatud ÜRO poolt dokumendina ST/SG/AC.10/30/Rev.9. 

H 

Haagiste ühendvedu (ingl k Piggyback transport) tähendab maanteesõidukite vedu ADR-i raames 
kombineeritud maantee-/raudteeveona. Käesolev mõiste hõlmab ka rullteed (maanteesõidukite laadimine 
ADR-i järgi (saatjaga koos või ilma) vagunitele, mis on mõeldud sellist tüüpi veo jaoks). 

Heakskiit (ingl k Approval) 

Mitmepoolne heakskiit (ingl k Multilateral approval) tähendab radioaktiivse materjali veo puhul 
kas tehnilise lahenduse või saadetise päritoluriigi asjaomase pädeva asutuse ja kõigi riikide, 
kuhu saadetis veetakse või mida see läbib, pädevate asutuste heakskiitu.  

Ühepoolne heakskiit (ingl k Unilateral approval) tähendab radioaktiivse materjali veo puhul 
ainult tehnilise lahenduse päritoluriigi pädeva asutuse poolt tehnilisele lahendusele antavat 
heakskiitu.  

Kui päritoluriik ei ole RID-i lepinguosaline riik, peab heakskiidu valideerima RID-i lepinguosalise 
riigi pädev asutus (vt alajagu 6.4.22.8). 

Hermeetiliselt suletud paak (ingl k Hermetically closed tank) tähendab paaki, mis: 

- ei ole varustatud kaitseklappide, kaitsemembraanide, muude sarnaste ohutusseadmete ega 
vaakumklappidega või isetöötavate tuulutusklappidega või 

- on varustatud kaitseklappide ja neile eelneva kaitsemembraaniga alajao 6.8.2.2.10 kohaselt, 
kuid ei ole varustatud vaakumklappide või isetöötavate tuulutusklappidega. 

Hermeetiliselt suletud paagiks loetakse ka paaki, mis on mõeldud vedelate ainete vedamiseks arvutuslikul 
rõhul vähemalt 4 baari või tahkete ainete (pulbriliste või granuleeritud) vedamiseks sõltumata nende 
arvutuslikust rõhust, kui see: 



 

 

- on varustatud kaitseklappide ja neile eelneva kaitsemembraaniga alajao 6.8.2.2.10 kohaselt 
ning vaakumklappide või isetöötavate tuulutusklappidega alajao 6.8.2.2.3 nõuete kohaselt; või  

- ei ole varustatud kaitseklappide, kaitsemembraani või muude sarnaste ohutusseadmetega, 
kuid on varustatud vaakumklappide või isetöötavate tuulutusklappidega alajao 6.8.2.2.3 nõuete 
kohaselt. 

Hoolduse eest vastutav üksus (ingl k Entity in charge of maintenance (ECM)) tähendab üksust, mis 
vastab ühtsele eeskirjale tehnoloa väljaandmiseks raudteematerjalile, mida kasutatakse rahvusvahelises 
liikluses(ATMF – COTIF-i lisa G) ja mis on sertifitseeritud vastavalt selle lisale A4 ning mis vastutab vaguni 
hoolduse eest. 

I 

ICAO tehnilised eeskirjad (ingl k ICAO Technical Instructions) tähendab ohtlike veoste õhuveo tehnilisi 
eeskirju, mis moodustavad Chicago Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni (Chicago 1944) lisa 
18, avaldatud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) poolt Montréalis. 

IMDG koodeks (ingl k IMDG Code) tähendab Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) poolt Londonis 
avaldatud Rahvusvahelist ohtlike kaupade mereveo eeskirja kui Rahvusvahelise konventsiooni inimelude 
ohutusest merel (1974. aasta SOLAS-i konventsioon) VII peatüki A osa rakendust. 

Isekiireneva lagunemise temperatuur (ingl k Self-accelerating decomposition temperature) (SADT) 
tähendab madalaimat temperatuuri, mille juures võib toimuda veo ajal kasutatavas pakendis, IBC-s või 
paagis olevas aines isekiirenev lagunemine. SADT määratakse vastavalt „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatu“ II osa jaotises 28 toodud katseprotseduuridele;. 

Isekiireneva polümerisatsiooni temperatuur (ingl k Self-accelerating polymerization temperatuure 
(SAPT)) tähendab madalaimat temperatuuri, mille juures võib toimuda veo ajal kasutatavas pakendis, 
IBC-s või paagis oleva aine isekiirenev polümerisatsioon. SAPT määratakse kindlaks isekiireneva 
lagunemise temperatuuri määramise katseprotseduuride alusel isereageerivate ainete puhul vastavalt 
„Katsete ja kriteeriumide käsiraamatu“ II osa 28. jaole. 

Isetöötav tuulutusklapp (ingl k Self-operating ventilation valve) tähendab põhja kaudu tühjendatavatel 
korpustel olevat tuulutusseadet, mis on ühendatud põhja klapiga ning mis tavalise töö korral avaneb ainult 
laadimise või tühjendamise ajal korpuse ventileerimise eesmärgil. 

J 

Juhtimissüsteem (ingl k Management system) tähendab radioaktiivse materjali veos omavahel seotud 
või interaktiivsete elementide süsteemi eesmärgiga kehtestada poliitikad ja eesmärgid ning võimaldada 
eesmärkide täitmist tõhusal viisil. 

Jäigast plastist IBC (ingl k Rigid plastics IBC) tähendab jäigast plastist kerega puistveose 
vahekonteinerit, millel võivad olla konstruktsioonielemendid koos vajalike käitamisvahenditega. 

Jäik siseanum (ingl k Rigid inner receptacle) (liit-IBC puhul) tähendab anumat, mis säilitab tühjana ja ilma 
välise kestata oma üldise kuju, kui sulgureid pole paigaldatud. Igasugune siseanum, mis pole „jäik”, on 
„elastne”. 

Jäikade IBC-de plaaniline hooldus (ingl k Routine maintenance of rigid IBCs) tähendab metallist, jäigast 
plastist või liit-IBC-dega järgmisi plaaniliselt teostatavaid tegevusi:  

(a) puhastamine; 

(b) kere sulgurite (kaasaarvatud nendega seotud tihendite) või käitamisvahendite eemaldamine ja 
taaspaigaldamine või asendamine tootja originaalspetsifikatsioonile vastavatega tingimusel, et 
IBC lekkekindlust kontrollitakse, või  

(c) nende konstruktsioonielementide taastamine, mis otseselt ohtlikke veoseid ei sisalda või 
tühjendamise rõhu alandamise funktsiooni ei täida, eesmärgiga muuta need prototüübile 
vastavaks (nt toetusjalgade või tõstmise manuste õgvendamine) tingimusel, et ei mõjutata IBC 
ohtlikku veost sisaldamise funktsiooni. 

                                                 
4 COTIF-i (ATMF) lisa G on ühtlustatud Euroopa õigusaktidega, täpsemalt hoolduse eest vastutavat 
üksust puudutavate elementide ja nende sertifitseerimisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
(EL) 2016/798, 11. mai 2016, raudteeohutuse kohta (artikli 14 lõiked 1 kuni 5) ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis (EL) 2016/797, 11. mai 2016, Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (artikli 
47 lõige 3 punkt f). Hoolduse eest vastutavate üksuste sertifitseerimissüsteemi poolest on ATMF-i lisa A 
samaväärne komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/779, 16. mai 2019, millega kehtestatakse 
veeremiüksuste hoolduse eest vastutavate üksuste sertifitseerimise üksikasjalikud eeskirjad vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/798 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus 
(EL) nr 445/2011. 



 

 

Jäikade IBC-de plaaniline hooldus (ingl k Routine maintenance of rigid IBCs), vt puistveose 
vahekonteiner (IBC). 

Järelevalveasutus (ingl k Inspection body) tähendab sõltumatut, pädeva asutuse poolt tunnustatud 
kontrolli ja katsetamise asutust. 

Jäätmed (ingl k Wastes) tähendab aineid, lahuseid, segusid või esemeid, millele pole ette nähtud otsest 
kasutamist, kuid mida veetakse ümbertöötlemiseks, mahalaadimiseks või ärapõletamiseks või muul viisil 
likvideerimiseks. 

K 

Kaetud konteiner (ingl k Sheeted container), vt Konteiner.  

Kaetud mahtkonteiner (ingl k Sheeted bulk container), vt Mahtkonteiner 

Kaetud vagun (ingl k Sheeted wagon) tähendab lahtist vagunit, mis on varustatud veost kaitsva kattega. 

Kaitseklapp (ingl k Safety valve) tähendab vedruga varustatud isesulguvat seadet, mille ülesanne on 
kaitsta paaki vastuvõetamatu üleliigse siserõhu eest. 

Kaitsesüsteem (ingl k Containment system) tähendab radioaktiivse materjali puhul konstruktori poolt 
ettenähtud pakendi koostisosade kogumit, mille eesmärk on radioaktiivsete materjalide säilitamine veo 
ajal. 

Kaitstud IBC (ingl k Protected IBC) (metallist IBC-de puhul) tähendab puistveose vahekonteinerit (IBC), 
mis on varustatud täiendava kaitsega löökide vastu, näiteks mitmekihilise (sändvitš) või topeltseinalise 
konstruktsiooniga või metall-lattidest raamiga. 

Kaitsevooder (ingl k protective lining) (paakide puhul) tähendab voodrit või pinnakatet, mis kaitseb metall-
paaki veetavate ainete eest; 

MÄRKUS: See definitsioon ei kohaldu voodrile või pinnakattele, mida kasutatakse ainult veetava 
aine kaitsmiseks. 

Kanister (ingl k Jerrican) tähendab metallist või plastist, täis- või hulknurkse ristlõikega pakendit, millel on 
üks või enam avaust. 

Kartongist IBC (ingl k Fibreboard IBC) tähendab vahekonteinerit, mis koosneb kartongist kerest koos 
eraldi ülemise ja alumise kaanega või ilma nendeta ning vajadusel sisemisest voodrist (kuid mitte 
sisemisest pakendist) ning vastavatest käitamisvahenditest ja konstruktsioonielementidest. 

Kast (ingl k Box) tähendab metallist, puidust, vineerist, ümbertöötatud puidust, kartongist, plastist või 
muust sobivast materjalist valmistatud terviklike täis- või hulknurksete külgedega pakendit. Väikesed 
avaused käsitlemise või avamise hõlbustamiseks või liigitamise nõuete täitmiseks on lubatud, kui need ei 
vähenda pakendi terviklikkust veo ajal. 

Katserõhk (ingl k Test pressure) tähendab nõutavat rõhku, mida rakendatakse paagis esialgse või 
korralise ülevaatuse survestamise käigus (vt ka arvutuslik rõhk, tühjendamise rõhk, täitmise rõhk ja 
maksimaalne töörõhk (manomeetriline rõhk)). MÄRKUS: teisaldatavate paakide kohta vt peatükk 6.7. 

Katsete ja kriteeriumide käsiraamat (ingl k Manual of Tests and Criteria) tähendab soovituste, katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu seitsmendat, muudetud väljaannet, välja antud ÜRO poolt 
(ST/SG/AC.10/11/Rev.7 ja Amend.1). 

Kaubasaadetis (ingl k Consignment) tähendab igasugust saadetist või saadetisi või ohtlike veoste 
koormat, mida kaubasaatja veoks esitab. 

Kaubasaaja (ingl k Consignee) tähendab veolepingu kohast kauba saajat. Kui kaubasaaja määrab 
veolepingu sätete kohaselt kolmanda osapoole, loetakse seda isikut RID-i mõttes kaubasaajaks. Kui vedu 
toimub ilma veolepinguta, siis peetakse kaubasaajaks ettevõtet, mis võtab vastutuse ohtlike veoste eest 
nende saabumisel. 

Kaubasaatja (ingl k Consignor) tähendab ettevõtet, mis saadab ohtlikke veoseid kas enda nimel või 
kolmanda osapoole eest. Kui vedu toimub veolepingu alusel, tähendab kaubasaatja veolepingu kohast 
kaubasaatjat. 

Kaubaveoüksus (ingl k Cargo transport unit) tähendab maanteesõidukit, vagunit, konteinerit, 
paakkonteinerit, teisaldatavat paaki või MEGC-d. 

Kere (ingl k Body) (kõigi IBC liikide jaoks peale liit-IBC-de) tähendab anuma põhikonstruktsiooni koos 
avauste ning nende sulguritega, kuid ilma käitamisvahenditeta. 

Kergestisüttiv komponent (ingl k Flammable component) (aerosoolide ja ühekorrapakendite puhul) on 
gaas, mis on kergestisüttiv õhus normaalrõhul või aine või vedel preparaat, mille leekpunkt on väiksem või 

võrdne 100 C. 



 

 

Kergpaak (ingl k Demountable tank) tähendab paaki, mis on konstrueeritud vaguni eriaparatuurile 
sobivaks, kuid mida saab sellest eemaldada ainult pärast kinnitusvahendite lahtivõtmist. 

Kiirguse avastamissüsteem (ingl k Radiation detection system) tähendab seadet, mille komponendid on 
kiirgusandurid. 

Kinnine konteiner (ingl k Closed container), vt Konteiner. 

Kinnine vagun (ingl k Closed wagon) tähendab vagunit, millel on seinad ja fikseeritud või teisaldatav 
katus. 

Kombineeritud pakend (ingl k Combination packaging) tähendab pakendite kombineerimist veo 
eesmärgil, mis koosneb ühest või enamast, alajao 4.1.1.5 kohaselt välispakendisse kinnitatud 
sisepakendist. 

MÄRKUS: Kombineeritud pakendi puhul kasutatud terminit „sisepakend” ei tohi ajada segamini 
terminiga „siseanum”, mida kasutatakse liitpakendites. 

Konstruktsioonielemendid (ingl k Structural equipment): 

(a) paakvaguni paagi puhul tähendab korpuse väliseid või sisemisi tugevdus-, kinnitus-, või 
kaitseelemente; 

(b) paakkonteineri paagi puhul tähendab korpuse väliseid või sisemisi tugevdus-, kinnitus-, kaitse- 
või stabiliseerivaid elemente. 

MÄRKUS: teisaldatavate paakide kohta vt peatükk 6.7. 

(c) patareivaguni või MEGC elementide puhul tähendab korpuse või anuma väliseid või sisemisi 
tugevdus-, kinnitus-, kaitse- või stabiliseerivaid elemente; 

IBC-de, peale elastsete IBC-de, puhul tähendab kere tugevdus-, kinnitus-, teisaldus-, kaitse- või 
stabiliseerivaid elemente (kaasa arvatud plastist sisemise anumaga liit-IBC-de põhja alus) 

Konteiner (ingl k Container) tähendab veovahendit (tõstetavat furgooni või muud sarnast struktuuri), mis 
on:  

- püsivate omadustega ja vastavalt piisavalt vastupidav korduvaks kasutamiseks; 

- spetsiaalselt konstrueeritud veoste veoks ühe või enama veovahendi poolt ilma veost välja 
laadimata; 

- varustatud seadmetega, mis võimaldavad selle kohest ladustamist ja teisaldamist, eriti 
laadimisel ühelt veovahendilt teisele; 

- konstrueeritud selliselt, et seda oleks lihtne täita ja tühjendada (vt ka kinnine konteiner, 
suurkonteiner, lahtine konteiner, kaetud konteiner ja väikekonteiner); 

- ja mis ei ole sisemiselt mahult väiksem kui 1 m3, välja arvatud radioaktiivse materjali veoks 
mõeldud konteinerite puhul. 

Lisaks sellele: 

Väikekonteiner (ingl k Small container) tähendab konteinerit, mille sisemine maht ei ületa 3 m3; 

Suurkonteiner (ingl k Large container) tähendab: 

(a) konteinerit, mis ei vasta väikekonteineri mõistele; 

(b) CSC mõistes selliste mõõtmetega konteinerit, mille nelja välimise alumise nurga 
poolt kaetud ala on kas: 

(i) vähemalt 14 m2 (150 ruutjalga) või 

(ii) vähemalt 7 m2 (75 ruutjalga) ülemiste nurgaliitmikega varustatuna. 

Kinnine konteiner (ingl k Closed container) tähendab täielikult suletud jäiga lae, jäikade külg- ja 
otsaseinte ja jäiga põhjaga konteinerit. Termin hõlmab avatava laega konteinereid, mille lagi on 
veo ajal suletud. 

Lahtine konteiner (ingl k Open container) tähendab pealt avatud või platvormil asuvat 
konteinerit. 

Kaetud konteiner (ingl k Sheeted container) tähendab lahtist konteinerit, mis on varustatud veost 
kaitsva kattega. 

Vahetuskere on konteiner, millel on Euroopa Standardi EN 283 (1991. a väljaanne) kohaselt järgmised 
parameetrid: 



 

 

- mehaanilist tugevust silmas pidades on see ehitatud ainult vagunil või maismaa sõidukil või 
parvlaeval vedamiseks; 

- see ei ole virnastatav; 

- seda saab vagunitelt maha võtta ja uuesti laadida vagunil asuvate seadmete ning selle enese 
toendite abil. 

MÄRKUS: termin „konteiner” ei hõlma tavapäraseid pakendeid, IBC-sid, paakkonteinereid ega 
sõidukeid. Konteinerit võib siiski kasutada pakendina radioaktiivsete materjalide veoks. 

Kontrolltemperatuur (ingl k Control temperature) tähendab maksimaalset temperatuuri, mille juures 
orgaanilist peroksiidi, isereageerivat ainet või polümeriseeruvat ainet võib ohutult vedada. 

Korduvkasutatav plastmaterjal (ingl k Recycled plastics material) tähendab materjali, mis on saadud 
kasutatud tööstuslikest pakenditest, mis on puhastatud ja ette valmistatud uute pakendite valmistamiseks. 
Uute pakendite tootmiseks kasutatava korduvkasutatava materjali eriomadused tuleb tagada ja 
dokumenteerida korrapäraselt pädeva asutuse heakskiidetud kvaliteedi tagamise programmi osana. 
Kvaliteedi tagamise programm peab sisaldama nõuetekohast eelsortimist ja kontrolli, et korduvkasutatava 
plastimaterjali iga partii sulamiskiirus, tihedus ja tõmbetugevus vastab sellisest korduvkasutatavast 
materjalist valmistatud konstruktsioonitüübile. See hõlmab tingimata teadmisi pakendimaterjali kohta, 
millest korduvkasutatav plast on saadud, samuti teadlikkust nende pakendite eelnevast sisust, kui eelnev 
sisu võib halvendada selle materjali abil toodetud uute pakendite omadusi. Lisaks peab pakenditootja 
kvaliteedi tagamise programm alajao 6.1.1.4 kohaselt sisaldama jaos 6.1.5 sätestatud mehaanilise 
konstruktsiooni tüübikatset pakendite puhul, mis on valmistatud igast korduvkasutatava plastmaterjali 
partiist. Selles katses võib virnastamise toimivust kontrollida asjakohase dünaamilise survekatsega, mitte 
staatilise koormuse katsetamisega; 

MÄRKUS: ISO 16103:2005 „Pakend. Ohtlike veoste veopakend. Korduvkasutatav plastmaterjal“ 
pakub täiendavaid juhiseid korduvkasutatava plastmaterjali heakskiitmise protseduuride kohta. Need 
juhiseid on välja töötatud korduvkasutatavast plastmaterjalist vaatide ja kanistrite tootmise kogemuste 
alusel ning neid võib olla vaja kohandada teiste korduvkasutatavast plastmaterjalist pakenditüüpide, IBC-
de ja suurpakendite jaoks. 

Korpus (ingl k Shell) (paakide jaoks) tähendab paagi osa, mis sisaldab veoks mõeldud ainet koos 
avaustega ja nende sulguritega, kuid selle alla ei kuulu käitamisvahendid ja välised 
konstruktsioonielemendid.  

MÄRKUS: teisaldatavate paakide kohta vt peatükk 6.7. 

Korpuse või korpuse osa maht (ingl k Capacity of shell or shell compartment) tähendab korpuse või 
korpuse osa sisemist kogumahtu liitrites või kuupmeetrites. Kui korpust või korpuse osa ei ole võimalik 
selle kuju või ehituse tõttu täielikult täita, kasutatakse selle täidetavuse astme kindlakstegemisel ja paagi 
turustamisel seda väiksemat mahtu. 

Korvpakend (ingl k Crate) tähendab mittetäieliku pinnaga välist pakendit. 

Kott (ingl k Bag) tähendab paberist, plastkilest, tekstiilist, kootud materjalist või muust sobivast materjalist 
valmistatud elastset pakendit. 

Kriitiline temperatuur (ingl k Critical temperature) tähendab temperatuuri, millest kõrgemal aine ei saa 
eksisteerida vedelas olekus. 

Kuhu või läbi milliste (ingl k Through or into) tähendab radioaktiivse materjali vedamisel kuhu või läbi 
milliste riikide saadetist veetakse, kuid välistab riigid, millest saadetis õhu kaudu „üle” veetakse, kui mõnes 
riigis pole ette nähtud peatust. 

Kvaliteedi tagamine (ingl k Quality assurance) tähendab igasuguse organisatsiooni või asutuse poolt 
rakendatud süstemaatilist kontrolli ja inspekteerimise programmi, mis on suunatud kindluse pakkumisele 
selles, et RID-i ohutusnõuded on täidetud. 

Käitamisvahendid (ingl k Service equipment):  

(a) paagi puhul tähendavad need täitmise ja tühjendamise, ventileerimise, ohutuse, soojenduse ja 
soojusisolatsiooni seadmeid ja mõõteinstrumente; 

MÄRKUS: teisaldatavate paakide kohta vt peatükk 6.7. 

(b)  patareivaguni või MEGC puhul tähendavad need täitmise ja tühjendamise seadmeid koos 
kollektori, ohutusseadmete ja mõõteinstrumentidega; 

(c) IBC puhul tähendavad need täitmise ja tühjendamise seadmeid ning igasuguseid 
rõhutasandamise või ventileerimise, ohutuse, soojenduse ja soojusisolatsiooni seadmeid ja 
mõõteinstrumente. 



 

 

(d) surveanuma puhul tähendavad need sulgureid, kollektoreid, torustikku ning poorset, 
absorbeerivat või adsorbeerivat materjali ja mis tahes struktuurseid seadmeid, näiteks 
käsitsemiseks. 

Käsitsemisvahend (ingl k Handling device) (elastsete IBC-de puhul) tähendab igasugust IBC kere külge 
kinnitatud või IBC kere materjali pikendina moodustatud lingu, aasa, silmust või sanga. 

Kütuseelement (ingl k fuel cell) tähendab elektrokeemilist seadet, mis muundab kütuse keemilise energia 
elektrienergiaks, soojuseks ja reaktsioonisaadusteks; 

Kütuseelemendiga mootor (ingl k fuel cell engine) tähendab seadet, mis käitab seadmeid ja mis 
koosnevad kütuseelemendist ning sellesse integreeritud või sellest eraldatud kütusetoitest. Seade 
sisaldab kõiki osi, mis on vajalikud selle töötamiseks. 
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Laadija (ingl k Loader) tähendab igasugust ettevõtet, mis: 

(a) laadib pakendatud ohtlikke veoseid, väikekonteinereid või teisaldatavaid paake vagunisse või 
suurkonteinerisse;  

(b) laadib konteinereid, puistlasti konteinereid, MEGC-sid, paakkonteinereid, teisaldatavaid 
konteinereid või maanteesõidukid vagunitesse. 

Laadimine (ingl k Loading) tähendab kõiki tegevusi, mille sooritab laadija vastavalt laadija definitsioonile. 

Lahtine konteiner (ingl k Open container), vt Konteiner. 

Lahtine vagun (ingl k Open wagon) tähendab külje- ja tagaseintega või ilma nendeta vagunit, mille 
laadimispinnad on avatud. 

Lahtine krüotehniline anum (ingl k open cryogenic receptacle) tähendab teisaldatavat soojusisoleeritud 
anumat jahutatud veeldatud gaaside jaoks, mida säilitatakse atmosfäärilise rõhu all jahutatud veeldatud 
gaasi pideva ventileerimise teel. 

Leekpunkt (ingl k Flash-point) tähendab vedeliku madalaimat temperatuuri, mille juures selle aurud 
moodustavad õhuga kergestisüttiva segu. 

Liit-IBC, plastist sisemise pakendiga (ingl k Composite IBC with plastics inner receptacle) tähendab 
IBC-d, mis koosneb jäiga välise kesta vormis tarinditest, mis ümbritsevad plastist sisemist pakendit koos 
igasuguste käitamisvahendite ja muude konstruktsioonielementidega. See on konstrueeritud sellisena, et 
kord koostatud sisemine pakend ja välimine kest moodustavad ühise vormi, ning sellisena seda 
kasutatakse, täidetakse, ladustatakse, veetakse või tühjendatakse. 

MÄRKUS: Kui terminit „plastist materjal” kasutatakse seoses liit-IBC sisemise pakendiga, 
hõlmab mõiste ka muid polümeermaterjale nagu kumm. 

Liitpakend (ingl k Composite packaging) tähendab pakendit, mis koosneb välispakendist ja siseanumast, 
mis on valmistatud nii, et välispakend ja siseanum moodustavad tervikliku pakendi. Kord koostatuna säilib 
see lahtivõtmatu tervikuna; sellisena seda täidetakse, ladustatakse, veetakse ja tühjendatakse.  

MÄRKUS: Liitpakendi puhul kasutatud terminit „siseanum” ei tohi ajada segamini terminiga 
„sisepakend”, mida kasutatakse kombineeritud pakendites. Näiteks 6HA1 liitpakendi 
(plastmaterjal) sisu on taoline siseanum, kuna see pole normaalselt ette nähtud 
hoidmisfunktsiooniks ilma oma välispakendita ega ole seetõttu sisepakend. 

 Kui pärast terminit „liitpakend” mainitakse sulgudes materjali, siis viitab see 
siseanumale. 

Liitpakend (plastmaterjal) (ingl k Composite packaging (plastics material)) tähendab pakendit, mis 
koosneb sisemisest plastmaterjalist anumast ja välisest pakendist (valmistatud metallist, kartongist, 
vineerist jne). Kord koostatuna säilib selline pakend lahtivõtmatuna; sellisena seda täidetakse, 
ladustatakse, lähetatakse ja tühjendatakse. 

MÄRKUS: vt MÄRKUS mõiste liitpakend (klaas, portselan või keraamika) juures. 

Loomne materjal (ingl k Animal material) tähendab loomakorjuseid, loomade kehaosi või loomse 
päritoluga toitu või sööta. 

Lõhkeaine netomass (ingl k net explosive mass (NEM)) tähendab lõhkeainete kogumassi ilma 
pakenditeta, ümbristeta jne (sama mõiste tähenduses kasutatakse tihti ka termineid lõhkeaine 
puhaskogus (NEQ), lõhkeaine netokogus (NEC) või lõhkaine netokaal (NEW) või lõhkeaine netomass). 

Läbimõõt (ingl k diameter) (paakide korpuste puhul) tähendab korpuse siseläbimõõtu. 
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Maanteesõiduk (ingl k Road vehicle) tähendab ADR-i tähenduses mootorsõidukit, autorongi, haagist või 
poolhaagist, millega veetakse ohtlikke veoseid. 

Madalsüsinikteras (ingl k Mild steel) tähendab 360 N/mm2 kuni 440 N/mm2 minimaalse tõmbetugevusega 
terast. 

MÄRKUS: teisaldatavate paakide kohta vt peatükk 6.7. 

Mahalaadija (ingl k Unloader) tähendab kõiki ettevõtteid, mis: 

(a) eemaldab konteinereid, mahtkonteinereid, MEGC-sid, paakkonteinereid, teisaldatavaid paake või 
maanteesõidukeid vagunitelt või 

(b) laadib vagunilt või konteinerilt maha pakendatud ohtlikke veoseid, väikekonteinereid või teisaldatavaid 
paake või 

(c) laadib paagilt (paakvagunilt, kergpaagilt, teisaldatavalt paagilt või paakkonteinerilt) või patareivagunilt 
või MEGC-lt või puistveoks kasutatavalt vagunilt, suurkonteinerilt või väikekonteinerilt või 
mahtkonteinerilt maha ohtlikke veoseid. 

Mahalaadimine (ingl k _Unloading) tähendab kõiki tegevusi, mille sooritab mahalaadija vastavalt 
mahalaadija definitsioonile. 

Mahtkonteiner (ingl k Bulk container) tähendab mahutisüsteemi (kaasa arvatud selle mis tahes vooderdis 
või kattekiht), mis on ette nähtud mahutisüsteemiga otseses kokkupuutes oleva tahke aine veoks. Pakend, 
vahekonteiner (IBC), suurpakend ja paak ei ole mahtkonteiner. 

Mahtkonteiner on: 

− püsivate omadustega ja vastavalt piisavalt vastupidav korduvaks kasutamiseks; 

− spetsiaalselt konstrueeritud veoste veoks ühe või enama veovahendi poolt ilma vahepealse 
ümberlaadimiseta; 

− varustatud seadmetega, mis võimaldavad selle kohest teisaldamist; 

− mahuga mitte vähem kui 1 m3. 

Mahtkonteiner on näiteks konteiner, eriotstarbeline merekonteiner, skipp, mahtveopunkrer, vahetuskere, 
künakonteiner, rataskonteiner, vaguni veoseruum. 

MÄRKUS: See definitsioon kohaldub ainult mahtkonteineritele, mis vastavad peatüki 6.11 nõuetele. 

Suletud mahtkonteiner tähendab täielikult suletud mahtkonteinerit, millel on jäik lagi, külgseinad, 
otsaseinad ja põrandad (kaasa arvatud punkerpõrand). Suletud mahtkonteinerite alla kuuluvad ka 
mahtkonteinerid, millel on avatav katus, külg või otsasein, mida on võimalik veo ajaks sulgeda. Suletud 
mahtkonteinerid võivad olla varustatud avadega, mis võimaldavad tuulutada välja aurusid ja gaase, kuid 
mis veo normaaltingimustel takistavad tahke sisu väljapääsemist ning vihma ja veepritsmete sisenemist; 

Kaetud mahtkonteiner tähendab avatud ülaosaga mahtkonteinerit, millel on jäik põhi (kaasa arvatud 
punkerpõrand), külje- ja otsaseinad ning mittejäik kate. 

Elastne mahtkonteiner tähendab elastset konteinerit, mille maht ei ületa 15 m3 ning mis sisaldab voodrit 
ja mille küljes on teisaldusseadmed ja käitamisvahendid. 

Maksimaalne lubatav kogumass  

(a) (IBC-de puhul) tähendab IBC ja igasuguste käitamisvahendite ja konstruktsioonielementide 
massi koos maksimaalse lubatava puhasmassiga; 

(b) (paakide puhul) tähendab paagi taara ja veoks lubatud raskeima veose massi.  

MÄRKUS: teisaldatavate paakide kohta vt peatükk 6.7. 

Maksimaalne maht (ingl k Maximum capacity) tähendab anumate või pakendite, kaasaarvatud 
vahekonteinerite (IBC) ja suurpakendite sisemist mahtu kuupmeetrites või liitrites. 

Maksimaalne normaalne töörõhk (ingl k Maximum normal operating pressure) tähendab 
radioaktiivsematerjali veo puhul keskmise merepinna kõrgusel mõõdetud õhurõhust suuremat 
maksimaalset rõhku, mis tekiks kaitsesüsteemis ühe aasta jooksul keskkonnatingimustele vastava 
temperatuuri ja päikesekiirguse juures ilma õhutuseta, lisasüsteemi poolt tekitatava välise jahutuseta või 
selle tööd veo ajal kontrollimata. 

Maksimaalne puhasmass (ingl k Maximum net mass) tähendab üksiku pakendi sisu maksimaalset 
puhasmassi või sisepakendite ja nende sisu maksimaalset kombineeritud massi väljendatuna 
kilogrammides. 



 

 

Maksimaalne töörõhk (manomeetriline rõhk) (ingl k Maximum working pressure (gauge pressure)) 
tähendab kõrgeimat järgmisest kolmest rõhust, mis võib esineda tööasendis oleva paagi ülaosas: 

(a) kõrgeim paagile tegelikult lubatav rõhk täitmise ajal (maksimaalne lubatav täitmise rõhk); 

(b) kõrgeim paagile tegelikult lubatav rõhk tühjendamise ajal (maksimaalne lubatav tühjendamise 
rõhk); 

(c) tegelik manomeetriline rõhk, mida avaldab paagile maksimaalsel töötemperatuuril tema sisu 
(kaasaarvatud need kõrvalised gaasid, mida ta võib sisaldada).  

Kui peatükis 4.3 määratud erisätted ei sätesta teisiti, ei tohi selle töörõhu (manomeetrilise rõhu) arvuline 
väärtus olla madalam, kui täidetava aine aururõhk 50 ºC juures. 

Kaitseklappidega (kaitsemembraaniga või ilma) varustatud paakide puhul, välja arvatud 2. klassi 
kokkusurutud, veeldatud või lahustatud gaaside veoks kasutatavad paagid, peab maksimaalne töörõhk 
(manomeetriline rõhk) olema siiski võrdne selliste kaitseklappide määratud avanemisrõhuga (vt ka 
arvutuslik rõhk, tühjendamise rõhk, täitmise rõhk ja katserõhk). 

 

MÄRKUS 1: maksimaalset töörõhku ei kohaldata isevoolu teel tühjenevatele paakidele 
vastavalt alajaole 6.8.2.1.14 (a).  

MÄRKUS 2: teisaldatavate paakide kohta vt peatükk 6.7. 

MÄRKUS 3: suletud krüotehniliste anumate kohta vt märkust alajao 6.2.1.3.6.5 juures 

Metallhüdriid-salvestussüsteem (ingl k Metal hydride storage system) tähendab ühtset vesiniku 
säilitussüsteemi, mis sisaldab surveanuma korpust, metallhüdriidi, rõhualandusseadet, sulgurventiili ja 
ainult vesiniku veoks mõeldud sisemisi osi. 

Metallist IBC (ingl k Metal IBC) tähendab metallist kerega puistveose vahekonteinerit koos vastavate 
käitamisvahendite ja konstruktsioonielementidega. 

Mitmeelemendiline gaasikonteiner (ingl k Multiple-element gas container) (edaspidi MEGC) tähendab 
omavahel kollektoriga kokku ühendatud ja raami paigutatud elemente. Mitmeelemendilise gaasikonteineri 
elementideks on järgmised elemendid: balloonid, torukujulised anumad, survevaadid ja balloonikogumid 
ning ka alajaos 2.2.2.1.1 defineeritud gaaside veoks ette nähtud, rohkem kui 450 liitrise mahuga paagid. 

MÄRKUS: ÜRO MEGC-de kohta vt peatükk 6.7. 

N 

Neutronkiirguse detektor (ingl k Neutron radioation detector) tähendab seadet, mis tuvastab 
neutronkiirgust. Sellises seadmes võib sisalduda hermeetiliselt suletud elektronlampandur, mis muundab 
neutronkiirguse mõõdetavaks elektrisignaaliks. 

N.O.S. kirje („kui pole teisiti sätestatud” kirje) (ingl k not otherwise specified entry, N.O.S. entry) 
tähendab ühist kirjet, millesse ained, segud, lahused või esemed võivad olla määratud, kui nad: 

(a)  pole nimeliselt märgitud peatüki 3.2 tabelis A ning  

(b) omavad n.o.s kirjele vastavaid klassile, klassifitseerimistunnusele, pakendigrupile ja nimele ning 
kirjeldusele vastavaid keemilisi, füüsilisi ja/või ohtlikke omadusi. 

Nõuetele vastavuse hindamine (ingl k Conformity assessment) tähendab toote nõuetele vastavuse 
kontrollimist vastavalt tüübihindamist, tootmisjärelevalvet ning esmast ülevaatust ja katsetamist 
käsitlevatele jagude 1.8.6 ja 1.8.7 sätetele. 

O 

Ohjeldussüsteem (ingl k Confinement system) tähendab radioaktiivse materjali veo puhul konstruktori 
poolt välja töötatud, pädeva asutusega kooskõlastatud lõhustuva materjali ning pakendi komponentide 
koostamise süsteemi, mille eesmärk on ohupiiri säilitamine. 

Ohtlik reaktsioon (ingl k Dangerous reaction) tähendab: 

(a) põlemist või arvestatavat soojuse eraldumist;  

(b) kergestisüttivate, lämmatavate või mürgiste gaaside eraldumist;  

(c) sööbivate ainete moodustumist; 

(d) ebastabiilsete ainete moodustumist;  

(e) ohtlikku rõhu tõusu (ainult paakide puhul). 



 

 

Ohtlikud veosed (ingl k Dangerous goods) tähendab neid aineid ja esemeid, mille vedu on RID-i kohaselt 
keelatud või lubatud ainult selles kindlaks määratud tingimustel. 

Lõhustuvat materjali sisaldavale saadetisele, veopakendile või konteinerile määratud ohupiiri indeks 
(CSI) (ingl k criticality safety index (CSI) assigned to a package, overpack or container containing fissile 
material) tähendab radioaktiivsematerjali veo puhul arvu, mida kasutatakse lõhustuvat materjali 
sisaldavate pakendite, veopakendite või konteinerite kuhjumise kontrollimiseks. 

Ooteaeg (ingl k holding time) tähendab ajavahemikku, mis kulub esialgsest täitmisest kuni soojuse 
juurdevoolu põhjustatud rõhu tõusmiseni rõhupiiramisseadmes seatud madalaima rõhuni jahutatud 
veeldatud gaaside veoks mõeldud paakides. 

MÄRKUS: Teisaldatavate paakide puhul vt 6.7.4.1. 

P 

Paagi dokumentatsioon (ingl k Tank record) tähendab kausta, mis sisaldab paagi, anumakogumiga 
vaguni või MEGC kohta täielikku tehnilist teavet, näiteks alajaos 6.8.2.3, 6.8.2.4 ja 6.8.3.4 nimetatud 
sertifikaate. 

Paak (ingl k Tank) tähendab korpust koos käitamisvahenditega ja konstruktsioonielementidega. Kui seda 
kasutatakse üksinda, tähendab termin paak paakkonteinerit, teisaldatavat paaki, paakvagunit või 
kergpaaki, nagu defineeritud käesolevas paragrahvis, kaasaarvatud paagid, mis on patareivagunite või 
MEGC-de elemendid. 

Paakkonteiner (ingl k Tank-container) tähendab transpordivahendit, mis vastab konteineri mõistele ning 
mis koosneb korpusest ja seadmetest, kaasaarvatud seadmed paakkonteineri liikumise hõlbustamiseks 
ilma olulise orientatsiooni muutumiseta, mida kasutatakse gaaside, vedelate, pulbriliste või granuleeritud 
ainete vedamiseks ja mille maht ületab 0,45 m3 (450 liitrit), kui seda kasutatakse alajaos 2.2.2.1.1 
defineeritud gaaside veoks. 

MÄRKUS: IBC-d, mis vastavad peatüki 6.5 nõuetele, ei peeta paakkonteineriks. 

 Lisaks: 

Eriti suur paakkonteiner (ingl k Extra-large tank-container) tähendab paakkonteinerit, mille maht ületab 
40 000 liitrit. 

Paakkonteineri või teisaldatava paagi operaator (ingl k Tank-container or portable tank operator) 
tähendab mis tahes ettevõtet, kelle nimel käitatakse paakkonteinerit või teisaldatavat paaki. 

Paakvaguni operaator5 (ingl k Tank-wagon operator) tähendab mis tahes ettevõtet, kelle nimel 
paakvagun on registreeritud või transpordiks heaks kiidetud. 

Paakvagun (ingl k Tank wagon) tähendab vedelike, gaaside või pulbriliste või granuleeritud ainete 
vedamiseks mõeldud vagunit koos vastava pealisehitisega, mis koosneb ühest või mitmest paagist ning 
nende alusest raamist koos selle juurde kuuluvate seadmetega (käiguosa, vedrustus, amortisaatorid, 
veoseadmed, pidurid ja pealiskirjad). 

MÄRKUS: paakvagunite hulka kuuluvad ka kergpaakidega vagunid. 

Paak-vahetuskere (ingl k Tank swap body) on kasutatav kui paakkonteiner. 

Pakend (ingl k Packaging) tähendab ühte või mitut anumat ning mis tahes muid komponente või 
materjale, mida on vaja hoiustamise funktsiooni täitmiseks ja muudel ohutuseesmärkidel (vt ka 
kombineeritud pakend, liitpakend, sisepakend, IBC (puistveose vahekonteiner), vahepakend, suurpakend, 
plekist pakend, välispakend, taastatud pakend, taastoodetud pakend, taaskasutatav pakend, 
päästepakend ja puistumiskindel pakend). 

Pakendigrupp (ingl k Packing group) tähendab gruppi, millesse teatud aineid pakkimise eesmärgil, nende 
veo ohtlikkuse astmest sõltuvalt, võib määrata. Pakendigruppidel on järgmised tähendused, mida 
täpsemalt seletatakse II osas: I pakendigrupp: kõrge ohftlikkusega ained; II pakendigrupp: keskmise 
ohtlikkusega ained; III pakendigrupp: madala ohtlikkusega ained. 

                                                 
5 Mõiste „operaator“ on samaväärne mõistega „valdaja“ nagu määratletud artiklis 2, COTIF-i (ATMF-i) lisa G punktis 
n ja raudteede ohutuse direktiivi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/49/EÜ 
ühenduse raudteede ohutuse kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate 
litsentseerimise kohta ja direktiivi 2001/14/EÜ raudtee infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise ning raudtee 
infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutustunnistuste andmise kohta) artiklis 3s ning artiklis 2s Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime 
kohta. 



 

 

Pakkija (ingl k Packer) tähendab igasugust ettevõtet, mis paneb ohtlikud veosed pakenditesse, 
kaasaarvatud suurpakendid ja puistveose vahekonteinerid (IBC-d) ning vajadusel valmistab pakendid ette 
veoks. 

Patareivagun (ingl k Battery-wagon) tähendab vagunit, mis sisaldab üksteisega kollektoriga ühendatud ja 
selle vaguniga püsivalt ühendatud elemente. Patareivaguni elementideks on järgmised elemendid: 
balloonid, torukujulised anumad, balloonikogumid (tuntud ka kui raamid), survevaadid ning ka alajaos 
2.2.2.1.1 defineeritud gaaside veoks ette nähtud, rohkem kui 450 liitrise mahuga paagid. 

Plastkangas (ingl k Woven plastics) (elastsete IBC-de puhul) tähendab sobivatest plastmaterjalidest 
elastsetest lintidest või monokiududest valmistatud materjali. 

Plekist pakend (ingl k Light-gauge metal packaging) tähendab ümmarguse, elliptilise, täis- või hulknurkse 
(ka koonilise) ristlõikega ja peene kaelaga ning ämbrikujulist pakendit, mis on valmistatud metallist ning 
mille seina paksus on alla 0,5 mm (nt plekist) ning millel on tasane või kumer põhi ja üks või enam avaust 
ning mis pole hõlmatud vaadi või kanistri mõistega. 

Projekteeritud eluiga (ingl k Design life) tähendab komposiitmaterjalist balloonide ja torukujuliste 
anumate maksimaalset eluiga (aastate arv), mille jaoks balloon või torukujuline anum on projekteeritud ja 
mille jooksul see on heaks kiidetud vastavalt kohaldatavale standardile 

Puidust IBC (ingl k Wooden IBC) tähendab jäika või kokkupandavat puidust keret koos sisemise 
vooderdusega (kuid mitte sisepakendiga) ja sobivate käitamisvahendite ning konstruktsioonielementidega. 

Puidust vaat (ingl k Wooden barrel) tähendab naturaalsest, ümmarguse ristlõikega puidust valmistatud 
pakendit, millel on kumerad seinad, mis koosneb küljelaudadest ja otstest ning mis on varustatud vitstega. 

Puistevedu (ingl k Carriage in bulk) tähendab pakendamata tahkete ainete või esemete vedu vagunites, 
konteinerites või mahtkonteinerites. Termin ei kehti pakendatud veoste ega paakides veetavate ainete 
kohta. 

Puistumiskindel pakend (ingl k Sift-proof packaging) tähendab kuiva sisu, kaasaarvatud veo jooksul 
tekkinud peent tahket materjali mitteläbilaskvat pakendit. 

Puistveose vahekonteiner (ingl k Intermediate bulk container) (IBC) tähendab jäika või elastset 
transporditavat pakendit, peale peatükis 6.1 defineeritu, mis: 

(a) on mahuga:  

(i) mitte üle 3 m3 II ja III pakendigrupi tahkete ainete ja vedelike jaoks; 

(ii) mitte üle 1,5 m3 I pakendigrupi tahkete ainete jaoks, kui need on pakitud elastsetesse, 
jäikadesse plast-, liit-, kartongist või puidust IBC-desse;  

(iii) mitte üle 3 m3 I pakendigrupi tahkete ainete jaoks, kui need on pakitud metallist IBC-
desse; 

(iv) mitte üle 3 m3 7. klassi radioaktiivsete materjalide jaoks; (b) on konstrueeritud 
mehaaniliseks käitlemiseks;  

(b) on vastupidav peatükis 6.5 määratud katsete kohaselt käitlemisel  

(c) on vastupidav veol tekkivatele pingetele  

(vt ka liit-IBC plastist sisemise anumaga, kartongist IBC, elastne IBC, metallist IBC, jäigast plastist IBC ja 
puidust IBC).  

MÄRKUS 1: teisaldatavad paagid või paakkonteinerid, mis vastavad peatüki 6.7 või 6.8 nõuetele, 
ei ole puistveose vahekonteinerid (IBC-d). 

2: puistveose vahekonteinerid (IBC-d), mis vastavad peatüki 6.5 nõuetele, ei ole RID-i 
mõistes konteinerid. 

Pädev asutus (ingl k Competent authority) tähendab igas riigis ja igal erijuhul siseriikliku 
seadusandlusega määratud ametiasutust või ametiasutusi või muud asutust või asutusi. 

Päästepakend (ingl k Salvage packaging) tähendab eripakendit, millesse asetatakse vigastatud, 
puudustega, lekkivad või nõuetele mittevastavad ohtlike veoste saadetised või puistunud või lekkinud 
ohtlikud veosed nende veoks regenereerimisele või kasutusest kõrvaldamisele. 

Päästesurveanum (ingl k Salvage pressure receptacle) tähendab surveanumat, mille veemahutavus ei 
ületa 3000 liitrit ja mille sisse asetatakse vedamiseks, näiteks taaskasutusse andmiseks või kasutuselt 
kõrvaldamiseks kahjustatud, rikkega, lekkivad või nõuetele mittevastavad surveanumad. 

Püsipaak (ingl k Fixed tank) on rohkem kui 1000-liitrise mahutavusega paak, mis on kohtkindlalt 
kinnitatud vagunile (mis muutub sel juhul paakvaguniks) või on sellise vaguni raami lahutamatu osa. 



 

 

Radioaktiivne sisu (ingl k Radioactive contents) tähendab radioaktiivse materjali veo puhul radioaktiivset 
materjali koos kõigi pakendis sisalduvate saastunud või aktiveeritud tahkete kehade, vedelike ja 
gaasidega. 

Radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevad IAEA eeskirjad (ingl k IAEA Regulations for the 
Safe Transport of Radioactive Material) tähendab nende eeskirjade üht väljaannet järgneval kujul: 

(a) 1985. aasta ja 1985. aasta (muudetud 1990) väljaannete puhul: IAEA ohutusseeria nr 6; 

(b) 1996. aasta väljaande puhul: IAEA ohutusseeria nr ST-1; 

(c) 1996. aasta (muudetud) väljaande puhul: IAEA ohutusseeria nr TS-R-1 (ST-1, muudetud); 

(d) 1996. aasta (muudetud 2003), 2005., 2009. aasta väljaannete puhul: IAEA ohutusstandardite 
seeria nr TS-R-1; 

(e) 2012. aasta väljaande puhul: IAEA ohutusstandardite seeria nr SSR-6; 

(f) 2018. aasta väljaande puhul: IAEA ohutusstandardite seeria nr SSR-6 (Rev.1). 

Raudtee infrastruktuur (ingl k Railway infrastructure) tähendab kõiki teid ning püsivaid seadmeid, mis on 
vajalikud raudteeliikluse teostamiseks ja veo ohutuse tagamiseks. 

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja (ingl k Railway infrastructure manager) avalik-õiguslik asutus või 
ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudtee infrastruktuuri loomise või hooldamise ning kontrolli ja 
ohutussüsteemide eest. 

Raudteesõiduk (ingl k Railway vehicle) tähendab oma jõuseadmetega või ilma nendeta sõidukit, mis on 
võimeline omadel ratastel raudteel veerema. 

Remonditud IBC (ingl k Repaired IBC) tähendab metallist, jäigast plastist või liit-IBC-d, mis kokkupõrke 
või mis tahes muul (nt korrosiooni, rebenemise või muul, prototüübiga võrreldes tugevust vähendaval) 
põhjusel on taastatud, et ta vastaks prototüübile ja suudaks läbida prototüübi katsetusi. RID-i mõistes 
peetakse remondiks liit-IBC jäiga sisemise anuma asendamist originaalse sama tootja poolt valmistatud 
prototüübile vastava anumaga. Kuid jäiga IBC plaanilist hooldust remondiks ei peeta. Jäigast plastist IBC-
de kered ja liit-IBC-de sisemised anumad ei ole remonditavad. Elastsed IBC-d ei ole remonditavad, välja 
arvatud juhul, kui pädev asutus seda lubab. 

Remonditud IBC (ingl k Repaired IBC) vt puistveose vahekonteiner (IBC). 

Rull (ingl k Reel) (1. klass) tähendab plastist, puidust, kartongist, metallist või muust sobivast materjalist 
valmistatud seadet, mis koosneb kesksest võllist koos külgseintega mõlemas võlli otsas või ilma nendeta. 
Esemed ja ained võib võllile kerida ning külgseinad hoiavad neid maha libisemast. 

Rõhk rahunenud olekus (ingl k Settled pressure) tähendab termilises ja difuusses tasakaalus oleva 
surveanuma sisu rõhku. 

S 

Saadetis (ingl k Package) tähendab pakkimisoperatsiooni lõpp-produkti, mis koosneb pakendist või 
suurpakendist või IBC-st ja selle saatmiseks ette valmistatud sisust. Termin hõlmab käesolevas jaos 
defineeritud gaasianumaid kui ka esemeid, mida oma suuruse, massi või kuju tõttu võib vedada 
pakendamata või tugiraamides, korvpakendites või teisaldusvahendites. Termin ei kehti puistes ega 
paakides veetavate ainete kohta, välja arvatud radioaktiivse materjali veo puhul.  

MÄRKUS: radioaktiivsete ainete kohta vt alajagu 2.2.7.2 ja 4.1.9.1.1 ning peatükk 6.4. 

Saadetise mass (ingl k Mass of package) tähendab saadetise kogumassi, kui ei ole teisiti sätestatud. 

Siseanum (ingl k Inner receptacle) tähendab anumat, mis vajab oma mahutamise ülesande täitmiseks 
välispakendit. 

Sisemahuti (ingl k Inner vessel) tähendab suletud krüotehnilise anuma puhul survemahutit, mis on 
mõeldud jahutamisega veeldatud gaasi hoidmiseks. 

Sisepakend (ingl k Inner packaging) tähendab pakendit, mille veoks on vajalik välispakend. 

Suletud krüotehniline anum (ingl k Closed cryogenic receptacle) tähendab termiliselt isoleeritud, mitte 
üle 1000 liitrise veemahutavusega, jahutamisega veeldatud gaasidele ette nähtud surveanumat. 

Suletud mahtkonteiner (ingl k Closed bulk container) vt mahtkonteiner 

Sulgur (ingl k Closure) tähendab seadet, mis suleb mahuti ava. 

 MÄRKUS: Surveanumate puhul on sulgurid näiteks klapid, rõhu-kaitseklapid, manomeetrid või 
tasemeindikaatorid. 



 

 

Surugaas (ingl k Compressed Natural Gas (CNG)) tähendab kokkusurutud gaasi, mis koosneb kõrge 
metaanisisaldusega maagaasist, millele on määratud ÜRO nr 1971. 

Surveanum (ingl k Pressure receptacle) tähendab veetavat anumat, mis on mõeldud ainete surve all 
hoidmiseks koos sulgurite ja muude käitamisvahenditega, ning üldmõistet, mis hõlmab balloone, 
torukujulisi anumaid, survevaate, suletud krüotehnilisi anumaid, metallhüdriid-salvestussüsteeme, 
balloonikogumeid ja päästesurveanumaid. 

Surveanuma korpus (ingl k Pressure receptacle shell) tähendab ballooni, torukujulist anumat, survevaati 
või päästesurveanumat ilma selle sulguriteta või muud käitamisvahenditeta, kuid koos püsivalt ühendatud 
seadmetega (nt kaelarõngas, jalarõngas). 

 MÄRKUS: Kasutatakse ka termineid „ballooni korpus“, „survevaadi korpus“ ja „torukujulise 
anuma korpus“. 

Survestatud ühekorrapakend (ingl k Pressurized gas cartridge) vt aerosool või aerosoolpakend. 

Survevaat (ingl k Pressure drum) tähendab keevitatud surveanumat, mille veemahutavus on üle 150 liitri 
ja ei ületa 1000 liitrit (nt veerevööga varustatud silindrilised anumad, jalastega kerakujulised anumad). 

Suurkonteiner (ingl k Large container), vt Konteiner. 

Suurpakend (ingl k Large packaging) tähendab pakendit, mis koosneb välispakendist ning selle sees 
olevatest esemetest või sisepakenditest ja mis: 

(a) on konstrueeritud mehaaniliseks käitlemiseks; 

(b) ületab netomassilt 400 kg või mahult 450 liitrit, kuid mille maht pole üle 3 m3. 

Taaskasutatav suurpakend (ingl k Reused large packaging) tähendab suurpakendit, mida on 
kontrollitud ja leitud olevat defektideta, mis mõjutaksid võimet läbida tugevuskatse. Termin 
hõlmab ka suurpakendeid, mis on uuesti täidetud sama või analoogse sisuga ning mida 
veetakse toote saatja poolt kontrollitavates jaotusvõrkudes. 

Taastoodetud suurpakend (ingl k Remaufactured large packaging) tähendab metallist või 
jäigast plastmassist suurpakendit, mis on: 

(a) toodetud ÜRO-tüübina mitte ÜRO-tüübist või 

(b) ümber ehitatud ühest ÜRO prototüübist teiseks ÜRO prototüübiks. 

Taastoodetud suurpakenditele kehtivad samad RID-i nõuded kui sama tüüpi uutele 
suurpakenditele (vt ka prototüübi definitsiooni alajaos 6.6.5.1.2). 

Suur päästepakend (ingl k Large salvage packaging) tähendab eripakendit, mis: 

(a) on mõeldud mehaaniliseks teisaldamiseks; ja 

(b) ületab 400 kg netomassi või mahutab rohkem kui 450 liitrit, kuid mille maht on väiksem kui 3 m3;  

millesse asetatakse vigastatud, puudustega, lekkivad või nõuetele mittevastavad ohtlike veoste pakendid 
või puistunud või lekkinud ohtlikud veosed nende veoks taaskasutamisele või kasutusest kõrvaldamisele. 

Sõiduvahend (ingl k conveyance) tähendab maantee või raudtee veovahendit, maanteesõidukit või 
vagunit; 

T 

Taaskasutatav pakend (ingl k Reused packaging) tähendab pakendit, mida on kontrollitud ja leitud olevat 
ilma katsetamisele vastupidavust vähendavate puudusteta. Termin hõlmab ka pakendeid, mis on uuesti 
täidetud sama või analoogse sisuga ning mida veetakse toote kaubasaatja poolt kontrollitavates 
jaotusvõrkudes. 

Taaskasutatav suurpakend (ingl k Remanufactured large packaging) vt suurpakend 

Taastatud pakend (ingl k Reconditioned packaging) tähendab eriti:  

(a) metallist vaate, mis on: 

(i) puhastatud kogu eelnevast sisust, sisemisest ja välisest korrosioonist kuni 
originaalmaterjalini ning millelt on eemaldatud välised kattekihid ja sildid; 

(ii) taastatud esialgse vormi ja kujuni, mille servad (kui see on vajalik) on õgvendatud ja 
tihendatud ning kõik lahutamatuks osaks mitteolevad tihendid asendatud; 

(iii) pärast puhastamist, kuid enne värvimist kontrollitud, mille käigus on välja praagitud 
pakendid, millel on nähtav piting, oluline materjali paksuse vähenemine, metalliväsimus, 
vigastatud keermed või avaused või muud olulised defektid; 



 

 

(b) plastvaate ja kanistreid, mis on: 

(i) puhastatud kogu eelnevast sisust kuni originaalmaterjalini ning millelt on eemaldatud välised 
 kattekihid ja sildid;  

(ii) millel on kõik lahutamatuks osaks mitteolevad tihendid asendatud; 

(iii) pärast puhastamist kontrollitud, mille käigus on välja praagitud pakendid, millel on nähtavad 
 vigastused, kortsud või praod või vigastatud keermed või avaused või muud olulised 
defektid. 

Taastoodetud IBC (ingl k Remanufactured IBC) tähendab metallist, jäigast plastist või liit-IBC-d, mis: 

(a) on toodetud ÜRO-tüübina mitte ÜRO-tüübist või 

(b) on ümber ehitatud ühest ÜRO prototüübist teise ÜRO prototüüpi. 

Taastoodetud IBC-dele kehtivad samad RID-i nõuded kui sama tüüpi uutele IBC-dele (vt ka 
konstruktsiooni tüübi informatsiooni alajaos 6.5.6.1.1). 

Taastoodetud IBC (ingl k Remanufactured IBC), vt puistveose vahekonteiner (IBC). 

Taastoodetud pakend (ingl k Remanufactured packaging) tähendab eriti: 

(a) metallist vaate, mis on: 

(i) mitte-ÜRO tüübilistest vaatidest peatükk 6.1 nõuetele vastavalt ÜRO-tüübilistena toodetud; 

(ii) muudetud ühest ÜRO-tüübist peatükk 6.1 nõuetele vastavalt teiseks ÜRO-tüübiks; 

(iii) uuendatud lahutamatuks osaks olevate struktuuriliste komponentidega (nagu mitte-
äravõetavad kaaned).  

(b) plastist vaate, mis on: 

(i) ühest ÜRO-tüübist teiseks ÜRO-tüübiks muudetud (nt 1H1 muudetud 1H2-ks); 

(ii) uuendatud lahutamatuks osaks olevate struktuuriliste komponentidega. 

Taastoodetud vaadid peavad vastama peatüki 6.1 nõuetele, mis kehtivad sama tüüpi uute vaatide kohta. 
Taastoodetud suurpakend (ingl k Reused large packaging) vt suurpakend 

Tahke aine (ingl k Solid) tähendab: 

(a) ainet, mille sulamistemperatuur või algne sulamistemperatuur rõhul 101,3 kPa on üle 20 ºC, või 

(b) ainet, mis pole ASTM D 4359-90 katsemeetodi kohaselt vedel või mis on jaos 2.3.4 kirjeldatud 
voolavuskatse (penetromeetri katse) kriteeriumide kohaselt tainjas. 

Tehniline lahendus (ingl k Design) tähendab radioaktiivse materjali puhul alajaos 2.2.7.2.3 (f) vabastatud 
lõhustuva materjali, eriliiki radioaktiivse materjali, vähehajuva radioaktiivse materjali, saadetise või pakendi 
kirjeldust, mis võimaldab seda eset täielikult identifitseerida. Kirjeldus võib hõlmata spetsifikatsioone, 
tehnilisi jooniseid, aruandeid, mis näitavad vastavust reguleerivate nõuetega, ning muid asjassepuutuvaid 
dokumente. 

Tehniline nimetus (ingl k Technical name) tähendab teaduslikes ja tehnilistes käsiraamatutes, ajakirjades 
ning tekstides kasutatavat käibelolevat tunnustatud keemilist või vajadusel bioloogilist või muud nimetust 
(vt alajagu 3.1.2.8.1.1). 

Teisaldatav paak (ingl k Portable tank) tähendab alajaos 2.2.2.1.1 defineeritud ainete veoks kasutamise 
korral rohkem kui 450-liitrise mahuga, peatüki 6.7 määratlusele või IMDG koodeksile vastavat ja peatüki 
3.2 tabelis A, 10. veerus näidatud eeskirja (T-koodeks) kohast multimodaalset paaki. 

Tiheduskatse (ingl k Leakproofness test) tähendab katset paagi, pakendi või IBC ning varustuse ja 
sulgemisseadmete lekkimiskindluse kindlaksmääramiseks. 

MÄRKUS: teisaldatavate paakide kohta vt peatükk 6.7. 

Torukujuline anum (ingl k Tube) (2. klass) tähendab õmbluseta või komposiitmaterjalist 
konstruktsiooniga, üle 150-liitrise, kuid mitte üle 3000-liitrise veemahutavusega surveanumat. 

Täislast (ingl k Full load) tähendab igasugust ühelt kaubasaatjalt, kellel on vaguni või suurkonteineri 
kasutamise ainuõigus, pärinevat lasti, mille kõik laadimise ja tühjendamise operatsioonid on sooritatud 
kaubasaatja või kaubasaaja eeskirjade kohaselt. 

MÄRKUS 1: Vastav termin radioaktiivse materjali jaoks on ainukasutamine. 

MÄRKUS 2: See definitsioon hõlmab mõistet „vagunilast“ nagu seda kasutatakse teistes COTIF-i lisades 
ja muudes raudteealastes määrustes. 



 

 

Täiteaste (ingl k Filling ratio) tähendab gaasi ja 15 ºC juures oleva vee, mis täidaks kasutusvalmis 
surveanuma täielikult, massi suhet. 

Täitja (ingl k Filler) tähendab igasugust ettevõtet, mis täidab ohtlikke veoseid paaki (paakvagunisse, 
kergpaagiga vagunisse, teisaldatavasse paaki või paakkonteinerisse) ja/või vagunile, suur- või 
väikekonteinerisse vedamiseks puistveosena või anumakogumiga vagunisse või MEGC-sse. 

Täitmise rõhk (ingl k Filling pressure) tähendab maksimaalset rõhku, mis tegelikult paagis selle rõhu all 
täitmisel moodustub (vt ka arvutuslik rõhk, tühjendamise rõhk, maksimaalne töörõhk (manomeetriline 
rõhk) ja katserõhk). 

Tööiga (ingl k Service life) tähendab komposiitmaterjalist balloonide ja torukujuliste anumate puhul 
aastate arvu, mille jooksul ballooni või torukujulist anumat on lubatud kasutada. 

Töörõhk (ingl k Working pressure) 

(a) tähendab surugaasi rõhku täidetud surveanumas, rahunenud olekus, 15 ºC lähtetemperatuuril; 

(b) tähendab ÜRO nr 1001, atsetüleen, lahustatud puhul arvutuslikku rahunenud olekus rõhku 15 ºC 
lähtetemperatuuril atsetüleeni balloonis, mis sisaldab määratud lahusti kogust ja maksimaalset atsetüleeni 
kogust; 

(c) tähendab ÜRO nr 3374, atsetüleen, lahustivaba puhul töörõhku, mis on arvutatud samaväärse ÜRO nr 
1001, atsetüleen, lahustatud ballooni puhul. 

MÄRKUS: paakide kohta vt maksimaalne töörõhk (manomeetriline rõhk). 

Tühjendamise rõhk (ingl k Discharge pressure) tähendab maksimaalset rõhku, mis tegelikult paagis 
moodustub selle rõhu all tühjendamise ajal (vt ka arvutuslik rõhk, täitmise rõhk, maksimaalne töörõhk 
(manomeetriline rõhk) ja katserõhk). 

V 

Vaakum-jäätmepaak (ingl k Vacuum-operated waste tank) tähendab paakkonteinerit või paak-
vahetuskeret, mida kasutatakse peamiselt ohtlike jäätmete vedamiseks, millel on erilised konstruktsiooni 
iseärasused ja/või varustus peatükis 6.10 määratud jäätmetega täitmise ja nendest tühjendamise 
hõlbustamiseks. Paaki, mis vastab täielikult peatüki 6.7 või 6.8 nõuetele, ei peeta vaakum-jäätmepaagiks. 

Vaakumklapp (ingl k Vacuum valve) tähendab isesulguvat, vedruga varustatud seadet, mille ülesanne on 
kaitsta paaki vastuvõetamatu negatiivse siserõhu eest. 

Vaat (ingl k Drum) tähendab lamedate või kumerate silindriliste otstega metallist, kartongist, plastist, 
vineerist või muust sobivast materjalist pakendit. Mõiste hõlmab ka teise kujuga, nt ümmargusi, peene 
kaelaga või ämbrikujulisi pakendeid. See mõiste ei hõlma puidust vaate ja kanistreid. 

Vagun (ingl k Wagon) tähendab raudteesõidukit, millel puudub edasiliikumiseks oma jõuseade ning mida 
kasutatakse kaupade veoks. Vt. ka patareivagun, kinnine vagun, lahtine vagun, kaetud vagun ja 
paakvagun. 

Vahepakend (ingl k Intermediate packaging) tähendab pakendit, mis on paigutatud sisepakendite või 
esemete ja välispakendi vahele. 

Vahetuskere (ingl k Swap-body), vt konteiner. 

Vahetuskere on konteiner, millel on Euroopa Standardi EN 283 (1991. a väljaanne) kohaselt järgmised 
parameetrid: 

− mehaanilist tugevust silmas pidades on see ehitatud ainult vagunil või maismaasõidukil või 
parvlaeval vedamiseks; 

− seda ei saa virnastada; 

− seda saab sõidukitelt maha võtta ja uuesti laadida sõidukil asuvate seadmete ning selle enese 
toendite abil. 

MÄRKUS: termin konteiner ei hõlma tavapäraseid pakendeid, IBC-sid, paakkonteinereid ega 
vaguneid. 

Vastavuse tagamine (ingl k Compliance assurance) (radioaktiivne materjal) tähendab süstemaatilist 
meetmete programmi, mida pädev asutus rakendab RID-i nõuetele vastavuse kindlustamiseks; 

Vedaja (ingl k Carrier) tähendab ettevõtet, mis teostab veooperatsiooni veolepinguga või ilma. 

Vedelik (ingl k Liquid) tähendab ainet, millel on 50 ºC juures mitte kõrgem kui 300 kPa (3 baari) aururõhk, 
mis pole täielikult gaasiline 20 ºC ja 101,3 kPa juures ja 



 

 

(a) mille sulamistemperatuur või algne sulamistemperatuur 101,3 kPa rõhu juures on 20 ºC või 
väiksem või 

(b) mis on ASTM D 4359-90 katsemeetodi kohaselt vedel või 

(c) mis pole jaos 2.3.4 kirjeldatud voolavuskatse (penetromeetri katse) kriteeriumide kohaselt 
tainjas. 

MÄRKUS: vedu vedelas olekus paakide nõuete mõistes tähendab: 

− eeltoodud mõiste kohaste vedelike vedu; 

− sulas olekus veoks üleantud tahkeid aineid. 

Vedu (ingl k Carriage) (transport) tähendab ohtlike veoste asukoha muutmist koos veotingimustest 
tulenevate vajalike peatustega ja ajaga, mille vältel on ohtlikud veosed liiklustingimustest olenevalt enne ja 
pärast koha muutmist ning selle ajal vagunites, paakides ja konteinerites. 

Mõiste hõlmab ka vahepealset ajutist ohtlike veoste ladustamist veoviisi või -vahendi vahetamiseks 
(ümberpaigutamiseks). See kehtib, kui saatmise ja vastuvõtmise kohta näitavad veodokumendid 
nõudmisel esitatakse ja tingimusel, et pakendeid ja paake vahepealse ladustamise ajal ei avata, 
väljaarvatud pädevate asutuste poolseks kontrolliks. 

Veeldatud maagaas (ingl k Liquefied Natural Gas (LNG)) tähendab jahutatud veeldatud gaasi, mis 
koosneb kõrge metaanisisaldusega maagaasist, millele on määratud ÜRO nr 1972. 

Veeldatud naftagaas (ingl k Liquefied Petroleum Gas (LPG)) tähendab madala rõhu all veeldatud gaasi, 
mis koosneb ühest või mitmest kergest süsivesinikust, millele on määratud ainult ÜRO nr-d 1011, 1075, 
1965, 1969 või 1978 ja mis koosnevad põhiliselt propaanist, propeenist, butaanist, butaanisomeeridest, 
buteenist ja muude süsivesinike jääkidega buteenist; 

MÄRKUS 1: Muude ÜRO numbritega süttivad gaasid ei ole veeldatud naftagaasid. 

2: ÜRO nr 1075 leiate veerus 2F MÄRKUS 2, ÜRO nr 1965, veeldatud gaaside tabelis alajaos 
2.2.2.3. 

Veodokument (ingl k Transport document) tähendab vagunite kasutamise üldisele lepingule6 (GCU) 
vastavat vaguni saatekirja (vt CIM). 

Veoindeks (TI), mis määratakse saadetisele, veopakendile, konteinerile, rühma LSA-I kuuluvale 
pakendamata väikese eriaktiivsusega ainele või rühma SCO-I või SCO-III kuuluvale pakendamata 
saastunud pinnaga objektile, (ingl k Transport index (TI) assigned to a package, overpack or container, or 
to unpackaged LSA-I or SCO-I or SCO-III) tähendab radioaktiivse materjali veo puhul numbrit, mida 
kasutatakse kiirguse kontrollimiseks. 

Veopakend (ingl k Overpack) tähendab katet, millist kasutatakse (radioaktiivse materjali puhul üksiku 
kaubasaatja poolt), et ühte või mitut saadetist üheks kokku pakkida, et neid oleks kergem teisaldada ja 
veo ajal ladustada.  

Veopakendid on näiteks: 

(a) laadimisalus, nagu näiteks kaubaalus, millele on asetatud või virnastatud ning plastkilega, 
kahaneva või veniva pakendkilega või muul sobival viisil kokku pakitud mitu saadetist; 

(b) väline kaitsev pakend nagu näiteks kast või korvpakend. 

Vooderdis (ingl k Liner) tähendab pakendisse, kaasaarvatud suurpakend või IBC, pandud sisekesta või 
kotti koos avauste sulguritega, mis ei moodusta pakendi lahutamatut osa. 

Väikekonteiner (ingl k Small Container), vt Konteiner. 

Välispakend (ingl k Outer packaging) tähendab liit- või kombineeritud pakendi välist kaitset koos 
igasuguste absorbeerivate materjalidega, polsterduse ning igasuguste muude komponentidega, mis on 
vajalikud siseanumate või sisepakendite eneses hoidmiseks või kaitsmiseks. 

Ü 

Ühekorrapakend (ingl k Gas cartridge) vt. gaasi sisaldav väike anum. 

Ühine kirje (ingl k Collective entry) tähendab defineeritud ainete gruppide või esemete kirjet (vt alajagu 
2.1.1.2, B, C ja D). 

ÜRO eeskiri (ingl k UN Regulation) tähendab eeskirja, mis on lisatud lepingule, milles käsitletakse ühtsete 
tehniliste eeskirjade vastuvõtmist sõidukite, varustuse ja varuosade jaoks, mida saab paigaldada 
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ratastega sõidukitele ja nendega kasutada ning nende juhiste põhjal väljastatud lubade vastastikuse 
tunnustamise tingimusi (1958 leping, muudetud redaktsioonis). 

 

ÜRO number (ingl k UN number) tähendab neljast numbrist koosnevat, ÜRO tüübieeskirjadest võetud 
aine või eseme tunnusnumbrit. 

ÜRO tüüpeeskiri (ingl k UN Model Regulations) tähendab ÜRO väljaantud ohtlike veoste veo soovituste 
kahekümne teist, muudetud väljaande lisaks olevaid tüüpeeskirju (ST/SG/AC.10/1/Rev.22). 

Ülevormitud balloon (ingl k over-moulded cylinder) tähendab veeldatud naftagaasi vedamiseks mõeldud 
ballooni, mille veemahutavus ei ületa 13 liitrit ning mis on koosneb sisemisest keevitatud ja pinnakattega 
terasballooni korpusest ning ülevormitud vahtplastist kaitsekorpusest, mida ei saa eemaldada ja mis 
kinnitub terasballooni korpuse seina välispinnale. 



 

 

1.2.2 Mõõtühikud 

1.2.2.1 RID-is on kasutatavad järgmised mõõtühikud7 

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 Mõõdetav suurus SI ühik8  Lubatav alternatiivne ühik  Ühikutevaheline seos 

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 Pikkus  m (meeter)  −   − 

 Pindala  m2 (ruutmeeter)  −   − 
 Maht  m3 (kuupmeeter)  l9 (liiter)   1 l = 10-3 m3 

 Aeg   s (sekund)  min (minut)  1 min = 60 s 
       h (tund)   1 h = 3600 s 
       d (päev)   1 d = 86 400 s 
 Mass  kg (kilogramm)  g (gramm)  1 kg = 10-3 kg 
       t (tonn)   1 kg = 103 kg 
 Tihedus  kg / m3   kg/ l   1 kg / l = 103 kg/m3 

 Temperatuur  K (kelvin)  0C (Celsiuse kraad) 0 0C = 273,15 K 
 Temperatuuride 
 vahe  K (kelvin)  0C (Celsiuse kraad) 1 0C = 1 K 

 Jõud  N (njuuton)  −   1 N = 1 kg.m/s2  
 Rõhk  Pa (paskal)     1 Pa = 1 N/m2 
       bar (baar)  1 bar = 105 Pa 
 Pinge  N / m2   N/mm2   1 N / mm2 = 1 MPa 
 Töö   J (džaul)   kWh (kilovatt-tund) 1 kWh = 3,6 MJ 
 Energia  J (džaul)      1 J = 1 N.m = 1 W.s 
 Soojushulk  J (džaul)   eV (elektronvolt)  1 eV = 0,1602.10-18 J 

 Võimsus  W (vatt)   −   1 W = 1 J/s = 1 N.m/s 
 Elektritakistus  Ω (oom)   –   1 Ω = 1 kg . m2 / s3 / A2 
 Kinemaatiline 
 viskoossus  m2/s   mm2/s   1 mm2/s = 10-6 m2/s 
 Dünaamiline 
 viskoossus  Pa.s   m Pa.s   1 m Pa.s = 10-3 Pa.s 
 Aktiivsus  Bq (bekrell) 
 Ekvivalentdoos Sv (siivert) 

                                                 
7 Tänapäeval kasutatavate mõõtühikute ligikaudne teisendamine SI-ühikuteks: 

Jõud 

1 kg  = 9,807 N 
1 N  = 0,102 kg 

Pinge 

1 kg/mm2  = 9,807 N/mm2 

1 N/mm2  = 0,102 kg/mm2 

Rõhk 

1 Pa  = 1 N/m2 = 10-5 bar = 1,02.10-5 kg/cm2  = 0,75.10-2 torr 
1 bar  = 105 Pa   = 1,02 kg/cm2  = 750 torr 
1 kg/cm2  = 9,807.104 Pa  = 0,9807 bar  = 736 torr 
1 torr  = 1,33.102 Pa  = 1,33.10-3 bar  = 1,36.103 kg/cm3 

Energia, töö, soojushulk 

1 J   = 1 Nm   = 0,278.10-6 kWh  = 0,102 kgm = 0,239.10-3 
kcal 
1 kWh  = 3,6.106 J  = 367.103 kgm  = 860 kcal 
1 kgm  = 9,807 J   = 2,72.10-6 kWh  = 2,34.10-3 kcal 
1 kcal  = 4,19.103 J  = 1,16.10-3 kWh  = 427 kgm 

Võimsus 

1 W   = 0,102 kgm/s  = 0,86 kcal/h 
1 kgm/s  = 9,807 W  = 8,43 kcal/h 
1 kcal/h  = 1,16 W   = 0,119 kgm/s 

Kinemaatiline viskoossus 

1 m2/s  = 104 St (Stokes’i arv) 
1 St   = 10 -4 m2/s 

Dünaamiline viskoossus 

1 Pa.s  = 1 N.s/m2  = 10 P (poise)  = 0,102 kg.s/m2 
1 P   = 0,1 Pa.s  = 0,1 N.s/m2  = 1,02.10-2 kg.s/m2 
1 kg.s/m2  = 9,807 Pa.s  = 9,807 N.s/m2  = 98,07 P 

8 Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem (SI) võeti vastu Kaalude ja Mõõtude Peakonverentsil (aadress: 
Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres). 

9 Lühendit „L” võib kasutada liitri lühendi „l” asemel, kui kirjutusmasinal arv „1” on sarnane tähega „l”. 



 

 

Kümnekordseid ja kümnendühikuid võib moodustada järgmiste, ühiku nimetuse või sümboli ette 
 pandavate eesliidete või sümbolitega: 

 
  Arv       Eesliide   Tähis 

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
1 000 000 000 000 000 000 = 1018 kvintiljon eksa- E 

1 000 000 000 000 000 = 1015 kvadriljon peta- P 

1 000 000 000 000 = 1012 triljon tera- T 

 1 000 000 000 = 109 miljard giga- G 

  1 000 000 = 106 miljon mega- M 

   1 000 = 103 tuhat kilo- k 

   100 = 102 sada hekto- h 

   10 = 101 kümme deka- da 

   0.1 = 10-1 kümnendik detsi- d 

   0.01 = 10-2 sajandik senti- c 

   0.001 = 10-3 tuhandik milli- m 

  0 .000 001 = 10-6 miljondik mikro-  

 0 000 000 001 = 10-9 miljardik nano- n 

0 .000 000 000 001 = 10-12 triljondik piko- p 

0.000 000 000 000 001 = 10-15 kvadriljondik femto- f 

0.000 000 000 000 000 001 = 10-18 kvintiljondik ato- A 

MÄRKUS: ÜRO kasutab inglise keeles 109 = 1 miljard. Siit ka analoogia 10-9 = 1 miljardik. 

1.2.2.2 Kui ei ole teisiti öeldud, tähendab märk % RID-is: 

(a) tahkete ainete ja vedelike segude ning ka lahuste ja tahkete ainete vesilahuste puhul nende 
põhiosa osatähtsust segu, lahuse või vesilahuse kogumassis; 

(b) rõhu all täidetud surugaasi segude puhul nende mahu osatähtsust gaasisegu kogumahus või 
massi järgi täidetud surugaasi segude puhul nende massi osatähtsust segu kogumassis; 

(c) veeldatud või lahustatud gaaside segude puhul nende osatähtsust segu kogumassis. 

1.2.2.3 Anumate kõikide rõhkude puhul (nagu katserõhk, siserõhk, kaitseklapi avamise rõhk) on alati näidatud 
ülerõhk (atmosfäärirõhku ületav rõhk), kuid ainete aururõhk on alati väljendatud absoluutrõhuna. 

1.2.2.4 Kui RID näitab anuma täiteastet, siis on see alati antud aine temperatuuril 15 ºC, kui ei ole näidatud 
muud temperatuuri. 



 

 

1.2.3 Lühendite loetelu 

 

RID-is kasutatakse lühendeid, akronüüme ja regulatiivsete tekstide lühendatud tähiseid, mille tähendused on järgnevad. 

A 

ADN10 on ohtlike kaupade rahvusvahelist siseveetransporti käsitlev Euroopa kokkulepe; 

ADR11 on ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo kokkulepe koos kõikide veooperatsiooni kaasatud riikide vahel sõlmitud 
erikokkulepetega; 

ASTM (ingl k American Society for Testing and Materials) on USA Materjalide Katsetamise Ühing (ASTM International, 
100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Ameerika Ühendriigid), www.astm.org; 

C 

CGA (ingl k Compressed Gas Association) on Surugaasi Ühing (CGA, 8484 Westpark Drive, Suite 220, McLean, Virginia 
22102, Ameerika Ühendriigid), www.cganet.com; 

CIM12 (ingl k Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail) tähendab kaupade 
rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtset muudetud eeskirja (COTIF-i lisa B); 

CMR13 (ingl k Convention on the Contract for the International Carriage of goods by Road) tähendab kaupade 
rahvusvahelise maanteeveo lepingu ühtset muudetud eeskirja (Genf, 19. mai 1956); 

CNG (ingl k Compressed Natural Gas) tähendab surugaasi (vt 1.2.1); 

CSC (ingl k International Convention for Safe Containers) tähendab rahvusvahelist ohutute konteinerite konventsiooni 
(Genf, 1972), muudetud ja väljaantud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) poolt Londonis; 

CSI (ingl k criticality safety index) tähendab ohupiiri indeksit (vt 1.2.1); 

E 

ECM (ingl k entity in charge of maintenance) tähendab hoolduse eest vastutavat üksust (vt 1.2.1); 

EIGA (ingl k European Industrial Gas Association) tähendab Euroopa Tööstusgaasi Assotsiatsiooni (30 Avenue de 
l'Astronomie, 1210 Brüssel, Belgia), www.eiga.eu; 

EN (standard) tähendab Euroopa standardit, mille on avaldanud Euroopa Standardikomitee (CEN) (CEN, Avenue Marnix 
17, B-1000 Brüssel, Belgia) www.cen.eu; 

F 

FRP (ingl k fibre-reinforced plastics) tähendab fiibersarrustatud plasti (vt 1.2.1); 

G 

GHS (ingl k Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) tähendab kemikaalide 
klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoneeritud süsteemi (vt 1.2.1); 

I 

IAEA (ingl k International Atomic Energy Agency) on Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (IAEA, P.O. Box 100, A-
1400 Viin, Austria) www.iaea.org; 

IBC (ingl k intermediate bulk container) on puistveose vahekonteiner (vt 1.2.1); 

ICAO (ingl k International Civil Aviation Organization) on Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO, 999 
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada), www.icao.org; 

IMDG, vt IMDG koodeks jaos 1.2.1; 

IMO (ingl k International Maritime Organization) on Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO, 4 Albert Embankment, 
London SE1 7SR, Ühendkuningriik), www.imo.org; 

ISO (standard) tähendab rahvusvahelist standardit, mille on avaldanud Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) 
(ISO, 1 rue de Varembe, CH-1204 Genf 20, Šveits), www.iso.org; 

                                                 
10 ADN vastab prantsuskeelsele terminile „Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures“. 
11 ADR vastab prantsuskeelsele terminile „Accord relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route“. 
12 CIM vastab prantsuskeelsele terminile „Contrat de transport international ferroviaire de 
marchandises“. 
13 CMR vastab prantsuskeelsele terminile „Convention relative au contrat de transport international de 
marchandises par route“. 

http://www.eiga.eu/
http://www.cen.eu/
http://www.icao.org/
http://www.imo.org/
http://www.iso.org/


 

 

LNG (ingl k liquefied natural gas) tähendab veeldatud maagaasi (vt 1.2.1); 

LPG (ingl k liquefied petroleum gas) tähendab veeldatud naftagaasi (vt 1.2.1); 

LSA (materjal) (ingl k low specific activity) tähendab madala eriaktiivsusega materjali (vt 2.2.7.1.3); 

M 

MEGC (ingl k multiple-element gas container) tähendab mitmeelemendilist gaasikonteinerit (vt 1.2.1); 

N 

N.O.S. (ingl k not otherwise specified) tähendab „kui pole teisiti sätestatud” kirjet (vt 1.2.1); 

O 

OTIF14 (ingl k Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail) on Rahvusvahelise Raudteeveo 
Valitsustevaheline Organisatsioon (OTIF, Gryphenhübeliweg 30, CH-3006, Bern, Šveits), www.otif.org; 

S 

SADT (ingl k self-accelerating decomposition temperature) tähendab isekiireneva lagunemise temperatuuri (vt 1.2.1); 

SAPT (ingl k self-accelerating polymerization temperature) tähendab isekiireneva polümerisatsiooni temperatuuri (vt 
1.2.1); 

SCO (ingl k surface contaminated object) tähendab saastunud pinnaga eset (vt 2.2.7.1.3); 

SMGS tähendab Raudteede Koostööorganisatsiooni (OSJD) Rahvusvahelist Raudtee Kaubaveo Kokkulepet (OSJD, ul. 
Hoza, 63/67 00-681 Varssavi, Poola), www.en.osjd.org; 

SMGS lisa 2 tähendab SMGS-i lisa 2 sätteid ohtlike kaupade veo kohta;. 

T 

TI (ingl k transport index) tähendab veoindeksit (vt 1.2.1); 

U 

UIC15 (ingl k International Union of Railways) on Rahvusvaheline Raudteeliit (UIC, 16 Rue Jean Rey, F-75015 Pariis, 
Prantsusmaa), www.uic.org; 

UNECE (ingl k United Nations Economic Commission for Europe) on ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE, Palais 
des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genf 10, Šveits), www.unece.org. 

 

                                                 
14 OTIF vastab prantsuskeelsele terminile „Organisation intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires“. 
15 UIC vastab prantsuskeelsele terminile „Union internationale des chemins de fer“. 

http://www.otif.org/
http://www.en.osjd.org/
http://www.uic.org/


 

 

Peatükk 1.3 

Ohtlike veoste veoga seotud isikute väljaõpe 

1.3.1 Reguleerimisala ja kohaldatavus 

Isikud, kes on peatükis 1.4 toodud osalejate poolt tööle võetud, ning kelle kohustuste hulka kuulub 
ohtlike ainete vedu, saavad nende vastutusele ja kohustustele vastava, ohtlike ainete veo nõudeid 
käsitleva väljaõppe. Töötajad saavad enne tööleasumist väljaõppe vastavalt jaole 1.3.2 ja nendel on 
õigus teha sellist tööd, mille jaoks nad pole veel väljaõpet saanud, ainult väljaõppe saanud isiku 
järelevalve all. Samuti tuleb käsitleda peatükis koolitusnõudeid, mis puudutavad peatükis 1.10 
käsitletud ohtlike veoste turvamist. 

MÄRKUS 1: ohutusnõuniku väljaõppe kohta vt käesoleva peatüki asemel jagu 1.8.3. 

MÄRKUS 2: (Reserveeritud). 

MÄRKUS 3: 7. klassi veoste alase väljaõppe kohta vt ka alajagu 1.7.2.5. 

MÄRKUS 4: väljaõpe tuleb läbida enne ohtlike ainete veoga seotud kohustuste võtmist. 

1.3.2 Väljaõppe sisu 

Väljaõpe peab olema asjaomase isiku vastutusele ja kohustustele vastavas järgmises vormis. 

1.3.2.1 Üldkohustuslikud teadmised 

Personal peab olema tuttav ohtlike ainete vedu puudutavate üldiste nõuetega. 

1.3.2.2 Spetsiifilised teadmised 

Personal saab ohtlike ainete veo eeskirju puudutava detailse väljaõppe, mis vastab otseselt tema 
kohustustele ja vastutusele. 

Kui ohtlike ainete vedu hõlmab multimodaalset transporti, tehakse personalile teadmiseks teised 
transpordiviise puudutavad nõuded. 

Vedaja ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja töötajad saavad ka väljaõppe raudteeveoga seotud 
spetsiifilistes küsimustes. See väljaõpe peab toimuma alusväljaõppe ja spetsiaalväljaõppe vormis. 

(a) Alusväljaõpe kõigile töötajatele: 

Kõik töötajad saavad väljaõppe, mis käsitleb ohumärgiste ja oranži tahvli tähendust. Lisaks 
peavad töötajad olema kursis kõrvalekalletest teatamise korraga. 

(b) Spetsiaalväljaõpe otseselt ohtlike kaupade veoga tegelevatele töötajatele: 

Lisaks punkti (a) all kirjeldatud alusväljaõppele saavad need töötajad oma töökohustustele 
vastavat väljaõpet. 

Töötajad saavad alajaos 1.3.2.2.1 nimetatud gruppide alusel väljaõpet spetsiaalväljaõppe 
teemadel, mis on alajaos 1.3.2.2.2 jaotatud kolme kategooriasse. 

1.3.2.2.1 Järgmises tabelis on ära toodud erinevate kategooriate töötajate rühmad: 

 

Kategooria Kategooria kirjeldus Töötajad 

1 Otseselt ohtlike veoste veoga tegelevad töötajad Juhid ja sorteerijad või samasuguseid 
ülesandeid täitvad töötajad 

2 Ohtlike veoste veoks kasutatavate vagunite 
tehnilise kontrolli eest vastutavad töötajad 

Veeremitehnikud või samasuguseid 

ülesandeid täitvad töötajad 

3 Raudtee- ja sorteerimisteenuste juhtimise ja 
kontrolli eest vastutavad töötajad ning 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja juhtivtöötajad 

Korraldajad, signaliseerijad, 
juhtimiskeskuse töötajad või samasuguseid 
ülesandeid täitvad töötajad 

1.3.2.2.2 Spetsiaalväljaõppel tuleb käsitleda vähemalt järgmisi üksikteemasid: 

(a) Juhid või samasuguseid ülesandeid täitvad 1. kategooria töötajad: 

- kuidas saada vajalikku teavet rongi koosseisu, rongis ohtlike veoste olemasolu ning 
asukoha kohta; 

- kõrvalekallete liigid; 

- kõrvalekalletega tegelemine kriitilistes olukordades, abinõude rakendamine oma rongi ja 
läheduses toimuva liikluse kaitsmiseks. 



 

 

Sorteerijad või samasuguseid ülesandeid täitvad 1. kategooria töötajad: 

- 1. klassi veoste kaitsevahemaad vastavalt RID-i jaole 7.5.3; 

- kõrvalekallete liigid. 

(b) Vagunitehnikud või samasuguseid ülesandeid täitvad 2. kategooria töötajad: 

- ülevaatuste läbiviimine vastavalt vagunite kasutamise üldise lepingu (GCU)16 lisale 9 
(vagunite tehnilise vaheülevaatuse tingimused); 

- alajaos 1.4.2.2.1 toodud juhiste järgi ülevaatuste läbiviimine (ainult töötajatele, kes 
teostavad RID-i alajaos 1.4.2.2.1 kirjeldatud kontrolli); 

- kõrvalekallete tuvastamine. 

(c) Liikluskorraldaja, signalisatsiooniboksi töötajad, juhtimiskeskuse töötajad või samasuguseid 
ülesandeid täitvad 3. kategooria töötajad: 

- kriitilistes olukordades tegutsemine kõrvalekallete esinemise korral; 

- RID-i peatükile 1.11 vastavad sorteerimisjaamade sisemised avariiplaanid. 

1.3.2.3 Ohutusalane väljaõpe 

Vastavalt vigastuse riski astmele või ohule, mis tekib ohtlike ainete veoga, kaasa arvatud peale- ja 
mahalaadimine, seotud õnnetusel, saab personal väljaõppe, mis hõlmab ohtlike ainetega seotud ohte 
ja riske. 

Antav väljaõpe peab olema suunatud personalile nende ainete ohutu käsitlemise ja hädaolukorras 
tegutsemise protseduuride õpetamisele. 

1.3.2.4 Väljaõpet täiendatakse perioodiliselt uuendatud väljaõppega, arvestades seejuures eeskirjas tehtud 
muudatusi. 

1.3.3 Dokumenteerimine 

Läbitud väljaõppe dokumendid säilitab vastavalt käesolevas peatükis nimetatule tööandja, kes 
võimaldab töötajatel ja pädevatel asutustel taotluse korral nende kasutamise. Tööandja säilitab 
dokumendid perioodiks, mille määrab pädev asutus. Väljaõppe dokumente kontrollitakse enne uue 
töö alustamist.

                                                 
16 välja andnud GCU Bureau, Avenue Louise, 500, BE–1050 Brüssel, www.gcubureau.org. 

http://www.gcubureau.org/


 

 

Peatükk 1.4 

Personali ohutusalased kohustused 

1.4.1 Üldised ohutusmeetmed 

1.4.1.1 Ohtlike kaupade veos osalejad peavad rakendama vajalikke meetmeid vastavalt arvatavatele 
ohtudele ja nende ulatusele, et vältida kahjustusi ning vigastusi ning vähendada vajaduse korral 
nende mõju miinimumini. Nad peavad igal juhtumil lähtuma vastavatest RID-i nõuetest. 

1.4.1.2 Kui ilmneb otsene oht ühiskondlikule julgeolekule, peavad osalejad sellest otsekohe teatama 
hädaabiteenistustele ja andma neile tegevuseks vajalikku informatsiooni. 

1.4.1.3 RID võib kindlaks määrata teatud kohustusi erinevatele osalejatele. 

Kui RID-i lepinguosaline riik leiab, et see ei suurenda riski, võib ta oma siseriiklike seadustega teatud 
osalejate kohustused üle anda mõnele teisele osalejale tingimusel, et jagudes 1.4.2 ja 1.4.3 toodud 
kohustused on täidetud. Neist eranditest peab RID-i lepinguosaline riik teatama OTIF-i 
sekretariaadile, kes teeb need teatavaks teistele RID-i lepinguosalistele riikidele. 

Jagude 1.2.1, 1.4.2 ja 1.4.3 nõuded, mis puudutavad osalejate definitsiooni ja nende vastavaid 
kohustusi, ei tohi mõjutada siseriiklikke legaalse vastutusega seotud seadusi (kriminaalvastutus, 
vastutus jne), lähtuvalt faktist, et asjaomane osaleja on näiteks juriidiline isik, eraettevõtja, tööandja 
või töövõtja. 

1.4.2 Veostega otseselt kokku puutuva personali kohustused 

MÄRKUS 1: personal, kellele on antud käesoleva peatüki ohutusalased kohustused 
võib kuuluda ühe ja sama firma alla. Lisaks võib personali ohutusalaste 
tegevuste ja vastavate kohustuste eest vastutada mitu firmat. 

MÄRKUS 2: radioaktiivsete ainete kohta vt ka alajagu 1.7.6. 

1.4.2.1 Kaubasaatja 

1.4.2.1.1 Ohtlike veoste kaubasaatja peab veoks üle andma ainult veoseid, mis vastavad RID-i nõuetele. Jao 
1.4.1 kontekstis peab ta eriti: 

(a) kindlustama, et ohtlikud veosed on liigitatud ja lubatud veoks RID-i kohaselt; 

(b) varustama vedajat tõendatava informatsiooni ning andmetega ja, kui vajalik, nõutud veo- ja 
lisadokumentidega (load, kinnitused, taotlused, tunnistused jne), võttes arvesse eriti peatüki 5.4 
nõudeid ja tabelit A peatükis 3.2; 

(c) kasutama ainult RID-i poolt kinnitatud ning nende ainete veoks sobivaid pakendeid, suuri 
pakendeid, puistlasti vahekonteinereid (IBC) ja paake (paakvagunid, kergpaakidega vagunid, 
patareivagunid, MEGC-d, teisaldatavad paagid, ja paakkonteinerid), mis kannavad RID-i poolt ette 
nähtud tähiseid; 

(d) vastama lähetamise vahendite ja ekspedeerimise piirangute nõuetele; 

(e) kindlustama, et isegi tühjad, puhastamata ja degaseerimata paagid (paakvagunid, kergpaagid, 
patareivagunid, MEGC-d, teisaldatavad paagid ja paakkonteinerid) või tühjad, puhastamata 
vagunid ja mahtkonteinerid on vastavalt ohumärgistega varustatud, märgistatud ja tähistatud 
peatüki 5.3 kohaselt ning et tühjad, puhastamata paagid on suletud ja neil on samasugune 
lekkimiskindlus, mis oleks neil täidetuna. 

1.4.2.1.2 Kui kaubasaatja kasutab teise osaleja (pakkija, laadija, täitja jne) teenuseid, peab ta rakendama 
vastavaid meetmeid, et kindlustada saadetise vastavus RID-i nõuetele. Ta võib siiski alajao 1.4.2.1.1 
punktides (a), (b), (c) ja (e) toodud juhtudel lähtuda informatsioonist ning andmetest, mida talle teised 
osalejad on andnud. 

1.4.2.1.3 Kui kaubasaatja tegutseb kolmanda osapoole huvides, peab see kaubasaatjat kirjalikult informeerima, 
et tegu on ohtlike veostega ning andma talle kogu informatsiooni ja dokumendid, mida tal on vaja oma 
kohustuste täitmiseks. 

1.4.2.2 Vedaja 

1.4.2.2.1 Jao 1.4.1 kontekstis peab väljumispunktis ohtliku veose vastu võttev vedaja eriti: 

(a) veenduma, et veetavad veosed on RID-i kohaselt veoks lubatud; 

(b) veenduma, et saatja annab enne vedu kogu RID-is leiduva ohtlike veoste vedamisega seotud 
informatsiooni edasi, et ette nähtud dokumentatsioon on veodokumendile lisatud või, kui 
paberkandjal dokumentatsiooni asemel on kasutatud elektroonilist andmetöötlust või elektroonilist 



 

 

andmevahetust, veenduma, et andmed on kättesaadavad transpordi ajal vähemalt paberkandjal 
dokumentatsiooniga võrdväärselt; 

(c) veenduma visuaalselt, et vagunitel ja veostel puuduvad ilmsed defektid, lekked või praod, et 
seadmeid ei ole puudu jne; 

(d) veenduma, et paakvagunite, anumakogumiga vagunite, kergpaakidega vagunite, teisaldatavate 
paakide, paakkonteinerite ja MEGC-de järgmise ülevaatuseks määratud kuupäev poleks 
möödunud; 

MÄRKUS: paake, anumakogumitega vaguneid ja MEGC-sid võib aga vedada ka pärast 
kõnealuse tähtpäeva lõppu alajagudes 4.1.6.10 (anumakogumitega vagunite ja MEGC-
de puhul, mis sisaldavad elementidena surveanumaid), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 
6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 või 6.7.4.14.6 sätestatud tingimustel. 

(e) veenduma, et vagunid poleks üle koormatud; 

(f) veenduma, et peatükis 5.3 vagunitele ette nähtud ohumärgid, tähised ja oranžid tahvlid on 
paigaldatud; 

(g) veenduma, et kirjalikes juhistes ette nähtud varustus asub juhi kabiinis. 

Seda peab tegema veo- ja lisadokumentide alusel, vaguni või konteineri või, kui vajalik, lasti visuaalse 
ülevaatuse teel. 

Käesoleva lõike nõuded loetakse täidetuks, kui järgitakse UIC avaldatud IRS-i 40471-3 jaos 517 
(„Ohtlike veoste saadetistele tehtavad kontrolltoimingud”) toodud nõudeid. 

1.4.2.2.2 Vedaja võib siiski alajao 1.4.2.2.1 punktides (a), (b), (d), (e) ja (f) toodud juhtudel lähtuda 
informatsioonist ja andmetest, mida talle teised osalejad on andnud. Alajao 1.4.2.2.1 punkti (c) puhul 
võib ta lähtuda jao 5.4.2 kohases konteineri/sõiduki pakkimise sertifikaadis toodust. 

1.4.2.2.3 Kui vedaja märkab RID-i nõuete rikkumist, siis ei tohi ta alajao 1.4.2.2.1 kohaselt saadetist ära saata 
kuni rikkumine on kõrvaldatud. 

1.4.2.2.4 Kui reisi jooksul avastatakse rikkumine, mis võib vedu ohustada, peab veose niipea kui võimalik 
peatama, pidades silmas liiklusohutuse, veose ohutu liikumatuse tagamise ja ühiskondliku ohutuse 
nõudeid. 

Vedu võib jätkata alles pärast seda, kui veos vastab kehtivatele eeskirjadele. Ülejäänud teekonnaga 
seotud asjaomane pädev/pädevad asutus/asutused võib anda loa veo jätkamiseks. 

Juhul, kui vastavust ei saavutata ja kui luba ei anta veo jätkamiseks, peab pädev/pädevad 
asutus/asutused andma vedajale vajalikku administratiivset abi. Sama kehtib juhul, kui vedaja 
informeerib seda/neid pädevaid asutusi, et kaubasaatja ei teatanud talle veetavate veoste ohtlikust 
iseloomust ja et ta soovib veolepingust tulenevalt seaduslikult veose maha laadida, hävitada või 
ohutuks muuta. 

1.4.2.2.5 Vedaja peab tagama, et kasutatava raudtee infrastruktuuri ettevõtjal oleks võimalus saada igal veo 
hetkel kiire ja tõkestamatu juurdepääs teabele, mis lubab tal täita alajao 1.4.3.6 punkti (b) nõudeid. 

MÄRKUS: andmete edastamiseks kasutatav korraldus tuleb fikseerida raudtee infrastruktuuri 
kasutamise eeskirjades. 

1.4.2.2.6 Vedaja varustab juhi jaos 5.4.3 ette nähtud kirjalike juhistega. 

1.4.2.2.7 Vedajal on kohustus teavitada juhti pardal olevatest ohtlikest veostest ning nende paigutusest rongis 
enne seda, kui rong alustab teekonda. 
Selle paragrahvi nõuded loetakse täidetuks, kui kohaldatakse UIC voldiku (“Rahvusvaheliste 
kaubarongide pidurdusleht ja paigutusnimekiri”)18 472 lisasid A ja B. 

1.4.2.2.8 Vedaja peab tagama, et COTIF-i lisa G artikli 15 § 3 (ATMF) ja ATMF-i lisa A mõistes defineeritud 
hoolduse eest vastutavale üksusele otse või paakvaguni operaatori kaudu antud informatsioon 
puudutab ka paaki ja selle varustust. 

1.4.2.3 Kaubasaaja 

1.4.2.3.1 Kaubasaajal on kohustus mitte keelduda kauba vastuvõtmisest ilma mõjuvate põhjusteta ning 
veenduda pärast kauba mahalaadimist, et teda puudutavad RID-i nõuded on täidetud. 

1.4.2.3.2 Vagunit või konteinerit ei tohi tagastada ega uuesti kasutada, kuni RID-is nimetatud mahalaadimisega 
seotud tingimused on täidetud. 

                                                 
17 Alates 1. jaanuarist 2023 kehtiv IRS-i (rahvusvaheline raudteelahendus) versioon. 
18 Alates 1. juulist 2015 kehtiv UIC voldiku versioon. 



 

 

1.4.2.3.3 Kui kaubasaaja kasutab teiste osaliste teenuseid (mahalaadimine, puhastamine, saastusest 
puhastamise koht jne), peab ta rakendama vastavaid meetmeid, et garanteerida RID-i alajagude 
1.4.2.3.1 ja 1.4.2.3.2 nõuete täitmine. 

1.4.3 Muu personali kohustused 

Muu personali ning nende kohustuste mittetäielik loend on toodud alljärgnevalt. Muu personali 
kohustused tulenevad eeltoodud jaost 1.4.1, mille kohaselt nad teadsid või pidid teadma, et nende 
kohustused on täidetavad osana RID-ile vastavast veost. 

1.4.3.1 Laadija 

1.4.3.1.1 Jao 1.4.1 kontekstis on laadijal järgmised kohustused, eriti: 

(a) ta peab ohtlikud veosed vedajale üle andma ainult juhul, kui need on RID-i kohaselt veoks heaks 
kiidetud; 

(b) ta peab pakitud ohtlike veoste või tühjade, puhastamata pakendite vedamiseks üleandmisel 
kontrollima, kas pakendid on kahjustamata. ta ei tohi üle anda saadetist, mille pakend on 
kahjustatud kuni kahjustuse parandamiseni, eriti kui see ei ole lekkekindel ja kui sellel on ohtlike 
ainete lekkeid või võimalus nende ainete lekkeks; see kohustus kehtib ka tühjade, puhastamata 
pakendite kohta; 

(c) ta peab kinni pidama laadimist ning käitlemist käsitlevatest erieeskirjadest; 

(d) kui ta annab ohtliku veose otse veoks üle, peab ta täitma vaguni või suurkonteineri ohumärkidega 
varustamise, märgistamise või oranži tahvliga tähistamise nõudeid peatükist 5.3; 

(e) ta peab saadetiste laadimisel kinni pidama koospakkimise käsitlevatest keeldudest, võttes arvesse 
juba vagunisse või suurkonteinerisse laaditud ohtlikke veoseid ning eeskirjadest, mis käsitlevad 
toiduainete, teiste tarbeveoste või loomatoidu eraldamist. 

1.4.3.1.2 Laadija võib siiski alajao 1.4.3.1.1 punktides (a), (d) ja (e) toodud juhtudel lähtuda informatsioonist 
ning andmetest, mida talle teised osalejad on andnud. 

1.4.3.2 Pakkija 

Jao 1.4.1 kontekstis peab pakkija järgima eriti: 

(a) pakkimise või koospakkimise tingimusi käsitlevaid ettekirjutusi; 

(b) pakkide tähistamist ja ohumärgistega varustamist käsitlevaid ettekirjutusi, kui ta valmistab pakke 
ette veoks. 

1.4.3.3 Täitja 

Jao 1.4.1 kontekstis on täitjal järgmised kohustused, eriti: 

(a) ta peab veenduma enne paakide täitmist, et nii paagid kui nende seadmed oleksid tehniliselt 
rahuldavas korras; 

(b) ta peab veenduma, et paakvagunite, anumakogumiga vagunite, kergpaakidega vagunite, 
teisaldatavate paakide, paakkonteinerite ja MEGC-de järgmiseks ülevaatuseks määratud 
kuupäevad poleks möödunud; 

(c) ta võib täita paake ainult nende ohtlike veostega, mida on nendes paakides lubatud vedada; 

(d) ta peab paakide täitmisel järgima kõrvutiasetsevates anumates olevaid ohtlikke veoseid 
puudutavaid nõudeid; 

(e) ta peab paakide täitmisel jälgima täidetavat ainet puudutavat lubatavat täiteastet või lubatavat 
täitemassi mahu liitri kohta; 

(f) pärast paagi täitmist peab ta kontrollima, et kõik sulgemisseadmed oleks suletud asendis ja paak 
ei lekiks; 

(g) ta peab kindlustama, et täidetava ohtliku aine jääke ei jääks tema poolt täidetava paagi 
väliskestale; 

(h) ohtlike veoste veoks ettevalmistamisel kinnitama peatükis 5.3 ettenähtud ohumärgid, tähised, 
oranžid tahvlid ja sildid ning manöövritöö märgid paakidele, vagunitele või konteineritele; 

(i) ta peab enne ja pärast paakvagunite täitmist veeldatud gaasiga järgima kehtivaid erikontrolli 
nõudeid; 

(j) vagunite või konteinerite täitmisel ohtlike veostega, mis on puistlasti kujul, peab ta veenduma, et 
peatüki 7.3 asjakohased sätted on täidetud. 



 

 

MÄRKUS: Täitja peab kehtestama protseduurid, millega tagatakse, et ta täidab kõiki oma 
kohustusi. Kontrollimisnimekirjade kujul olevad juhised vedelike ja gaaside jaoks mõeldud 
paakvagunitele on saadaval OTIF-i veebilehel (http://otif.org/en/?page_id=1103), et aidata 
vedelike ja gaaside jaoks mõeldud paakvagunite täitjal järgida ohutusalaseid kohustusi, eriti 
paakvagunite lekkekindluse tagamisel. 

1.4.3.4 Paakkonteineri/teisaldatava paagi operaator 

Jao 1.4.1 kontekstis peab paakkonteineri või teisaldatava paagi operaator eriti: 

(a) kindlustama ehitust, varustust, ülevaatust, katsetamist ja märgistamist käsitlevate ettekirjutuste 
täitmist; 

(b) kindlustama, et korpuste ja nende seadmete hooldust teostatakse viisil, mis tagab normaalsete 
töötingimuste korral paakkonteineri või teisaldatava paagi vastavuse RID-i nõuetele kuni järgmise 
ülevaatuseni; 

(c) laskma teostada erakorralise ülevaatuse, kui korpuse või selle seadmete ohutus võib olla rikutud 
remondi, ümberehituse või avarii tõttu. 

1.4.3.5 Paakvaguni operaator 

Jao 1.4.1 kontekstis peab paakvaguni operaator eriti19: 

(a) tagama ehitust, varustust, ülevaatust, katsetamist ja märgistamist käsitlevate ettekirjutuste 
täitmist; 

(b) laskma teostada erakorralise ülevaatuse, kui korpuse või selle seadmete ohutus võib olla rikutud 
remondi, ümberehituse või avarii tõttu; 

(c) tagama, et punktides (a) ja (b) kirjeldatud tegevused salvestatakse paagi dokumentatsioonis; 

(d) tagama, et paakvaguni jaoks määratud hoolduse eest vastutaval üksusel on ohtlike veoste jaoks 
kasutatavate paakvagunite sertifikaat; 

(e) tagama, et COTIF-i lisa G artikli 15 § 3 (ATMF) ja ATMF-i lisa A mõistes defineeritud hoolduse 
eest vastutavale üksusele antud informatsioon puudutab ka paaki ja selle varustust.” 

1.4.3.6 Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 

Jao 1.4.1 kontekstis on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal järgmised kohustused, eriti: 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 

(a) peab tagama peatükile 1.11 vastavate sorteerimisjaamade sisemiste avariiplaanide koostamise; 

(b) peab tagama, et tal oleks igal veo hetkel kiire ja tõkestamatu juurdepääs järgmisele teabele: 

- rongi koostis näidates ära iga vaguni numbri ja tüübi, kui viimane pole välja toodud vaguni 
numbris, 

- veetavate ohtlike veoste ÜRO numbrid iga vaguni sees või nende peal, kuivõrd nende 
näitamist nõuab veodokument, või siis, kui veetakse ainult ohtlikke veoseid, mis on pakitud 
piiratud kogustes vastavalt peatükile 3.4, kui vajatakse veose olemasolu tõendavat vagunile või 
suurkonteinerile märgitud informatsiooni vastavalt peatükile 3.4, 

- vastavate vagunite asukoht rongis (vagunite järjekord), 

Seda teavet tohib avaldada ainult isikutele, kes vajavad seda ohutuse, turvalisuse või 
hädaolukorras tegutsemise huvides. 

MÄRKUS: andmete edastamiseks kasutatav korraldus tuleb fikseerida raudtee infrastruktuuri 
kasutamise eeskirjades. 

1.4.3.7 Mahalaadija 

1.4.3.7.1 Jao 1.4.1 kontekstis peab mahalaadija eelkõige: 

(a) veenduma, et laaditakse maha õiged veosed, võrreldes asjakohast veodokumendi informatsiooni 
pakendi, konteineri, paagi, MEGC või vaguni informatsiooniga; 

(b) enne mahalaadimist ja selle ajal kontrollima, kas pakendid, paak, vagun või konteiner on 
kahjustatud nii palju, et see võib ohustada mahalaadimist. Kui on tekkinud kahjustusi, veenduma, et ei 
toimuks mahalaadimist, kuni on võetud kasutusele kohased meetmed; 

(c) täitma kõik kohased mahalaadimise ja teisaldamisega seotud tingimused; 

                                                 
19 Paakvaguni operaator võib ülevaatuse korraldamise anda üle hoolduse eest vastutavale üksusele (ECM) peatüki 
6.8 kohaselt. 



 

 

(d) kohe pärast paagi, vaguni või konteineri mahalaadimist: 

(i) eemaldama kõik ohtlikud jäägid, mis on sattunud mahalaadimisel paagi, vaguni või konteineri 
peale ja 

(ii) veenduma, et klapid ja kontrollimiseks ettenähtud avaused on suletud;IF- 

(e) veenduma, et teostatakse vagunite või konteinerite ettenähtud puhastamine ja saastusest 
puhastamine ning 

(f) veenduma, et vagunitele ja konteineritele ei oleks pärast täielikku mahalaadimist, puhastamist, 
degaseerimist ning saastusest puhastamist jäänud peatüki 5.3 kohaseid kõvast materjalist ohumärke, 
tähiseid ja oranži värvi tahvleid. 

MÄRKUS: Mahalaadija peab kehtestama protseduurid, millega tagatakse, et ta täidab kõiki oma 
kohustusi. Kontrollimisnimekirjade kujul olevad juhised vedelike ja gaaside jaoks mõeldud 
paakvagunitele on saadaval OTIF-i veebilehel (http://otif.org/en/?page_id=1103), et aidata vedelike ja 
gaaside jaoks mõeldud paakvagunite mahalaadijal järgida ohutusalaseid kohustusi, eriti paakvagunite 
lekkekindluse tagamisel. 

1.4.3.7.2 Kui mahalaadija kasutab kolmandate osapoolte teenuseid (puhastusfirmad jne), peab ta veenduma, 
et RID-is nõutud tingimused oleksid täidetud. 

1.4.3.8 Hoolduse eest vastutav üksus (ECM) 

Jao 1.4.1 kontekstis peab hoolduse eest vastutav üksus (ECM) eelkõige tagama, et: 

(a) paakide ja nende varustuse hooldust teostatakse viisil, mis tagab normaalsete töötingimuste 
korral paakvaguni vastavuse RID-i nõuetele; 

(b) COTIF-i lisa G artikli 15 § 3 (ATMF) ja ATMF-i lisa A mõistes defineeritud informatsioon puudutab 
ka paaki ja selle varustust; 

(c) paagi ja selle varustusega seotud hooldustegevused salvestatakse hoolduskaustas. 

 



 

 

Peatükk 1.5 

Mööndused 

1.5.1 Ajutised mööndused 

1.5.1.1 RID-i lepinguosaliste riikide pädevad asutused võivad omavahel otse kokku leppida teatud 
veooperatsioonide teostamiseks oma territooriumil RID-i nõuete ajutiste möönduste alusel eeldusel, et 
see ei vähenda ohutust. Pädev asutus, mis ajutise möönduse algatas, peab sellest OTIF-i 
sekretariaadile teatama, kes omakorda teeb selle teatavaks teistele RID-i lepinguosalistele riikidele20. 

MÄRKUS: Jao 1.7.4 kohane „erikord” ei ole käesoleva jao kohaselt ajutine mööndus. 

1.5.1.2 Ajutise möönduse kestvus ei või olla pikem kui viis aastat alates selle kehtima hakkamise kuupäevast. 
Ajutine mööndus lõpeb automaatselt sellest kuupäevast, millal hakkab kehtima vastav RID-i 
muudatus. 

1.5.1.3 Ajutiste möönduste kohased veooperatsioonid on veooperatsioonid COTIF-i lisa C mõistes. 

1.5.2 Sõjaväelised saadetised 

Mööndused kehtivad sõjaväelistele saadetistele, st saadetistele, mille 1. klassi ained või esemed kas 
kuuluvad armeele või mille eest armee on vastutav (vt jagu 5.2.1.5, alajaod 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2 ja 
5.4.1.2.1 punkt (f) ja 7.2.4, erinõue W2). 

                                                 

20 Käesoleva jao kohaselt sõlmitud ajutiste mööndustega võib tutvuda OTIF-i veebilehel 

(http://otif.org/en/?page_id=176). 



 

 

Peatükk 1.6 

Üleminekumeetmed 

1.6.1 Üldist 

1.6.1.1 Juhul, kui ei ole muudmoodi sätestatud, võib RID-i aineid ja esemeid vedada 31. detsembrini 2022 
kehtivate RID-i21 nõuete kohaselt kuni 30. juunini 2023. 

MÄRKUS: informatsiooni veodokumendi kohta vt alajagu 5.4.1.1.12. 

1.6.1.2 (Kustutatud) 

1.6.1.3 1. klassi aineid ja veoseid, mis kuuluvad RID-i lepinguosalise riigi relvajõududele ja mis olid pakitud 
enne 1. jaanuari 1990 vastavalt sel ajal kehtinud RID-i22 nõuetele, võib vedada pärast 31. detsembrit 
1989 tingimusel, et nende pakendid on terved ja nad on deklareeritud veodokumendis enne 1. 
jaanuari 1990 pakitud sõjaliste veostena. Järgida tuleb teisi 1. jaanuarist 1990 sellele klassile 
kehtestatud nõudeid. 

1.6.1.4 1. klassi aineid ja veoseid, mis on pakitud 1990. aasta 1. jaanuari ning 1996. aasta 31. detsembri 
vahelisel ajal vastavalt sel ajal kehtinud RID-i23 nõuetele, võib vedada pärast 31. detsembrit 1996 
tingimusel, et nende pakendid on terved ja nad on deklareeritud veodokumendis 1990. aasta 1. 
jaanuari ja 1996. aasta 31. detsembri vahelisel ajal pakitud 1. klassi veostena. 

1.6.1.5 Enne 1. jaanuari 1999 kehtinud marginaalide 405 (5) ja 555 (3) nõuetele vastavalt ehitatud IBC-sid, 
mis siiski ei vasta 1. jaanuarist 1999 kehtivatele marginaalide 405 (5) ja 555 (3) nõuetele, võib edasi 
kasutada. 

1.6.1.6 Enne 1. jaanuarit 2003 ehitatud, kuni 30. juunini 2001 kehtinud marginaali 1612 (1) nõuetele vastavaid 
puistveose vahekonteinereid (IBC), mis siiski ei vasta 1. juulist 2001 kehtivatele alajao 6.5.2.1.1 
nõuetele tähtede, numbrite ja sümbolite kõrguse osas, võib edasi kasutada. 

1.6.1.7 Enne 1. juulit 2005 välja antud tüübikinnitused suure või keskmise molekulmassiga polüetüleenist 
valmistatud vaatidele, kanistritele ja liitpakenditele, mis alajao 6.1.5.2.6 kohaselt kehtivad kuni 31. 
detsembrini 2004, kuid ei vasta alajao 4.1.1.21 nõuetele, jäävad kehtima kuni 31. detsembrini 2009. 
Kõiki nende tüübikinnituste alusel toodetavaid ja tähistatavaid pakendeid võib kasutada kuni nende 
kasutusaja lõpuni, mis määratakse vastavalt alajaole 4.1.1.15. 

1.6.1.8 Olemasolevaid oranže tahvleid, mis vastavad kuni 31. detsembrini 2004 kohaldatava alajao 5.3.2.2 
nõuetele, võib edasi kasutada, juhul kui on täidetud alajagude 5.3.2.2.1 ja 5.3.2.2.2 tingimused, et 
tahvel, numbrid ja tähed jäävad vagunite külge olenemata selle suunast. 

1.6.1.9 (Reserveeritud) 

1.6.1.10 (Kustutatud) 

1.6.1.11 Enne 1. juulit 2007 välja antud tüübikinnitused suure või keskmise molekulmassiga polüetüleenist 
valmistatud vaatidele, kanistritele ja liitpakenditele ning suure molekulmassiga polüetüleenist 
valmistatud IBC-dele, mis alajao 6.1.6.1 (a) kohaselt kehtivad kuni 31. detsembrini 2006, kuid ei vasta 
alates 1. jaanuarist 2007 kehtiva alajao 6.1.6.1 (a) nõuetele, jäävad kehtima. 

1.6.1.12 (Reserveeritud) 

1.6.1.13 (Kustutatud) 

1.6.1.14 Jätkuvalt võib kasutada enne 1. jaanuari 2011 toodetud IBC-sid, mis vastavad konstruktsioonitüübile, 
mis ei ole läbinud alajao 6.5.6.13 vibratsioonikatset või mille vastavust alajao 6.5.6.9.5 punkti d 
kriteeriumidele kukkumiskatse ajal ei nõutud. 

1.6.1.15 Enne 1. jaanuari 2011 toodetud, taastoodetud või remonditud IBC-sid ei pea alajao 6.5.2.2.2 kohase 
suurima lubatud virnastamiskoormusega märgistama. Kõnealuseid IBC-sid, millel puudub alajao 
6.5.2.2.2 kohane märgistus, võib kasutada ka pärast 31. detsembrit 2010, kuid need tuleb märgistada 
alajao 6.5.2.2.2 kohaselt, kui need pärast kõnealust kuupäeva taastoodetakse või remonditakse. 

Jätkuvalt võib kasutada pärast 1. jaanuari 2011 ja enne 31. detsembrit 2016 toodetud, taastoodetud 
või remonditud IBC-sid, millel on märgistatud suurim lubatud virnastamiskoormus vastavalt alajaole 
6.5.2.2.2, mis kehtib kuni 31. detsembrini 2014. 

                                                 

21 Alates 1. jaanuarist 2021 kehtiv RID-i redaktsioon. 

22 Alates 1. maist 1985 kehtiv RID-i redaktsioon. 

23 Alates 1. jaanuarist 1990, 1. jaanuarist 1993 ja 1. jaanuarist 1995 kehtivad RID-i redaktsioonid. 



 

 

1.6.1.16 (Kustutatud) 

1.6.1.17 (Kustutatud) 

1.6.1.18 (Kustutatud) 

1.6.1.19 (Kustutatud) 

1.6.1.20 (Kustutatud) 

1.6.1.21 (Reserveeritud) 

1.6.1.22 (Kustutatud) 

1.6.1.23 (Reserveeritud) 

1.6.1.24 (Kustutatud) 

1.6.1.25 (Kustutatud) 

1.6.1.26 Suurpakendeid, mis on valmistatud või taaskasutusse antud enne 1. jaanuari 2014 ja mis ei vasta 
alajao 6.6.3.1 nõuetele, mis puudutavad tähtede kõrguse, numbrite ja sümbolitega, mis kehtivad 1. 
jaanuarist 2013, võib ka edaspidi kasutada. Enne 1. jaanuari 2015 toodetud või taaskasutusse antud 
suurpakenditele ei pea märkima maksimaalset lubatud virnastamiskoormust vastavalt alajaole 6.6.3.3. 
Selliseid alajaole 6.6.3.3 mittevastavalt märgistatud suurpakendeid võib kasutada ka pärast 31. 
detsembrit 2014, kuid need tuleb märgistada vastavalt alajaole 6.6.3.3, kui need on taaskasutusse 
antud pärast seda tähtpäeva. 

Jätkuvalt võib kasutada pärast 1. jaanuari 2011 ja enne 31. detsembrit 2016 toodetud või 
taastoodetud suurpakendeid, millel on märgistatud suurim lubatud virnastamiskoormus vastavalt 
alajaole 6.6.3.3, mis kehtib kuni 31. detsembrini 2014. 

1.6.1.27 ÜRO nr-ga 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 ja 3475 vedelkütuseid sisaldavate seadmete või masinate 
jaoks vajalikke anumaid, mis on ehitatud ennem 1. juulit 2013 ja mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2013 
kohaldatava peatüki 3.3 erisätte 363 paragrahvile a, võib ka edaspidi kasutada. 

1.6.1.28 (Kustutatud) 

1.6.1.29 Jätkuvalt võib vedada liitiumelemente ja -akusid, mis on toodetud vastavalt „Katsete ja kriteeriumide 
käsiraamatu” ajajaos 38.3 nõutud tüübile (3. redaktsioon, 1. muudatus) või mis tahes järgnevale 
redaktsioonile või muudatusele, mis on tüübikatsetuse päeval kehtiv, kui RID ei sätesta teisiti.  

Jätkuvalt võib vedada enne 1. juulit 2003 toodetud liitiumelemente ja -akusid, mis vastavad „Katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatu” 3. redaktsiooni nõuetele tingimusel, et kõik ülejäänud kohalduvad nõuded 
on täidetud. 

1.6.1.30 (Kustutatud) 

1.6.1.31 (Kustutatud) 

1.6.1.32 (Kustutatud) 

1.6.1.33 ÜRO numbriga 3499 kaksikkihiga elektrikondensaatoritel, mis on toodetud enne 1. jaanuari 2014, ei 
pea olema tähistatud energiasalvestusvõime Wh-des, nagu nõutakse peatüki 3.3 erisätte 361 punktis 
(e). 

1.6.1.34 ÜRO numbriga 3508 asümmeetrilistel kondensaatoritel, mis on toodetud enne 1. jaanuari 2014, ei pea 
olema tähistatud energiasalvestusvõime Wh-des, nagu nõutakse peatüki 3.3 erisätte 372 punktis (c). 

1.6.1.35 (Reserveeritud) 

1.6.1.36 (Reserveeritud) 

1.6.1.37 (Kustutatud) 

1.6.1.38 Lepinguosalised riigid võivad kuni 31. detsembrini 2018 väljastada ohtlike veoste ohutusnõuniku 
koolitustunnistusi, mis vastavad kuni 31. detsembrini 2016 kohalduvale mudelile ning mitte alates 1. 
jaanuarist 2017 kohalduvatele alajao 1.8.3.18 nõuetele. Selliseid tunnistusi võib kasutada kuni nende 
viieaastase kehtivuse lõpuni. 

1.6.1.39 (Kustutatud) 

1.6.1.40 (Kustutatud) 

1.6.1.41 (Kustutatud) 

1.6.1.42 (Kustutatud) 



 

 

1.6.1.43 Enne 1. juulit 2017 registreeritud või kasutusele võetud sõidukeid, mis on määratletud peatüki 3.3 
erisätetes 388 ja 669, ja nende varustust, mis on mõeldud veo ajal kasutamiseks, ning mis vastavad 
kuni 31. detsembrini 2016 kohalduvate RID-i nõuetele, kuid mis sisaldavad liitiumelemente ja -akusid, 
mis ei vasta alajao 2.2.9.1.7 sätetele, võib vedada peatüki 3.3 erisätte 666 nõuetele vastava lastina. 

1.6.1.44 (Kustutatud) 

1.6.1.45 Lepinguosalised võivad kuni 31. detsembrini 2020 väljastada kuni 31. detsembrini 2018 kohalduvale 
mudelile vastavaid ohtlike veoste veo ohutusnõustaja koolitustunnistusi alajao 1.8.3.18 kohaste 
1. jaanuarist 2019 kohalduvatele nõuetele vastavate tunnistuste asemel. Tunnistusi võib kasutada 
nende viieaastase kehtivusaja lõpuni. 

1.6.1.46 (Kustutatud) 

1.6.1.47 (Kustutatud) 

1.6.1.48 (Reserveeritud) 

1.6.1.49 Kuni 31. detsembrini 2022 kohalduvat joonise 5.2.1.9.2 tähist võib peale kanda kuni 31. detsembrini 
2026. 

1.6.1.50 Esemetel, mis vastavad alajao 2.2.1.4 sõnastiku kirjeldatud mõiste „DETONAATORID, 
ELEKTRILISED“ määratlusele ja millele määratakse ÜRO numbrid 0511, 0512 ja 0513, võib edasi 
kasutada kirjet „DETONAATORID; ELEKTRILISED“ (ÜRO nr 0030, 0255 ja 0456) kuni 30. juunini 
2025. 

1.6.1.51 Adhesiive, värve ja värvidega seotud materjale, trükivärve ja trükivärvi aineid ja vaigu 
lahuseid, millele on määratud ÜRO nr 3082 keskkonnaohtlikud vedelad ained, n.o.s., III pakendigrupp 
alajao 2.2.9.2.10.6 kohaselt, sest sisaldavad alajao 2.2.9.1.10.524 kohaselt 0,025 % või 
rohkemjärgmisi aineid eraldi või nende kombinatsiooni:  

 – 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (DCOIT);  

 – oktiiliinoon (OIT); ja 

 – tsinkpüritioon (ZnPT);   

võib vedada kuni 30. juunini 2025 terasest, alumiiniumist, muudest metallidest või plastist pakendites, 
mis ei vasta alajao 4.1.1.3 nõuetele, kui neid veetakse kogustes 30 liitrit või vähem pakendi kohta 
järgmiselt: 

 (a) alustele laotuna, aluskastides või moodulite laadimisseadmetel, nt üksikud pakendid, mis on 
asetatud või virnastatud ning alusele kinnitatud sidumise, termokahaneva või veniva kile või muu 
sobiva vahendiga; või 

(b) (b) kombineeritud pakendite sisepakenditena, mille maksimaalne puhasmass on 40 kg. 

1.6.1.52 Kuni 31. detsembrini 2020 kehtivate alajao 6.5.2.2.4 nõuete kohaselt enne 1. juulit 2021 toodetud liit-
IBC-de siseanumaid, mis ei vasta alajao 6.5.2.2.4 nõuetele siseanumate märgistuse kohta, mis ei ole 
ülevaatuseks ligipääsetavad väliskorpuse konstruktsiooni tõttu 1. jaanuarist 2021 kehtivate nõuete 
tõttu, võib edasi vedada kuni alajaos 4.1.1.15 määratud perioodi lõpuni. 

1.6.1.53 1. klassi kõrge riskiastmega ohtlike veoste vedamisel pakendis vagunis või suurkonteineris kogustes, 
mis ei ületa alajaos 1.1.3.6.3 sätestatut ja mida kuni 31. detsembrini 2022 kehtiva alajao 1.10.4 
kohaselt võib vedada ilma peatüki 1.10 nõudeid kohaldamata, võib edasi vedada ilma peatüki 1.10 
nõudeid kohaldamata kuni 31. detsembrini 2024. 

1.6.2 2. klassi ainete surveanumad ja anumad 

1.6.2.1  Enne 1. jaanuari 1997 ehitatud mahutid, mis ei vasta 1. jaanuari 1997 RID-i nõuetele, kuid mille vedu 
oli lubatud kuni 31. detsembrini 1996 kehtinud RID-i nõuete kohaselt, võib pärast seda kuupäeva 
vedada, kui pakkimiseeskirjade P200 ja P203 korralise katsetamise nõuded on täidetud. 

1.6.2.2 (Kustutatud) 

1.6.2.3 Enne 1. jaanuari 2003 ehitatud, 2. klassi ainete vedamiseks ette nähtud mahutid võivad pärast 1. 
jaanuari 2003 kanda kuni 31. detsembrini 2002 kehtinud nõuetele vastavaid tähiseid. 

1.6.2.4 Tehniliste eeskirjade, mida jao 6.2.5 kohaselt enam ei tunnustata, järgi konstrueeritud ja ehitatud 
surveanumaid võib endiselt kasutada. 

                                                 
24 Komisjoni 19. mai 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1182, millega muudetakse tehnika ja teaduse 
arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb 
ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) VI lisa 3. osa (viieteistkümnes ATP CLP-le), mis 

kohaldub alates 1. märtsist 2022. 



 

 

1.6.2.5 Ehitamise ajal kehtinud standardite (vt jagu 6.2.4), mis vastasid sel ajal kehtinud RID-i sätetele, järgi 
konstrueeritud ja ehitatud surveanumaid võib endiselt kasutada, kui see ei ole keelatud spetsiifilise 
üleminekumeetmega. 

1.6.2.6 Surveanumaid, mis on mõeldud ainete jaoks, mis ei kuulu 2. klassi, ja mis on ehitatud enne 1. juulit 
2009 vastavalt 31. detsembrini 2008 kehtinud alajao 4.1.4.4 nõuetele, kuid mis ei vasta alates 1. 
jaanuarist 2009 kohaldatava alajao 4.1.3.6 nõuetele, võib jätkuvalt kasutada eeldusel, et kuni 31. 
detsembrini 2008 kehtivad alajao 4.1.4.4 nõuded on täidetud. 

1.6.2.7 (Kustutatud) 

1.6.2.8 (Kustutatud) 

1.6.2.9 RID-i lepinguosalised riigid võivad rakendada pakkimiseeskirja P 200 (10) sätteid, mis on alajao 
4.1.4.1 eripakkimiseeskiri (v) ja kehtib kuni 31. detsember 2010, silindrite puhul, mis on toodetud enne 
1. jaanuari 2015. 

1.6.2.10 Korduvtäidetavatele keevitatud terasballoonidele, mis on mõeldud ÜRO numbriga 1011, 1075, 1965, 
1969 või 1978 gaasi veoks, mida on lubatud 15-aastaste intervallidega korraliselt kontrollida vastavalt 
pakkimiseeskirja P 200 punktile 10, mis on alajao 4.1.4.1 eripakkimiseeskiri (v) ja vedu teostava riigi 
(riikide) pädeva asutuse poolt rakendatav kuni 31. detsembrini 2010, võib ka edaspidi teostada 
perioodilisi ülevaatusi vastavalt eelnimetatud eeskirjale. 

1.6.2.11 Enne 1. jaanuari 2013 kokku pandud ja ettevalmistatud ühekorrapakendeid, mille suhtes ei ole 
kohaldatud alajagude 1.8.6, 1.8.7 või 1.8.8 tingimusi ühekorrapakendite vastavuse hindamiseks, võib 
vedada ka pärast seda kuupäeva, kui need vastavad kõikidele teistele RID-i kehtivatele sätetele. 

1.6.2.12 Päästesurveanumaid võib ka edaspidi ehitada ja nendele võib heakskiidu anda vastavalt riiklikele 
eeskirjadele kuni 31. detsembrini 2013. Enne 1. jaanuari 2014 vastavalt riiklikele eeskirjadele ehitatud 
ja heakskiidu saanud päästesurveanumaid võib ka edaspidi kasutada, kui selleks on saadud luba 
kasutaja riigi pädevalt asutuselt. 

1.6.2.13 Enne 1. juulit 2013 toodetud balloonikogumeid, mis ei ole märgistatud vastavalt alajagudele 
6.2.3.9.7.2 ja 6.2.3.9.7.3, mis kohalduvad alates 1. jaanuarist 2013 või vastavalt alajaole 6.2.3.9.7.2, 
mis kohaldub alates 1. jaanuarist 2015, võib kasutada kuni järgmise perioodilise ülevaatuseni pärast 
1. juulit 2015. 

1.6.2.14 Enne 1. jaanuarit 2016 toodetud balloone, mis on toodetud vastavalt alajaole 6.2.3 ja transpordi ja 
kasutamise riigi pädeva asutuse poolt heakskiidetud spetsifikatsioonile, kuid mitte vastavalt 
standardile ISO 11513:2011 või ISO 9809-1:2010, nagu on nõutud alajaos 4.1.4.1, pakkimiseeskirjas 
P 208 (1), võib kasutada adsorbeerunud gaaside veoks tingimusel, et täidetakse alajao 4.1.6.1 üldisi 
pakkimiseeskirju. 

1.6.2.15 Enne 1. juulit 2015 perioodiliselt ülevaadatud balloonikogumeid, mis ei ole tähistatud vastavalt 
alajaole 6.2.3.9.7.3, mis kohaldub alates 1. jaanuarist 2015, tohib kasutada kuni järgmise perioodilise 
ülevaatuseni pärast 1. juulit 2015. 

1.6.2.16 (Kustutatud) 

1.6.2.17 Alajao 6.2.1.6.1 märkuse 3 nõudeid, mis kehtivad kuni 31. detsembrini 2022, võib kohaldada kuni 31. 
detsembrini 2024. 

1.6.2.18 Enne 1. juulit 2023 toodetud suletud krüotehnilisi anumaid, millele kohaldusid kuni 31. detsembrini 
2022 kehtinud alajao 6.2.1.5.2 esmase ülevaatuse ja katsetamise nõuded, kuid mis ei vasta 1. 
jaanuarist 2023 kohalduvatele alajao 6.2.1.5.2 esmase ülevaatuse ja katsetamise nõuetele, võib edasi 
kasutada. 

1.6.2.19 Enne 1. juulit 2023 toodetud atsetüleeni balloone, mis ei ole tähistatud 1. jaanuarist 2023 kohalduva 
alajao 6.2.2.7.3 punktide k või l nõuetele, võib edasi kasutada kuni järgmise korralise ülevaatuse ja 
katsetamiseni pärast 1. juulit 2023. 

1.6.2.20 Enne 1. juulit 2023 toodetud taastäidetavate surveanumate sulgureid, mis ei ole tähistatud 1. 
jaanuarist 2023 kohalduvate alajagude 6.2.2.11 või 6.2.3.9.8 kohaselt, võib edasi kasutada. 

1.6.2.21 Kuni 31. detsembrini 2022 kehtiva alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P200 (12) punktis 3.4 viidatud 
standardit EN 14912:2005 võib edasi kasutada klappide uuendamisel või ülevaatusel kuni 31. 
detsembrini 2024. 

1.6.2.22 Kuni 31. detsembrini 2022 kehtiva alajao 4.1.4.1 pakkimiseeskirja P200 (13) punktis 3.4 viidatud 
standardit EN 22434:2011 võib edasi kasutada klappide uuendamisel või ülevaatusel kuni 31. 
detsembrini 2024.  

1.6.3 Paakvagunid ja patareivagunid 

1.6.3.1 (Kustutatud) 



 

 

1.6.3.2 (Kustutatud) 

1.6.3.3 Paakvaguneid, mille korpus on ehitatud enne 1. oktoobrit 1978 kehtima hakanud nõudeid võib 
kasutada, kui nende seinapaksus ja varustuselemendid vastavad peatüki 6.8 nõuetele. 

1.6.3.3.1  (Kustutatud) 

1.6.3.3.2 (Kustutatud) 

1.6.3.3.3 (Kustutatud) 

1.6.3.3.4 Paakvagunid, mis on mõeldud 2. klassi gaaside veoks ja mille korpused on ehitatud pärast 1. jaanuari 
1971 ja enne 31. detsembrit 1975 võib jätkuvalt kasutada kuni 31. detsembrini 2025, juhul kui nende 
varustus vastab, kuid korpuse paksus ei vasta peatüki 6.8 nõuetele. 

1.6.3.3.5 Paakvagunid, mis on mõeldud 2. klassi gaaside veoks ja mille korpused on ehitatud pärast 1. jaanuari 
1976 ja enne 30. septembrit 1978 võib jätkuvalt kasutada kuni 31. detsembrini 2029, juhul kui nende 
varustus vastab, kuid korpuse paksus ei vasta peatüki 6.8 nõuetele. 

1.6.3.4 Enne 1. jaanuari 1988 ehitatud, kuni 31. detsembrini 1987 kehtinud nõuetele vastavaid paakvaguneid, 
mis ei vasta 1. jaanuarist 1988 kehtivatele nõuetele, võib edasi kasutada. See laieneb ka 
paakvagunitele, millel ei ole vastavalt XI lisa jaole 1.6.1 alates 1. jaanuarist 1988 nõutavat pealiskirja 
korpusematerjalide kohta. 

1.6.3.5 Enne 1. jaanuari 1993 ehitatud, kuni 31. detsembrini 1992 kehtinud nõuetele vastavaid paakvaguneid, 
mis ei vasta 1. jaanuarist 1993 kehtivatele nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.3.6 Enne 1. jaanuari 1995 ehitatud, kuni 31. detsembrini 1994 kehtinud nõuetele vastavaid paakvaguneid, 
mis ei vasta 1. jaanuarist 1995 kehtivatele nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.3.7 Enne 1. jaanuari 1997 ehitatud, 55 °C kuni 60 °C leekpunktiga kergestisüttivate vedelike jaoks ette 
nähtud ning kuni 31. detsembrini 1996 kehtinud XI lisa jagude 1.2.7, 1.3.8 ja 3.3.3 nõuetele vastavaid 
paakvaguneid, mis ei vasta samade jagude 1. jaanuarist 1997 kehtivatele nõuetele, võib edasi 
kasutada. 

1.6.3.8 Kuid kui RID-i muudatuste tulemusena on mõnede gaaside veose õigeid nimetusi muudetud, ei ole 
vajalik muuta nimetusi plaadil või korpusel (vt alajagu 6.8.3.5.2 või 6.8.3.5.3) tingimusel, et gaaside 
nimetusi paakvagunitel, anumakogumiga vagunitel ja kergpaagiga vagunitel või plaatidel (vt alajagu 
6.8.3.5.6 punkt (b) või (c) kohaldatakse sellele järgneval esimesel korralisel ülevaatusel. 

1.6.3.9 (Reserveeritud) 

1.6.3.10 (Reserveeritud) 

1.6.3.11 Enne 1. jaanuari 1997 ehitatud, kuni 31. detsembrini 1996 kehtinud nõuetele vastavaid paakvaguneid, 
mis siiski ei vasta 1. jaanuarist 1997 kehtivatele XI lisa, jagude 3.3.3 ja 3.3.4 nõuetele, võib edasi 
kasutada. 

1.6.3.12 (Kustutatud) 

1.6.3.13 (Kustutatud) 

1.6.3.14 Enne 1. jaanuari 1999 ehitatud ja kuni 31. detsembrini 1998 kehtinud XI lisa alajao 5.3.6.3 nõuetele 
vastavaid paakvaguneid, mis ei vasta 1. jaanuarist 1999 kehtivatele XI lisa alajao 5.3.6.3 nõuetele, 
võib edasi kasutada. 

1.6.3.15 (Kustutatud) 

1.6.3.16 Enne 1. jaanuari 2007 ehitatud paakvagunite ja anumakogumiga vagunite puhul, mis ei vasta paagi 
dokumentatsiooni käsitlevate jagude 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 ja 6.8.3.4 nõuetele, peab paagi 
dokumentatsiooni jaoks vajalike dokumentide säilitamine algama hiljemalt 30. juunile 2007 järgneva 
korralise ülevaatuse ajast.. 

1.6.3.17 (Kustutatud) 

1.6.3.18 Enne 1. jaanuari 2003 ehitatud, kuni 30. juunini 2001 kehtinud nõuetele vastavaid paakvaguneid, mis 
siiski ei vasta 1. juulist 2001 kehtivatele nõuetele, võib edasi kasutada.  

Need tähistatakse vastava paagi koodi ja vajaduse korral ka erisätete TC ja TE tähtnumberkoodiga 
vastavalt jaole 6.8.4. 

1.6.3.19 (Reserveeritud) 

1.6.3.20 Kuni 31. detsembrini 2002 kehtinud nõuete kohaselt enne 1. juulit 2003 ehitatud paakvaguneid, mis ei 
vasta siiski 1. jaanuarist 2003 kehtivatele alajao 6.8.2.1.7 ning 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 
2006 kehtinud jao 6.8.4 punkti (b) erisätte TE15 nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.3.21 (Kustutatud). 



 

 

1.6.3.22 Enne 1. jaanuari 2003 ehitatud, kuni 31. detsembrini 2002 kehtinud nõuetele vastavaid paakvaguneid, 
mille korpused on valmistatud alumiiniumi sulamist ning ei vasta 1. jaanuarist 2003 kehtivatele 
nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.3.23 (Kustutatud) 

1.6.3.24 Enne 1. jaanuari 2003 ehitatud, kuni 31. detsembrini 2002 kehtinud nõuetele vastavaid ÜRO 
numbriga 1052, 1790 ja 2073 gaaside veoks mõeldud paakvaguneid, mis ei vasta 1. jaanuarist 2003 
kehtivatele alajao 6.8.5.1.1 punkti (b) nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.3.25 (Kustutatud) 

1.6.3.26 Kuni 31. detsembrini 2006 kehtinud nõuete kohaselt enne 1. jaanuari 2007 ehitatud paakvaguneid, 
mis ei vasta siiski 1. jaanuarist 2007 kehtivatele nõuetele konstruktsioonijärgse välisrõhu 
märgistamise kohta alajao 6.8.2.5.1 kohaselt, võib edasi kasutada. 

1.6.3.27 (a) Automaatse haakeseadisega varustamata paakvagunite ja anumakogumiga vagunite jaoks, 

- mis on mõeldud 2. klassi gaasidele, mille klassifitseerimistunnused sisaldavad tähti T, TF, TC, 
TO, TFC või TOC, ja  

- 3.-8. klassi ainetele, mida veetakse vedelas olekus ja millele on peatüki 3.2 tabeli A veerus 12 
määratud paagi kood L15CH, L15DH või L21DH, 

on ehitatud enne 1. jaanuari 2005, peavad jao 6.8.4 erisätte TE22 nõuetes määratletud seadmed 
siiski suutma neelata vaguni mõlemas otsas vähemalt 500 kJ energiat. 

(b) Automaatse haakeseadisega varustamata paakvaguneid ja anumakogumiga vaguneid, 

- mis on mõeldud 2. klassi gaasidele, mille klassifitseerimistunnus sisaldab ainult tähte F, ja  

- 3.–8. klassi ainetele, mida veetakse vedelas olekus ja millele on peatüki 3.2 tabeli A veerus 12 
määratud paagi kood L10BH, L10CH või L10DH, 

on ehitatud enne 1. jaanuari 2007, aga ei vasta 1. jaanuarist 2007 kehtivatele jao 6.8.4 erisätte 
TE22 nõuetele, võib edasi kasutada. 

Nimetatud gaaside ja ainete veoks mõeldud paakvaguneid ja anumakogumitega vaguneid, mis on 
varustatud automaatse haakeseadisega ja mis on ehitatud enne 1. juulit 2015, aga mis ei vasta 
alajao 6.8.4 erisätte TE 22 kohalduvatele nõuetele, mis kehtivad alates 1. jaanuarist 2015, võib 
edasi kasutada. 

1.6.3.28 Kuni 31. detsembrini 2004 kehtinud nõuete kohaselt enne 1. jaanuari 2005 ehitatud paakvaguneid, 
mis ei vasta alajao 6.8.2.2.1 teise lõike nõuetele, tuleb uuesti varustada hiljemalt järgmise 
uuendamise või järgmise remondi ajal, kui see on otstarbekas ning teostatav töö nõuab manuste 
lahtivõtmist. 

1.6.3.29 Enne 1. jaanuari 2005 ehitatud paakvaguneid, mis ei vasta 1. jaanuarist 2005 kehtivatele alajao 
6.8.2.2.4 nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.3.30 (Reserveeritud) 

1.6.3.31 Jätkuvalt võib kasutada paakvaguneid ja anumakogumiga vagunite elemente moodustavaid paake, 
mis on konstrueeritud ja ehitatud vastavalt tehnilistele eeskirjadele, mida tunnustati nende ehitamise 
ajal vastavalt sel ajal kohaldatava alajao 6.8.2.7 sätetele. 

1.6.3.32 Paakvaguneid, 

- mis on mõeldud 2. klassi gaasidele, mille klassifitseerimistunnused sisaldavad tähti T, TF, TC, TO, 
TFC või TOC, ja  

- 3.–8. klassi vedelikele, millele on peatüki 3.2 tabeli A veerus 12 määratud paagi kood L15CH, 
L15DH või L21DH, 

on ehitatud enne 1. jaanuari 2007, aga ei vasta 1. jaanuarist 2007 kehtivatele jao 6.8.4 punkti (b) 
erisätte TE 25 nõuetele, võib edasi kasutada. 

Gaaside ÜRO 1017 kloor, ÜRO 1749 kloortrifluoriid, ÜRO 2180 diklorosilaan, ÜRO 2901 broomkloriid 
ja ÜRO 3057 trifluoroatsetüülkloriid veoks mõeldud paakvagunid, mille otsaseinte paksus ei vasta 
erisätte TE 25 punkti (b) nõuetele, tuleb siiski varustada erisätte TE 25 punkti (a), (c) või (d) kohaste 
seadmetega. 

1.6.3.33 Endiselt võib kasutada 2. klassi kuuluvate ainete jaoks mõeldud paakvaguneid ja anumakogumiga 
vaguneid, mis on ehitatud enne 1. jaanuari 1986 vastavalt 31. detsembrini 1985 kehtinud nõuetele ja 
mis ei vasta puhvreid käsitleva alajao 6.8.3.1.6 nõuetele. 

1.6.3.34 (Reserveeritud) 



 

 

1.6.3.35 (Kustutatud) 

1.6.3.36 Enne 1. jaanuari 2011 ehitatud, kuni 31. detsembrini kehtinud nõuetele vastavaid paakvaguneid, kuid 
mis ei vasta 1. jaanuarist 2011 kehtivatele alajao 6.8.2.1.29 nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.3.37 (Kustutatud) 

1.6.3.38 Paakvaguneid ja patareivaguneid, mis on konstrueeritud ja ehitatud nende ehitamise ajal kehtinud 
standardite järgi (vt 6.8.2.6 ja 6.8.3.6) vastavalt RID sätetele, mis kehtisid samal ajal, võib edasi 
kasutada, kui seda ei keela spetsiifilised üleminekumeetmed. 

1.6.3.39 Enne 1. juulit 2011 ehitatud, kuni 31. detsembrini 2010 kehtivatele ja alajaoga 6.8.2.2.3 
kooskõlastatud nõuetele vastavaid paakvaguneid, mis siiski ei vasta alajao 6.8.2.2.3 punkti kolm 
nõuetele, mis on seotud leegikustutite või tulekaitseklappide asukohaga, võib edasi kasutada. 

1.6.3.40 (Kustutatud) 

1.6.3.41 Enne 1. juulit 2013 vastavalt 31. detsembrini 2012 kehtivatele nõuetele konstrueeritud paakvaguneid, 
mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2013 kohaldatavatele märgistussätetele alajaos 6.8.2.5.2 või 
6.8.3.5.6, võib ka edaspidi märgistada vastavalt 31. detsembrini 2012 kehtivatele nõuetele kuni 
järgmise ülevaatuseni pärast 1. juulit 2013. 

1.6.3.42 (Kustutatud) 

1.6.3.43 Enne 1. jaanuari 2012 vastavalt 31. detsembrini 2012 kehtivatele nõuetele konstrueeritud 
paakvaguneid, mis ei vasta alajaos 6.8.2.6 toodud nõuetele, mis on seotud standarditega 
EN 14432:2006 ja EN 14433:2006, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011, võib ka edaspidi 
kasutada. 

1.6.3.44 (Reserveeritud) 

1.6.3.45 Enne 1. juulit 2017 vastavalt 31. detsembrini 2016 kehtivatele nõuetele konstrueeritud jahutatud 
veeldatud gaaside jaoks mõeldud paakvaguneid, mis ei vasta alajagudes 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 ja 
6.8.3.5.4 toodud nõuetele, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017, võib kasutada kuni järgmise 
ülevaatuseni pärast 1. juulit 2017. Kuni selle ajani tuleb alajagude 4.3.3.5 ja 5.4.1.2.2 (d) nõuete 
täitmiseks hinnata tegelikku ooteaega, tuginemata etalon-ooteajale. 

1.6.3.46 Enne 1. juulit 2017 vastavalt 31. detsembrini 2016 kehtivatele nõuetele konstrueeritud paakvaguneid, 
mis ei vasta alajaos 6.8.2.1.23 toodud nõuetele, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017, võib ka 
edaspidi kasutada. 

1.6.3.47 Enne 1. juulit 2019 ehitatud paakvaguneid, mis on varustatud kuni 31. detsembrini 2018 kehtinud 
nõuetele vastavate kaitseklappidega, kuid mis siiski ei vasta alates 1. jaanuarist 2019 kehtivatele 
alajao 6.8.3.2.9 viimase lõigu konstruktsiooni või kaitse nõuetele, võib pärast 1. jaanuari 2021 edasi 
kasutada kuni nende järgmise korralise või vaheülevaatuseni. 

1.6.3.48 Hoolimata 1. jaanuarist 2019 kohalduva jao 4.3.5 erisätte TU42 nõuetest võib kuni 31. detsembrini 
2026 kasutada edasi alumiiniumisulamist korpusega paakvaguneid, kaasa arvatud kaitsevoodriga 
paake, mida kasutati enne 1. jaanuari 2019 selliste ainete veoks, mille pH on väiksem kui 5,0 või 
suurem kui 8,0, kui veetakse samasuguseid aineid. 

1.6.3.49 Enne 1. juulit 2019 ehitatud paakvaguneid, mis on ehitatud kuni 31. detsembrini 2018 kehtinud nõuete 
kohaselt, kuid mis ei vasta 1. jaanuarist 2019 kehtivas alajaos 6.8.2.2.10 toodud kaitsemembraani 
lõhkemisrõhu nõuetele, võib ka edaspidi kasutada. 

1.6.3.50 Enne 1. juulit 2019 ehitatud paakvaguneid, mis on ehitatud kuni 31. detsembrini 2018 kehtinud alajao 
6.8.2.2.3 nõuete kohaselt, kuid mis ei vasta 1. jaanuarist 2019 kehtiva alajao 6.8.2.2.3 eelviimases 
lõigus toodud õhutusseadme tulekaitseklapi nõuetele, võib ka edaspidi kasutada. 

1.6.3.51 Enne 1. juulit 2019 ehitatud paakvaguneid, mis on ehitatud kuni 31. detsembrini 2018 kehtinud nõuete 
kohaselt, kuid mis ei vasta 1. jaanuarist 2019 kehtiva alajao 6.8.2.1.23 nõuetele paagi külje ja otste 
üleminekuala keevisõmbluste kontrollimise kohta, võib ka edaspidi kasutada. 

1.6.3.52 Enne 1. juulit 2019 ehitatud paakvaguneid, mis on ehitatud kuni 31. detsembrini 2018 kehtinud nõuete 
kohaselt, kuid mis ei vasta 1. jaanuarist 2019 kehtiva alajao 6.8.2.2.11 nõuetele, võib ka edaspidi 
kasutada. 

1.6.3.53 Paakvagunitele ja patareivagunitele enne 1. juulit 2019 väljastatud tüübikinnitustunnistused, mis 
vastavad kuni 31. detsembrini 2018 kehtinud alajao 6.8.2.3.1 nõuetele, kuid mis ei vasta 1. jaanuarist 
2019 kehtiva alajao 6.8.2.3.1 nõuetele rahvusvahelises teeliikluses osalevate sõidukite 
tunnusmärkide25 kohta, mis näitavad, millises riigis tüübikinnitus ja registreerimisnumber väljastati, 
võib ka edaspidi kasutada. 

                                                 
25 Rahvusvahelises teeliikluses osalevatel mootorsõidukitel ja haagistel kasutatav riigi tunnusmärk, mis vastab 



 

 

1.6.3.54 Protseduure, mida pädev asutus kasutab selliste ekspertide heakskiitmiseks, kes sooritavad tegevusi 
paakvagunitega, mis on ette nähtud muude ainete veoks kui need, millele kohaldatakse jao 6.8.4 
erisätteid TA 4 ja TT 9 ning mis vastavad kuni 31. detsembrini 2022 kehtinud peatüki 6.8 nõuetele, 
kuid mis ei vasta järelevalveasutustele alates 1. jaanuarist 2023 kehtiva jao 1.8.6 nõuetele, võib 
jätkuvalt kasutada kuni 31. detsembrini 2032. 

 MÄRKUS: Termin „ekspert“ on asendatud terminiga „järelevalveasutus“. 

1.6.3.55 Tüübikinnitustunnistusi, mis on väljastatud paakvagunitele, mis on ette nähtud muude ainete veoks 
kui need, millele kohaldatakse jao 6.8.4 erisätteid TA 4 ja TT 9 ning mis on väljastatud enne 1. juulit 
2023 peatüki 6.8 kohaselt, kuid mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2023 kehtiva jao 1.8.7 nõuetele, võib 
edasi kasutada kuni oma kehtivuse lõpuni 

1.6.3.56 (Reserveeritud) 

1.6.3.57 Paakvaguneid, mis on ehitatud enne 1. jaanuarit 2024 kuni 31. detsembrini 2022 kehtinud nõuete 
kohaselt, kuid mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2023 kehtivatele ohutusklappide paigaldamise nõuetele 
alajao 6.8.3.2.9 kohaselt, võib edasi kasutada. 

1.6.3.58 Protseduure, mida pädev asutus kasutab ekspertide heakskiitmiseks, paakvagunite ülevaatuste 
sooritamiseks ja selliste ülevaatuste vastastikuseks tunnustamiseks kuni 31. detsembrini 2022 
kehtivate alajao 6.8.2.4.6 nõuete kohaselt, kuid mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2023 kehtivatele 
nõuetele, võib edasi kasutada. 

 MÄRKUS: Selle aja jooksul jätkab OTIF-i sekretariaat selliste tunnustatud ekspertide nimekirja 
avaldamist, kes sooritavad paakvagunite paakide katseid ja ülevaatusi punkti 6.8.2.4.6 nõuete 
kohaselt, mis kehtivad kuni 31. detsembrini 2022, eraldi alajao 1.8.6.2.4 kohasest nimekirjast, mis 
kehtib alates 1. jaanuarist 2023. 

1.6.3.59 Enne 1. juulit 2023 ehitatud paakvaguneid, mis vastavad kuni 31. detsembrini 2022 kehtivatele 
nõuetele, kuid mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2023 kehtivale jao 6.8.4 punkti (b) erisättele TE 26, 
võib edasi kasutada. 

1.6.3.60 Paakvagunid, mis on juba varustatud kaitseklappidega, mis vastavad 1. jaanuarist 2023 kehtivatele 
alajao 6.8.3.2.9 nõuetele, ei pea olema varustatud alajao 6.8.3.2.9.6 tähistusega kuni nende järgmise 
vaheülevaatuse või korralise ülevaatuseni pärast 31. detsembrit 2023. 

1.6.4 Paakkonteinerid, teisaldatavad paagid ja MEGC-d 

1.6.4.1 Enne 1. jaanuari 1988 ehitatud, kuni 31. detsembrini 1987 kehtinud nõuetele vastavaid 
paakkonteinereid, mis siiski ei vasta 1. jaanuarist 1988 kehtivatele nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.4.2 Enne 1. jaanuari 1988 ehitatud, kuni 31. detsembrini 1987 kehtinud nõuetele vastavaid 
paakkonteinereid, mis siiski ei vasta 1. jaanuarist 1988 kehtivatele nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.4.3 Enne 1. jaanuari 1995 ehitatud, kuni 31. detsembrini 1994 kehtinud nõuetele vastavaid 
paakkonteinereid, mis siiski ei vasta 1. jaanuarist 1995 kehtivatele nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.4.4 Enne 1. jaanuari 1997 ehitatud, 55 °C kuni 60 °C leekpunktiga kergestisüttivate vedelike jaoks ette 
nähtud ning kuni 31. detsembrini 1996 kehtinud XI lisa jagude 1.2.7, 1.3.8 ja 3.3.3 nõuetele vastavaid 
paakkonteinereid, mis ei vasta samade jagude 1. jaanuarist 1997 kehtivatele nõuetele, võib edasi 
kasutada. 

1.6.4.5 Kuid kui RID-i muudatuste tulemusena on mõnede gaaside ohtliku veose õigeid nimetusi muudetud, 
ei ole vajalik muuta nimetusi plaadil või korpusel (vt alajagu 6.8.3.5.2 või 6.8.3.5.3) tingimusel, et 
gaaside nimetusi paakkonteineritel ja MEGC-del või plaatidel (vt alajagu 6.8.3.5.6 punkt (b) või (c) 
kohaldatakse sellele järgneval esimesel korralisel ülevaatusel. 

1.6.4.6 Kuni 31. detsembrini 2006 kehtinud nõuete kohaselt enne 1. jaanuari 2007 ehitatud paakkonteinereid, 
mis ei vasta siiski 1. jaanuarist 2007 kehtivatele nõuetele konstruktsioonijärgse välisrõhu 
märgistamise kohta alajao 6.8.2.5.1 kohaselt, võib edasi kasutada. 

1.6.4.7 Enne 1. jaanuari 1997 ehitatud, kuni 31. detsembrini 1996 kehtinud nõuetele vastavaid 
paakkonteinereid, mis siiski ei vasta 1. jaanuarist 1997 kehtivatele X lisa, jagude 3.3.3 ja 3.3.4 
nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.4.8 Enne 1. jaanuari 1999 ehitatud, kuni 31. detsembrini 1998 kohaldatava X lisa alajao 5.3.6.3 nõuetele 
vastavaid paakkonteinereid, mis ei vasta 1. jaanuarist 1999 kehtivatele X lisa alajao 5.3.6.3 nõuetele, 
võib edasi kasutada. 

                                                                                                                                                           
näiteks 1949. aasta Genfi teeliikluse konventsioonile või 1968. aasta Viini teeliikluse konventsioonile. 



 

 

1.6.4.9 Endiselt võib kasutada paakkonteinereid ja MEGC-sid, mis on konstrueeritud ja ehitatud tehniliste 
eeskirjade järgi, mida vastavalt sel ajal kohaldatud alajao 6.8.2.7 sätetele nende ehitamise ajal 
tunnustati. 

1.6.4.10 (Kustutatud) 

1.6.4.11 (Reserveeritud) 

1.6.4.12 Enne 1. jaanuari 2003 ehitatud, kuni 30. juunini 2001 kehtinud nõuetele vastavaid paakkonteinereid ja 
MEGC-sid, mis siiski ei vasta 1. juulist 2001 kehtivatele nõuetele, võib edasi kasutada. 
Kuid need tähistatakse vastava paagikoodiga ja vajaduse korral alajaoga 6.8.4 kooskõlastatud 
erisätete TC ja TE vastavate tähtnumberkoodidega. 

1.6.4.13 Kuni 31. detsembrini 2002 kehtinud nõuete kohaselt enne 1. juulit 2003 ehitatud paakkonteinereid, 
mis ei vasta siiski 1. jaanuarist 2003 kehtivatele alajao 6.8.2.1.7 ning 1. jaanuarist 2003 kuni 
31. detsembrini 2006 kehtinud jao 6.8.4 punkti (b) erisätte TE15 nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.4.14 Enne 1. jaanuari 2003 ehitatud, kuni 31. detsembrini 2002 kehtinud nõuetele vastavaid ÜRO 
numbriga 1052, 1790 ja 2073 gaaside veoks mõeldud paakkonteinereid, mis ei vasta 1. jaanuarist 
2003 kehtivatele alajao 6.8.5.1.1 punkti (b) nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.4.15 (Kustutatud) 

1.6.4.16 (Kustutatud) 

1.6.4.17 (Kustutatud) 

1.6.4.18 Enne 1. jaanuari 2007 ehitatud paakkonteinerite ja MEGC-de puhul, mis ei vasta paagi 
dokumentatsiooni käsitlevate alajagude 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 ja 6.8.3.4 nõuetele, peab paagi 
dokumentatsiooni jaoks vajalike dokumentide säilitamine algama hiljemalt 30. juunile 2007 järgneva 
korralise ülevaatuse ajast. 

1.6.4.19 (Kustutatud) 

1.6.4.20 Kuni 31. detsembrini 2004 kehtinud nõuete kohaselt enne 1. juulit 2005 ehitatud vaakum-
jäätmepaagiga paakkonteinereid, mis ei vasta siiski 1. jaanuarist 2005 kehtivatele alajao 6.10.3.9 
nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.4.21 kuni 

1.6.4.29 (Reserveeritud) 

1.6.4.30 Teisaldatavaid paake ja ÜRO MEGC-sid, mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2007 kehtivatele 
mudelinõuetele, kuid on ehitatud vastavalt enne 1. jaanuari 2008 välja antud mudelikinnituse 
sertifikaadile, võib edasi kasutada. 

1.6.4.31 (Kustutatud) 

1.6.4.32 (Kustutatud) 

1.6.4.33 Olenemata alajao 4.3.2.2.4 sätetest võib veeldatud või jahutamisega veeldatud gaaside veoks 
mõeldud tankkonteinereid, mis vastavad konstruktsiooni käsitlevatele kehtivatele RID-i nõuetele, kuid 
mis on enne 1. juulit 2009 jagatud vaheseinte või laineplaatidega suuremateks kui 7500 liitrit 
mahutavateks osadeks, täita endiselt rohkem kui 20% ja vähem kui 80% nende mahust. 

1.6.4.34 (Kustutatud) 

1.6.4.35 (Kustutatud) 

1.6.4.36 (Kustutatud) 

1.6.4.37 Enne 1. jaanuari 2012 toodetud teisaldatavaid paake ja MEGC-sid, mis vastavad 31. detsembrini 
2010 kehtivatele alajagude 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 või 6.7.5.13.1 tähistamise nõuetele, võib 
edasi kasutada, kui need vastavad kõikidele teistele RID-i kehtivatele eeskirjadele alates ja kaasa 
arvatud 1. jaanuarist 2011, alajao 6.7.2.20.1 (g) nõudele, mis puudutab tähe „S” lisamist tahvlile, kui 
korpus või sektsioon on jagatud laineplaatidega kuni 7500 liitrit mahutavateks osadeks. 

1.6.4.38 (Kustutatud) 

1.6.4.39 Paakkonteinereid ja MEGC-sid, mis on konstrueeritud ja ehitatud nende ehitamise ajal kehtinud 
standardite järgi (vt 6.8.2.6 ja 6.8.3.6) vastavalt RID-i sätetele, mis kehtisid samal ajal, võib edasi 
kasutada, kui seda ei keela spetsiifilised üleminekumeetmed. 

1.6.4.40 Enne 1. juulit 2011 ehitatud, kuni 31. detsembrini 2010 kehtivatele ja alajaoga 6.8.2.2.3 
kooskõlastatud nõuetele vastavaid paakkonteinereid, mis siiski ei vasta alajao 6.8.2.2.3 paragrahvi 
kolm nõuetele, mis on seotud leegikustutite või tulekaitseklappide asukohaga, võib edasi kasutada. 

1.6.4.41 (Kustutatud) 



 

 

1.6.4.42 Enne 1. juulit 2013 vastavalt 31. detsembrini 2012 kehtivatele nõuetele konstrueeritud paakvaguneid, 
mis ei vasta alajaos 6.8.2.5.2 või 6.8.3.5.6 toodud märgistamissätetele, mis kehtivad alates 1. 
jaanuarist 2013, võib ka edaspidi märgistada vastavalt 31. detsembrini 2012 kehtivatele nõuetele kuni 
järgmise korralise ülevaatuseni pärast 1. juulit 2013. 

1.6.4.43 Enne 1. jaanuari 2014 konstrueeritud teisaldatavad paagid ja MEGC-d ei pea vastama alajao 
6.7.2.13.1 punktile f, 6.7.3.9.1 punktile e, 6.7.4.8.1 punktile e ja 6.7.5.6.1 punktile d, mis on seotud 
rõhualandusseadmete märgistamisega. 

1.6.4.44 (Kustutatud) 

1.6.4.45 (Kustutatud) 

1.6.4.46 Enne 1. jaanuari 2012 vastavalt 31. detsembrini 2012 kehtivatele nõuetele konstrueeritud 
paakvaguneid, mis ei vasta alajaos 6.8.2.6 toodud nõuetele, mis on seotud standarditega 
EN 14432:2006 ja EN 14433:2006, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011, võib ka edaspidi 
kasutada. 

1.6.4.47 Enne 1. juulit 2017 vastavalt 31. detsembrini 2016 kehtivatele nõuetele konstrueeritud jahutatud 
veeldatud gaaside jaoks mõeldud paakkonteinereid, mis ei vasta alajagudes 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 ja 
6.8.3.5.4 toodud nõuetele, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017, võib kasutada kuni järgmise 
ülevaatuseni pärast 1. juulit 2017. Kuni selle ajani tuleb alajagude 4.3.3.5 ja 5.4.1.2.2 (d) nõuete 
täitmiseks hinnata tegelikku ooteaega, tuginemata etalon-ooteajale 

1.6.4.48 Enne 1. juulit 2017 vastavalt 31. detsembrini 2016 kehtivatele nõuetele konstrueeritud 
paakkonteinereid, mis ei vasta alajaos 6.8.2.1.23 toodud nõuetele, mida kohaldatakse alates 1. 
jaanuarist 2017, võib ka edaspidi kasutada. 

1.6.4.49 Enne 1. juulit 2019 toodetud paakkonteinereid, mis on varustatud kuni 31. detsembrini 2018 kehtinud 
nõuetele vastavate kaitseklappidega, kuid mis ei vasta alates 1. jaanuarist kehtiva alajao 6.8.3.2.9 
viimase lõigu konstruktsiooni või kaitse nõuetele, võib pärast 1. jaanuari 2021 kasutada kuni järgmise 
vahe- või korralise ülevaatuseni. 

1.6.4.50 Hoolimata 1. jaanuarist 2019 kohalduva jao 4.3.5 erisätte TU42 nõuetest võib kuni 31. detsembrini 
2026 kasutada edasi alumiiniumisulamist korpusega paakkonteinereid, kaasa arvatud kaitsevoodriga 
paake, mida kasutati enne 1. jaanuari 2019 selliste ainete veoks, mille pH on väiksem kui 5,0 või 
suurem kui 8,0, kui veetakse samasuguseid aineid. 

1.6.4.51 Enne 1. juulit 2019 ehitatud paakkonteinereid, mis on ehitatud kuni 31. detsembrini 2018 kehtinud 
nõuete kohaselt, kuid mis ei vasta 1. jaanuarist 2019 kehtivas alajaos 6.8.2.2.10 toodud 
kaitsemembraani lõhkemisrõhu nõuetele, võib ka edaspidi kasutada. 

1.6.4.52 Enne 1. juulit 2019 ehitatud paakkonteinereid, mis on ehitatud kuni 31. detsembrini 2018 kehtinud 
alajao 6.8.2.2.3 nõuete kohaselt, kuid mis ei vasta 1. jaanuarist 2019 kehtiva alajao 6.8.2.2.3 viimases 
lõigus toodud õhutusseadme tulekaitseklapi nõuetele, võib ka edaspidi kasutada. 

1.6.4.53 Enne 1. juulit 2019 ehitatud paakkonteinereid, mis on ehitatud kuni 31. detsembrini 2018 kehtinud 
nõuete kohaselt, kuid mis ei vasta 1. jaanuarist 2019 kehtiva alajao 6.8.2.1.23 nõuetele paagi külje ja 
otste üleminekuala keevisõmbluste kontrollimise kohta, võib ka edaspidi kasutada. 

1.6.4.54 Enne 1. juulit 2019 ehitatud paakkonteinereid, mis on ehitatud kuni 31. detsembrini 2018 kehtinud 
nõuete kohaselt, kuid mis ei vasta 1. jaanuarist 2019 kehtiva alajao 6.8.2.2.11 nõuetele, võib ka 
edaspidi kasutada. 

1.6.4.55 Enne 1. juulit 2021 vastavalt 31. detsembrini 2020 kehtivatele nõuetele konstrueeritud 
fiibersarrustatud plastist paakkonteinereid, mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2021 kohaldatavatele 
märgistussätetele alajaos 6.9.6.126, võib ka edaspidi märgistada vastavalt 31. detsembrini 2020 
kehtivatele nõuetele kuni järgmise korralise ülevaatuseni pärast 1. juulit 2021. 

1.6.4.56 Paakkonteinereid, mis ei vasta 1. jaanuarist 2023 kehtiva alajao 6.8.3.4.6 punkti b nõuetele, võib 
edasi kasutada tingimusel, et pärast 1. juulit 2023 toimub pärast igat korralist ülevaatust vähemalt 
kuue aasta järel vaheülevaatus. 

1.6.4.57 Protseduure (välja arvatud alajao 6.8.1.5 teise lõigu teise taande puhul), mida pädev asutus kasutab 
selliste ekspertide heakskiitmiseks, kes sooritavad tegevusi paakvagunitega, mis on ette nähtud 
muude ainete veoks kui need, millele kohaldatakse jao 6.8.4 erisätteid TA 4 ja TT 9 ning mis vastavad 
kuni 31. detsembrini 2022 kehtinud peatüki 6.8 nõuetele, kuid mis ei vasta järelevalveasutustele 
alates 1. jaanuarist 2023 kehtiva jao 1.8.6 nõuetele, võib jätkuvalt kasutada kuni 31. detsembrini 
2032. 

 MÄRKUS: Termin „ekspert“ on asendatud terminiga „järelevalveasutus“. 

                                                 
26 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2022 kehtiv RID-i versioon. 



 

 

1.6.4.58 Tüübikinnitustunnistusi, mis on väljastatud paakvagunitele, mis on ette nähtud muude ainete veoks 
kui need, millele kohaldatakse jao 6.8.4 erisätteid TA 4 ja TT 9 ning mis on väljastatud enne 1. juulit 
2023 peatüki 6.8 kohaselt, kuid mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2023 kehtiva jao 1.8.7 nõuetele, võib 
edasi kasutada kuni oma kehtivuse lõpuni. 

1.6.4.59 Enne 1. juulit 2023 ehitatud paakkonteinereid, mis vastavad kuni 31. detsembrini 2022 kehtivatele 
nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.4.60 Enne 1. jaanuari 2024 ehitatud paakkonteinereid, mis vastavad kuni 31. detsembrini 2022 kehtivatele 
nõuetele, kuid mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2023 kehtivatele alajao 6.8.3.2.9 kaitseklappide 
paigaldamise nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.4.61 Enne 1. juulit 2023 ehitatud paakkonteinereid, mis vastavad kuni 31. detsembrini 2022 kehtivatele 
nõuetele, kuid mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2023 kehtivatele alajao 6.8.3.2.9 teise ja kolmanda 
lõigu nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.4.62 Enne 1. juulit 2023 ehitatud eriti suuri paakkonteinereid, mis vastavad kuni 31. detsembrini 2022 
kehtivatele nõuetele, kuid mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2023 kehtivatele alajao 6.8.3.2.9 kolmanda 
lõigu korpuse minimaalse paksuse nõuetele, võib edasi kasutada. 

1.6.4.63 Enne 1. juulit 2023 ehitatud paakkonteinereid, mis vastavad kuni 31. detsembrini 2022 kehtivatele 
nõuetele, kuid mis ei vasta alates 1. jaanuarist 2023 kehtivale jao 6.8.4 punkti (b) erisättele TE 26, 
võib edasi kasutada. 

1.6.4.64 Paakkonteinereid, mis on juba varustatud kaitseklappidega, mis vastavad 1. jaanuarist 2023 
kehtivatele alajao 6.8.3.2.9 nõuetele, ei pea olema varustatud alajao 6.8.3.2.9.6 tähistusega kuni 
nende järgmise vaheülevaatuse või korralise ülevaatuseni pärast 31. detsembrit 2023. 

1.6.5 (Reserveeritud) 

1.6.6 7. klass 

1.6.6.1 Pakendid, mille mudel ei nõua 1985. aasta, 1985. aasta (muudetud 1990), 1996. aasta, 1996. 
aasta (parandatud), 1996. aasta (muudetud 2003. aastal). 2005. aasta, 2009. aasta või 2012. 
aasta radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade kohaselt pädeva 
asutuse kinnitust 

 Pakendid, mille mudel ei nõua pädeva asutuse kinnitust (vabapakendid, tüüp IP-1, tüüp IP-2 ja tüüp 
IP-3 ning A-tüüpi pakendid) peavad vastama täielikult RID-i nõuetele, välja arvatud: 

(a) pakendid, mis vastavad 1985. aasta või 1985. aasta (muudetud 1990) väljaannete radioaktiivsete 
materjalide ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade nõuetele: 

(i) võib edaspidi vedada, kui need on ette valmistatud veoks enne 31. detsembrit 2003 ja kui 
neile kohalduvad alajao 1.6.6.3 nõuded; või 

(ii) võib edasi kasutada, kui kõik järgmised tingimused on täidetud: 

   – need ei ole mõeldud uraanheksafluoriidi hoidmiseks; 

   – kohaldatakse alajao 1.7.3 kohaldatavaid nõudeid; 

   – kohaldatakse alajao 2.2.7 aktiivsuse piiranguid ja klassifikatsiooni; 

   – kohaldatakse veonõudeid ja kontrollmeetmeid osadest 1, 3, 4, 5 ja 7; ning 

   – pakendit ei toodetud või seda ei ole modifitseeritud pärast 31. detsembrit 2003; 

(b) pakendid, mis vastavad 1996. aasta, 1996. aasta (parandatud), 1996. aasta (muudetud 2003. 
aastal). 2005. aasta, 2009. aasta ja 2012. aasta väljaannete radioaktiivsete materjalide ohutut vedu 
käsitlevate IAEA eeskirjade nõuetele: 

(i) võib edaspidi vedada, kui need on ette valmistatud veoks enne 31. detsembrit 2025 ja 
kui neile kohalduvad alajao 1.6.6.2.3 nõuded; või 

  (ii) võib edasi kasutada, kui kõik järgmised tingimused on täidetud: 

   – kohaldatakse alajao 1.7.3 kohaldatavaid nõudeid; 

   – kohaldatakse alajao 2.2.7 aktiivsuse piiranguid ja klassifikatsiooni; 

   – kohaldatakse veonõudeid ja kontrollmeetmeid osadest 1, 3, 4, 5 ja 7; ning 
– pakendit ei toodetud või seda ei ole modifitseeritud pärast 31. detsembrit 2025; 

1.6.6.2 Radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade 1985. aasta ja 1985. aasta 
(muudetud 1990), 1996. aasta, 1996. aasta (parandatud), 1996. aasta (muudetud 2003. aastal). 
2005. aasta, 2009. aasta või 2012. aasta väljaannete kohaselt kinnitatud pakendite mudelid 



 

 

1.6.6.2.1 Pakendimudelile pädeva asutuse heakskiitu nõudvad pakendid peavad vastama täielikult RID-i 
nõuetele, välja arvatud: 

(a) pakendeid, mis on toodetud vastavalt pädeva asutuse heakskiidetud pakendimudelile vastavalt 
radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade 1985. aasta või 1985. aasta 
(muudetud 1990) väljaannetele, võib edasi kasutada, kui kõik järgmised tingimused on täidetud: 

  (i) pakendimudel on saanud mitmepoolse heakskiidu; 

  (ii) kohaldatakse alajao 1.7.3 kohaldatavaid nõudeid; 

  (iii) kohaldatakse alajao 2.2.7 aktiivsuse piiranguid ja klassifikatsiooni; ja 

  (iv) kohaldatakse veonõudeid ja kontrollmeetmeid osadest 1, 3, 4, 5 ja 7; 

 (v) (Reserveeritud) 

(b) pakendeid, mis on toodetud vastavalt pädeva asutuse heakskiidetud pakendimudelile vastavalt 
radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade 1996. aasta, 1996. aasta 
(parandatud), 1996. aasta (muudetud 2003. aastal). 2005. aasta, 2009. aasta või 2012. aasta 
väljaannetele, võib edasi kasutada, kui kõik järgmised tingimused on täidetud: 

  (i) pakendimudel on saanud mitmepoolse heakskiidu pärast 31. detsembrit 2025; 

  (ii) kohaldatakse alajao 1.7.3 kohaldatavaid nõudeid; 

  (iii) kohaldatakse alajao 2.2.7 aktiivsuse piiranguid ja klassifikatsiooni; 

 (iv) kohaldatakse veonõudeid ja kontrollmeetmeid osadest 1, 3, 4, 5 ja 7. 

1.6.6.2.2 Ühegi uue radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade 1985. aasta ja 1985. 
aasta (muudetud 1990) väljaannetele vastava pakendimudeli valmistamist ei tohi alustada. 

1.6.6.2.3 Ühegi uue radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade 1996. aasta, 1996. 
aasta (parandatud), 1996. aasta (muudetud 2003. aastal), 2005. aasta, 2009. aasta või 2012. aasta 
väljaannetele vastava pakendimudeli valmistamist ei tohi alustada pärast 31. detsembrit 2028 

1.6.6.3 RID-i 2011. aasta ja 2013. aasta väljaannete kohaselt (2009. aasta radioaktiivsete materjalide 
ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade väljaanne) lõhustuvatele materjalidele kohalduvatest 
nõuetest vabastatud pakendid 

Vastavalt RID-i 2011. aasta ja 2013. aasta väljaannete alajaole 2.2.7.3.5 (a) (i) või (iii) (lõiked 417 (a) 
(i) või (iii) IAEA radioaktiivsete materjalide ohutu transpordi eeskirja 2009. aasta väljaandest) 
klassifikatsiooniga „LÕHUSTUV“ (FISSILE) tähistatud lõhustuvaid aineid, mis on veoks ette 
valmistatud enne 31. detsembrit 2014, võib vedada ja võib klassifitseerida mittelõhustuvaks või 
lõhustuvaks tähistamisest vabastatuks, välja arvatud siis, kui vagunile kohalduvad käesoleva 
väljaande tabelis 2.2.7.2.3.5 esitatud saadetise piirmäärad. Saadetist veetakse ainukasutuse korras. 

 



 

 

1.6.6.4  Erivormi radioaktiivsed materjalid, mis on heaks kiidetud vastavalt radioaktiivsete materjalide 
ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade 1985. aasta, 1985. aasta (muudetud 1990), 1996. aasta, 
1996. aasta (parandatud), 1996. aasta (muudetud 2003. aastal), 2005. aasta, 2009. aasta või 
2012. aasta väljaannetele 

 

Radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade 1985. aasta, 1985. aasta 
(muudetud 1990), 1996. aasta, 1996. aasta (parandatud), 1996. aasta (muudetud 2003. aastal), 2005. 
aasta, 2009. aasta või 2012. aasta väljaannete nõuete kohaselt pädeva asutuse ühepoolselt 
kinnitatud mudeli kohaselt toodetud erivormi radioaktiivseid materjale võib edasi kasutada tingimusel, 
et nad on vastavuses jao 1.7.3 nõuete kohaselt rakendatud kohustusliku juhtimissüsteemiga. 
Keelatud on selliste uute erivormi radioaktiivsete materjalide tootmise alustamine, mille mudel on 
saanud pädevalt asutuselt ühepoolse kinnituse radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevate 
IAEA eeskirjade 1985. aasta või 1985. aasta (muudetud 1990) väljaannete alusel. Pärast 31. 
detsembrit 2025 on keelatud selliste uute erivormi radioaktiivsete materjalide tootmise alustamine, 
mille mudel on saanud pädevalt asutuselt ühepoolse kinnituse radioaktiivsete materjalide ohutut vedu 
käsitlevate IAEA eeskirjade 1996. aasta, 1996. aasta (parandatud), 1996. aasta (muudetud 2003. 
aastal), 2005. aasta, 2009. aasta või 2012. aasta väljaannete alusel.  

 

 



 

 

Peatükk 1.7 

Radioaktiivset materjali puudutavad üldised sätted 

1.7.1 Reguleerimisala ja kohaldamine 

MÄRKUS 1: Radioaktiivsete materjalide veo käigus toimuvas tuuma- või kiirgushädaolukorras tuleb 
inimeste, vara ja keskkonna kaitsmiseks pidada kinni sätetest, mille on kehtestanud 
asjaomased riiklikud ja/või rahvusvahelised organisatsioonid. Need sisaldavad 
valmisolekuks ja reageerimiseks vajalikke ettevalmistusi, mis kehtestatakse riiklike ja/või 
rahvusvaheliste nõuete kohaselt ning järjepidevalt ja koordineeritult kooskõlas riikliku 
ja/või rahvusvahelise hädaolukorraks ettevalmistumisega. 

2: Valmisolekuks ja reageerimiseks vajalikud ettevalmistused peavad põhinema 
kaalutletud lähenemisel ning võtma arvesse tuvastatud ohtusid ja nende võimalikke 
tagajärgi, kaasa arvatud selliste ohtlike ainete teket, mis võivad tuuma- või 
kiirgushädaolukorras tuua kaasa reaktsiooni saadetise sisu ja keskkonna vahel. 
Suunised selliste ettevalmistuste tegemiseks sisalduvad dokumentides „Tuuma- või 
kiirgushädaolukorraks ettevalmistumine ja sellele reageerimine“, IAEA ohutusstandardite 
seeria nr GSR Osa 7, IAEA, Viin (2015); „Tuuma- või kiirgushädaolukorraks 
ettevalmistamisel kasutatavad kriteeriumid“, IAEA ohutusstandardite seeria nr GSG-2, 
IAEA, Viin (2011); „Ettevalmistused tuuma- või kiirgushädaolukorra valmisolekuks“ IAEA 
ohutusstandardite seeria nr GS-G-2.1, IAEA, Viin (2007) ning „Ettevalmistused tuuma- 
või kiirgushädaolukorra lõpetamiseks“ IAEA ohutusstandardite seeria nr GSG-11, IAEA, 
Viin (2018). 

1.7.1.1 RID sätestab ohutusstandardid, mis näevad ette radioaktiivsete materjalide veoga seotud 
vastuvõetava kiirguse kontrolli, kriitilisuse ja termiliste ohtude taseme inimestele, varale ning 
keskkonnale. RID põhineb radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevate IAEA eeskirjade 2018. 
aasta väljaandel. Selgitavat materjali võib leida „radioaktiivsete materjalide ohutut vedu käsitlevate 
IAEA eeskirjade nõuandvast materjalist (2018. aasta väljaanne)”, IAEA ohutusstandardite seeria nr 
SSG-26 (Rev.1) IAEA, Viin (2019). 

1.7.1.2 RID-i eesmärk on sisse seada nõuded, mida täidetakse, et tagada turvalisus ning kaitsta inimesi, vara 
ja keskkonda ioniseeriva kiirguse kahjulike mõjude eest veol. See kaitse saavutatakse nõudes: 

(a) radioaktiivse sisalduse ohjamist; 

(b) väliste doosikiiruste kontrolli; 

(c) kriitilisuse vältimist; 

(d) soojusest tekitatud kahjude vältimist. 

Need nõuded tagatakse esiteks pakenditele ja vagunitele rakendatavate moduleeritud sisu 
piirangutega ning pakendi konstruktsioonile esitatavate, radioaktiivse sisu ohtlikkusest sõltuvate 
suutlikkuse standarditega. Teiseks tagatakse need saadetiste konstruktsioonile ja tööle ning 
pakendite hoolsusele esitatavate tingimustega, arvestades radioaktiivse sisu iseloomu. Kolmandaks 
on need tagatud administratiivse kontrolli, kaasaarvatud vajadusel pädevate asutuste heakskiidu 
nõudmisega. Lõpuks tagatakse täiendav kaitse inimeste, vara ja keskkonna kaitsmiseks vajaliku 
hädaolukorras reageerimise planeerimise jaoks vajalike ettevalmistustega. 

1.7.1.3 RID kehtib radioaktiivsete materjalide raudteeveo kohta, kaasaarvatud vedu, mis on radioaktiivsete 
materjalide kasutamisega kaasnev. Vedu hõlmab kõiki radioaktiivsete materjalide liikumisega seotud 
ja seda hõlmavaid operatsioone ning tingimusi, nagu saadetiste konstruktsioon, tootmine ja hooldus 
ning radioaktiivsete materjalide saadetiste ja pakendite ettevalmistamine, üleandmine, laadimine, 
vedu koos veoaegse hoidmisega, mahalaadimine ning lõpp-punktis vastuvõtmine. RID-i suutlikkuse 
standarditele rakendatakse moduleeritud lähenemist, mida iseloomustavad kolm üldist ranguse taset: 

(a) tavalised veotingimused (ilma vahejuhtumiteta); 

(b) normaalsed veotingimused (väiksemad õnnetused); 

(c) vahejuhtumitega veotingimused. 

1.7.1.4 RID-i sätteid ei kohaldata järgmistes olukordades: 

a) radioaktiivne materjal, mis moodustab transpordivahendi lahutamatu osa; 

b) radioaktiivne materjal, mida teisaldatakse rajatises, mille suhtes kohaldatakse rajatises 
kehtivaid asjakohaseid ohutuseeskirju, ja kui teisaldamine ei hõlma üldkasutatavaid teid 
ega raudteid; 

c) inimesse või eluslooma diagnoosi või ravi eesmärgil siirdatud radioaktiivne materjal; 



 

 

d) radioaktiivne materjal, mis on ravile veetava inimese sees või peal, kui see inimene on 
õnnetuse ohver või on tahtlikult võtnud sisse radioaktiivseid materjale või kokku 
puutunud radioaktiivse saastega; 

e) lõppkasutajale müüdud ja regulatiivse heakskiidu saanud tarbekaupades sisalduv 
radioaktiivne materjal; 

f) looduses esinevaid radionukliide sisaldavad looduslikud materjalid ja maagid (mis võivad 
olla töödeldud), tingimusel et selle materjali eriaktiivsus ei ületa rohkem kui kümme 
korda väärtusi, mis on määratletud tabelis 2.2.7.2.2.1 või arvutatud vastavalt alajao 
2.2.7.2.2.2 punktile a ja alajagudele 2.2.7.2.2.3–2.2.7.2.2.6. Looduses esinevate 
radionukliide sisaldavate looduslike materjalide ja maakide puhul, mis ei ole sekulaarses 
tasakaalus, arvutatakse aktiivsuse kontsentratsioon vastavalt alajaole 2.2.7.2.2.4; 

g) mitteradioaktiivsed tahked esemed, mille mis tahes pinnal leidub radioaktiivset ainet 
koguses, mis ei ületa alajaos 2.2.7.1.2 sätestatud saastatuse mõistes kehtestatud 
piirmäära. 

1.7.1.5 Vabasaadetiste vedu käsitlevad erisätted 

1.7.1.5.1 Alajaos 2.2.7.2.4.1 määratletud vabasaadetiste, mis võivad sisaldada piiratud kogustes radioaktiivset 
materjali, seadmeid, tööstustooteid ja tühje pakendeid, suhtes kohaldatakse ainult järgmisi osade 5–7 
sätteid: 

a) Alajagudes 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10, 5.4.1.2.5.1 (f) (i) ja (ii), 
5.4.1.2.5.1 (i) ja alajaos 7.5.11 oleva CW33 (3.1), (4.3), (5.1) kuni (5.4) ja (6) sätestatud 
kehtivaid sätteid; 

b) Jaos 6.4.4 määratletud vabasaadetistele esitatavaid nõudeid;  

välja arvatud juhul, kui radioaktiivsel materjalil on muid ohtlikke omadusi ning see tuleb 
klassifitseerida muusse klassi kui 7. klass vastavalt peatüki 3.3 erisättele 290 või 369, 
kus punktides (a) ja (b) loetletud sätted kohalduvad ainult siis, kui need on 
asjassepuutuvad ja täiendavad peaklassiga seotuid. 

1.7.1.5.2  Vabasaadetiste suhtes kehtivad RID-i kõigi teiste osade asjaomased sätted. 

1.7.2 Kiirguskaitse programm 

1.7.2.1 Radioaktiivsete materjalide vedu peab toimuma kiirguskaitse programmi kohaselt, mis sisaldab 
süstemaatilisi, piisavat kiirguskaitset pakkuvaid meetmeid. 

1.7.2.2 Inimestele mõjuvad kiirgusdoosid peavad olema väiksemad vastavatest dooside piirnormidest. Kaitset 
ning ohutust puudutavad küsimused peavad olema optimeeritud selliselt, et individuaalsete dooside 
suurus, kiirguse mõju alla sattuvate inimeste arv ning kiirguse tekkimise tõenäosus oleksid hoitud nii 
madalal kui mõistlikult võimalik, ning arvestaks majanduslike ja sotsiaalsete teguritega. Inimestele 
mõjuva kiirguse doosidele tuleb kehtestada piirnormid. Tuleb rakendada struktureeritud ja 
süstemaatilist lähenemist, arvestades veo ja teiste tegevuste vahelisi vastastikuseid mõjusid. 

1.7.2.3 Programmis kasutatavate meetmete ulatus ja iseloom peab olema seotud kiirguse ohtude ulatuse 
ning tõenäosusega. Programm peab hõlmama alajagude 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 ja 7.5.11 CW 33 
(1.1) nõudeid. Programmi dokumendid peavad olema vastava pädeva asutuse nõudmisel 
kättesaadavad selle teostatavaks kontrolliks.. 

1.7.2.4 Veotegevuse käigus kiirguse mõju alla sattumisel, kui tegelik doos kas: 

(a) on tõenäoliselt 1 mSv ja 6 mSv vahel aastas, tuleb läbi viia doosi hindamisprogramm töökoha 
monitooringu teel või individuaalne monitooring; või 

(b) ületab tõenäoliselt 6 mSv aastas, tuleb läbi viia individuaalne monitooring. 

Kui viiakse läbi töökoha monitooring või individuaalne monitooring, tuleb pidada vastavaid registreid. 

MÄRKUS: Kokkupuutel kiirgusega veotegevuses, kus tegelik doos ei ületa tõenäoliselt 
1 mSv aastas, ei tule nõuda spetsiaalseid vahetusi, põhjalikku monitooringut, 
doosi hindamisprogrammi ega individuaalsete registrite pidamist. 

1.7.2.5 Töötajad (vt jagu 7.5.11, CV33, märkus 3) saavad vastava väljaõppe, milles käsitletakse kiirguskaitset 
ja sealhulgas ennetavaid abinõusid, mis aitavad vähendada nende tööst tulenevat kiirituse ohtu nii 
nende endi kui muude inimeste jaoks, keda nende tegevus võib mõjutada. 

1.7.3 Juhtimissüsteem 

Rahvusvahelistel, riiklikel või muudel standarditel põhinevad, pädeva asutuse poolt aktsepteeritavad 
juhtimissüsteemid tuleb kehtestada ja rakendada kõikide RID-i ulatusse kuuluvate tegevuste jaoks 
nagu välja toodud alajaos 1.7.1.3, et tagada vastavus RID-i vastavate sätetega. Tunnistus selle 



 

 

kohta, et toote spetsifikatsioon on täielikult ellu viidud, peab olema pädevale asutusele kättesaadav. 
Tootja, kauba saatja või kasutaja peavad olema ette valmistatud selleks, et pakkuda pädevale 
asutusele tingimusi kontrolli läbiviimiseks tootmise ja kasutamise ajal ning näidata igasugusele 
pädevale asutusele, et: 

(a) tagatakse võimalused kontrolliks tootmise ja kasutamise ajal; ja 

(b) demonstreeritakse pädevale asutusele vastavust RID-iga. 

Kui pädeva asutuse kinnitus on nõutud, peab see kinnitus arvestama ja olema vastavuses 
juhtimissüsteemiga. 

1.7.4 Erikorraldus 

1.7.4.1 Erikorraldus tähendab neid pädeva asutuse poolt kinnitatud sätteid, mille kohaselt võib vedada 
saadetisi, mis ei vasta kõigile RID-i radioaktiivseid materjale käsitlevatele nõuetele. 

MÄRKUS: Erikorraldust ei peeta jao 1.5.1 kohaseks ajutiseks möönduseks. 

1.7.4.2 Saadetisi, mille vastavus igasugustele radioaktiivseid materjale puudutavatele nõuetele pole 
realiseeritav, tohib vedada ainult erikorralduse alusel. Tingimusel, et pädev asutus nõustub sellega, et 
RID-i radioaktiivsete materjalide nõuetele vastavus pole realiseeritav ning et RID-i poolt kehtestatud 
nõutavad ohutusstandardid on tagatud RID-i teiste sätete suhtes alternatiivsete vahenditega, võib 
pädev asutus lubada üksikule või mitmest planeeritud saadetisest koosnevale seeriale vedu 
erikorralduse alusel. Veo üldine ohutuse tase peab olema vähemalt võrdne sellega, mis see oleks 
olnud juhul, kui kõiki RID-i nõudeid oleks arvestatud. Seda tüüpi rahvusvaheliste saadetiste jaoks on 
nõutav mitmepoolne kinnitus. 

1.7.5 Muude ohtlike omadustega radioaktiivne materjal 

Et olla vastavuses kõigi RID-i ohtlikke veoseid käsitlevate nõuetega, peab dokumentatsioonis, 
pakkimisel, ohusiltide kasutamisel, markeerimisel, ohutusmärkidega tähistamisel, lastimisel, 
eraldamisel ja veol, lisaks radioaktiivsetele ja lõhestuvatele omadustele, arvesse võtma ka 
igasuguseid muid kaasnevaid saadetise sisu ohte nagu plahvatusohtlikkus, tuleohtlikkus, pürofoorsus, 
keemiline toksilisus ja sööbivus. 

1.7.6 Mittevastavus 

1.7.6.1 Kui esineb mittevastavus RID-i alusel kehtestatud doosikiiruse või saastumise mis tahes piirnormiga, 

(a) peab kaubasaatjale, vedajale, kaubasaajale ja veoga seotud mis tahes organisatsioonile 
mittevastavusest teatama: 

(i) vedaja, kui mittevastavus ilmneb veo ajal, või 

(ii) kaubasaaja, kui mittevastavus ilmneb vastuvõtmise ajal; 

(b) vastavalt olukorrale peab kaubasaatja, vedaja või kaubasaaja: 

(i) rakendama koheselt abinõusid mittevastavuse tagajärgede vähendamiseks, 

(ii) uurima mittevastavust ja selle põhjusi, asjaolusid ja tagajärgi, 

(iii) astuma vajalikke samme mittevastavuse tekitanud põhjuste ja asjaolude kõrvaldamiseks ning 
samasuguste mittevastavuse tekitanud põhjuste ja tingimuste kordumise vältimiseks,  

(iv) teatama pädevale asutusele (või asutustele) mittevastavuse põhjustest ning rakendatud või 
rakendatavatest heastamis- või ennetusabinõudest; 

(c) mittevastavusest tuleb kaubasaatjale ja pädevale asutusele (või asutustele) teatada esimesel 
võimalusel ning seda tuleb teha viivitamatult juhul, kui on tekkinud või võib tekkida 
hädaolukorrakiiritus. 



 

 

Peatükk 1.8 

Kontrollimised ning muud meetmed ohutusnõuete tagamiseks 

1.8.1 Ohtlike veoste administratiivne kontroll 

1.8.1.1 RID-i lepinguosaliste riikide pädevad asutused võivad oma riigi territooriumil igal ajal teostada 
kohapealset kontrolli, et kindlaks teha, kas ohtlike kaupade veo nõudeid ning sealhulgas vastavalt 
jaole 1.10.1.5 ka turvanõudeid on täidetud. 

Sellist kontrolli peab läbi viima ilma inimesi, vara või keskkonda ohustamata ning raudteeliikluse 
suurema häirimiseta. 

1.8.1.2 Ohtlike kaupade veos osalejad (peatükk 1.4) peavad ilma viivituseta, nende vastavate kohustustega 
seoses andma pädevatele asutustele ja nende agentidele kontrolli läbiviimiseks vajalikku 
informatsiooni. 

1.8.1.3 Pädevad asutused võivad ka ohtlike veoste veol osalevate firmade valdustes (peatükk 1.4) kontrolli 
teostamise eesmärgil sooritada kontrolli, järele vaadata vajalikke dokumente ja võtta kontrollimiseks 
ohtlike veoste proove või pakendeid tingimusel, et seeläbi ohutust ei kahjustata. Ohtlike kaupade veol 
osalejad (peatükk 1.4) peavad võimaldama vagunitele või vagunite osadele ja seadmetele ning 
seadmestikule kontrolli eesmärgil juurdepääsu, kui see on võimalik ja põhjendatud. Nad võivad, kui 
nad seda vajalikuks peavad, määrata firma inimese pädeva asutuse esindajat saatma. 

1.8.1.4 Kui pädevad asutused leiavad, et RID-i nõudeid pole täidetud, võivad nad keelata saadetise või 
katkestada veo operatsiooni, kuni leitud puudused on kõrvaldatud, või nad võivad teha ettekirjutusi, et 
kasutataks kohaseid meetmeid. Seiskamine võib toimuda kohapeal või ohutuse põhjustel pädeva 
asutuse valitud teises kohas. Need meetmed ei tohi põhjustada raudteeliikluse suurt katkemist. 

1.8.2 Vastastikune administratiivne toetus 

1.8.2.1 RID-i lepinguosalised riigid lepivad RID-i rakendamiseks kokku vastastikuses administratiivses 
toetuses. 

1.8.2.2 Kui RID-i lepinguosalisel riigil on põhjust arvata, et ohtlike kaupade veo ohutus tema territooriumil on 
ohustatud teise RID-i lepinguosalise riigi territooriumil asuva peakorteriga firma väga tõsiste või 
korduvate rikkumiste tõttu, peab ta nendest rikkumistest selle RID-i lepinguosalise riigi pädevatele 
asutustele teatama. Selle RID-i lepinguosalise riigi pädevad asutused, kelle territooriumil väga tõsised 
või korduvad rikkumised toimusid, võib paluda selle RID-i lepinguosalise riigi pädevaid asutusi, kelle 
territooriumil firma peakorter asub, võtta rikkuja(te) suhtes vajalikke meetmeid. Isikuid puudutavaid 
andmeid ei tohi edasi anda, kui see pole vajalik väga tõsiste või korduvate rikkumiste kohtulikuks 
asjaajamiseks. 

1.8.2.3 Pädevad asutused, kellele on teatatud, peavad selle RID-i lepinguosalise riigi pädevatele asutustele, 
kelle territooriumil rikkumine toimus, teatama millised meetmed on vajadusel selle firma suhtes 
tarvitusele võetud. 

1.8.3 Ohutusnõunik 

1.8.3.1 Iga ettevõte, mille tegevuse hulka kuulub ohtlike kaupade saatmine või raudteevedu või sellega 
seotud ohtlike kaupade pakkimine, laadimine, täitmine või mahalaadimine, peab ohtlike kaupade 
veoks määrama ühe ohutusnõuniku või mitu nõunikku, kes vastutavad sellise tegevusega inimestele, 
varale või keskkonnale kaasnevate riskide ärahoidmise eest. 

1.8.3.2 RID-i lepinguosaliste riikide pädevad asutused võivad ette näha, et need nõuded ei kehti ettevõtetele: 

(a) mille tegevus hõlmab ohtlike kaupade vedu relvajõududele kuuluvas transpordivahendis või mille 
eest relvajõud vastutavad; 

(b) mille tegevus puudutab igas vagunis koguseid, mis ei ületa neid, millele on viidatud alajagudes 
1.1.3.6 ja 1.7.1.4 ning peatükkides 3.3, 3.4 ja 3.5; 

(c) mille peamine- või lisategevusala ei ole ohtlike kaupade vedu või ohtlike veostega seotud 
pakkimine, täitmine või peale- või mahalaadimine, kuid mis mõnikord tegelevad ohtlike kaupade 
siseriikliku veoga või ohtlike veostega seotud pakkimise, täitmise või peale- või mahalaadimisega, 
mis kujutavad endast väikest ohtu või väikest saastuse riski. 

1.8.3.3 Nõuniku peamine ülesanne on ettevõtte juhi vastutuse all kõigi kohaste vahendite ja tegevustega, 
selle ettevõtte tegevuste piires, kaasa aidata nende tegevuste läbiviimisele kooskõlas kehtivate 
nõuetega ja võimalikult ohutult. 

Ettevõtte tegevustega seoses on nõunikul järgmised ülesanded: 

- ohtlike ainete veoga seotud nõuetest kinnipidamise jälgimine; 



 

 

- oma ettevõtte nõustamine ohtlike ainete veo alal; 

- oma ettevõtte juhtkonnale või vajadusel kohalikule riiklikule ametivõimule aastaaruande ette 
valmistamine ettevõtte ohtlike ainete veo alasest tegevusest. Neid aastaaruandeid peab säilitama 
viis aastat ning esitama nõudmisel rahvuslikele ametivõimudele. 

Nõuniku ülesannete hulka kuulub ka järgmiste ettevõtte vastavate tegevustega seotud protsessi ja 
tegevuste jälgimine: 

- veetavate ohtlike veoste kindlakstegemise nõuetele vastavad protseduurid; 

- ettevõttes transpordivahendite ostmisel ohtlike kaupade veoga seotud igasuguste erinõuete 
arvestamise praktiseerimine; 

- ohtlike kaupade veo, pakkimise, täitmise või peale- või mahalaadimisega seotud seadmete 
kontrolli protseduurid; 

- ettevõtte töötajate kohane väljaõpe, sh eeskirjade muudatused, ning selle väljaõppe andmete 
säilitamine; 

- kohaste hädaolukorra tegevuste rakendamine õnnetuse või intsidendi korral, mis võib mõjutada 
ohutust ohtlike kaupade veo, pakkimise, täitmise või peale- või mahalaadimise ajal; 

- ohtlike kaupade veo, pakkimise, täitmise või peale- või mahalaadimise ajal täheldatud tõsiste 
õnnetuste, intsidentide või tõsiste rikkumiste uurimine või vajadusel ettekannete ettevalmistamine; 

- õnnetuste, intsidentide või tõsiste rikkumiste kordumise vältimiseks kohaste meetmete 
rakendamine; 

- alltöövõtjate või kolmandate osapoolte valikul ja kasutamisel ohtlike ainete veoga seotud õiguslike 
ettekirjutuste ning erinõuete arvestamine; 

- kindlustamine, et ohtlike ainete saatmise, veo, pakkimise, täitmise või peale- või mahalaadimisega 
seotud inimesed tunnevad töö käiku detailideni ja peavad kinni kehtestatud eeskirjadest; 

- meetmete tutvustamine, mille abil on võimalik suurendada tähelepanu veo, pakkimise, täitmise 
ning peale- ja mahalaadimisega seotud riskide osas; 

- nõuetekohaselt vormistatud ja kinnitatud veodokumentide olemasolu iga saadetise puhul ja 
eeskirjadele vastava ohutusvarustuse olemasolu transpordivahendil; 

- kontrollprotseduuride juurutamine, millega tagada vastavus pakkimise, täitmise ja peale- või 
mahalaadimise nõuetele; 

- alajaos 1.10.3.2 nimetatud turvaplaani olemasolu. 

1.8.3.4 Nõunik võib olla ka ettevõtte juht, teiste ülesannetega isik ettevõttes või isik, kes pole otseselt selle 
ettevõtte töötaja eeldusel, et ta on suuteline nõuniku ülesandeid täitma. 

1.8.3.5 Kõik asjassepuutuvad osapooled peavad nõudmisel informeerima teiste RID-i lepinguosaliste riikide 
vastavaid võimuorganeid või pädevaid ametiasutusi sellest, kes on nende juures nõunikuks. 

1.8.3.6 Kui õnnetus mõjutab isikuid, vara või keskkonda või põhjustab asjassepuutuva ettevõtte poolt 
teostatud veo, pakkimise, täitmise või peale- või mahalaadimise ajal kahju varale või keskkonnale, 
peab nõunik pärast kogu olulise informatsiooni kogumist ette valmistama ettekande õnnetuse kohta 
ettevõtte juhtkonnale või vajadusel kohalikule riiklikule ametivõimule. See ettekanne ei asenda 
igasugust muud ettevõtte juhtkonna ettekannet, mida võib nõuda iga muu rahvusvahelise või 
rahvusliku seadusandluse kohaselt. 

1.8.3.7 Nõunikul peab olema raudteeveo kohta kehtiv kutseõppe tunnistus. See tunnistus peab olema välja 
antud iga RID-i lepinguosalise riigi pädeva asutuse või sellel eesmärgil määratud riikliku ametivõimu 
poolt. 

1.8.3.8 Tunnistuse saamiseks peab kandidaat läbi tegema väljaõppe ja sooritama eksami, mida kinnitab RID-i 
lepinguosalise riigi pädev asutus. 

1.8.3.9 Väljaõppe peamine eesmärk on anda kandidaatidele piisavaid teadmisi ohtlike kaupade veo, 
pakkimise, täitmise või peale- või mahalaadimisega seotud riskidest, kohalduvatest seadustest, 
eeskirjadest ja administratiivsetest sätetest ning alajaos 1.8.3.3 loetletud ülesannetest. 

1.8.3.10 Eksam tuleb organiseerida pädeva asutuse või pädeva asutuse poolt määratud eksamit vastuvõtva 
organi poolt. Eksamit vastuvõttev organ ei tohi olla väljaõppe pakkuja. 

Eksamit vastuvõttev organ tuleb määrata kirjalikult. See määramine võib olla ajaliselt piiratud ning 
põhinema järgmistel kriteeriumidel: 

- eksamit vastuvõtva organi kompetentsus; 



 

 

- eksamite vormid, mida eksamit vastuvõttev organ pakub ja mille hulka kuuluvad vajaduse korral 
elektrooniliste eksamite taristu ja organiseerimine vastavalt alajaole 1.8.3.12.5, kui neid korraldatakse; 

- meetmed, mida kavatsetakse ette võtta eksami erapooletuseks; 

- organi sõltumatus kõikidest füüsilistest ja juriidilistest isikutest, kelle heaks ohutusnõunikud 
töötavad. 

1.8.3.11 Eksami eesmärk on kindlaks teha, kas kandidaatidel on vajalikud teadmised alajaos 1.8.3.3 loetletud 
ohutusnõunikule vajalike ülesannete täitmiseks, alajaos 1.8.3.7 määratud tunnistuse saamiseks ning 
see peab hõlmama vähemalt järgmisi teemasid: 

(a) teadmised tagajärgede liikidest, mida võib endaga kaasa tuua ohtlike veostega seotud õnnetus ja 
teadmised õnnetuste peamistest põhjustest; 

(b) riiklike seaduste, rahvusvaheliste konventsioonide ja kokkulepete nõuded, eriti järgmistest 
teemadest: 

- ohtlike veoste klassifikatsioon (lahuste ja segude klassifitseerimise protseduur, ainete 
nimekirja struktuur, ohtlike veoste klassid ja nende klassifitseerimise põhimõtted, veetavate 
ohtlike veoste olemus, ohtlike veoste keemilised ja toksilised omadused); 

- üldised pakkimise sätted, sätted paakidele ja paakkonteineritele (tüübid, koodid, 
markeerimine, ehitus, esialgne ja korraline kontroll ning katsetamine); 

- markeerimine ja ohusiltide kasutamine, tähistamine ohumärkide ja märgistamine oranži värvi 
tahvlitega (markeerimine ja ohusiltide kasutamine, ohumärkide ja oranži värvi tahvlite 
paigaldamine ning eemaldamine); 

- informatsioon veodokumendis (nõutav informatsioon); 

- kaubasaatmise meetod ja edastamise piirangud (täislast, vedu puistlastina, vedu puistlasti 
vahekonteinerites, vedu konteinerites, vedu püsi- või kergpaakides); 

- reisijate vedu; 

- kooslaadimisega seotud keelud ja ettevaatusabinõud; 

- veoste eraldamine; 

- veetavate koguste piirangud ja koguste erandid; 

- teisaldamine ja lastimine (pakkimine ja täitmine ning peale- ja mahalaadimine – täiteasted – 
lastimine ja pakendite eraldi paigutamise kord); 

- pakkimis-, täitmis- ja laadimiseelne ning laadimisjärgne puhastamine ja/või degaseerimine; 

- meeskonnad, kutseõpe; 

- pardal olevad dokumendid (veodokument, kirjalikud juhised, igasuguste möönduste koopiad, 
muud dokumendid); 

- tööga seotud ja juhuslikud saasteainete lekkimised; 

- transpordiseadmestikku käsitavad nõuded; 

- kirjalikud juhised (eeskirja ja varustuse rakendamine isiklikuks kaitseks). 

1.8.3.12 Eksam 

1.8.3.12.1 Eksam peab koosnema kirjalikust testist, millele võib lisanduda suuline teadmiste kontroll. 

1.8.3.12.2 Pädev asutus või pädeva asutuse määratud eksamit vastuvõttev organ peab tagama valve igal 
eksamil. Mis tahes manipuleerimine või pettus peab olema maksimaalselt välistatud. Kandidaadi 
isikusamasust tuleb kontrollida. Kirjaliku testi ajal ei ole lubatud kasutada muid dokumente peale 
rahvusvaheliste või riiklike eeskirjade. Kõik eksamidokumendid tuleb salvestada ning hoida alles 
väljatrükitud kujul või elektroonilise failina. 

1.8.3.12.3 Elektroonilist meediat võib kasutada ainult juhul, kui eksamit vastuvõtvas asutuses see on võimalik. 
Eksamineeritaval ei tohi olla võimalust saada elektroonilise meedia vahendusel oma küsimustele 
vastuseid; ta võib ainult vastata esitatud küsimustele. 

1.8.3.12.4 Kirjalik test peab koosnema kahest osast: 

(a)  Kandidaadid saavad küsimustiku. See sisaldab vähemalt 20 avatud küsimust, mis katavad 
vähemalt alajaos 1.8.3.11 toodud loetelus nimetatud teemasid. Kasutada võib ka valikküsimusi. 
Sel juhul loetakse kaks valikküsimust võrdseks ühe avatud küsimusega. Teemade hulgas tuleb 
erilist tähelepanu pöörata järgmistele: 



 

 

- üldised ohtu ennetavad meetmed ja ohutusabinõud; 

- ohtlike veoste klassifikatsioon; 

- üldised pakendamist puudutavad sätted, kaasaarvatud paagid, paakkonteinerid, paakvagunid 
jne; 

- ohutähised, -sildid ja -märgid; 

- veodokumendis sisalduv informatsioon; 

- käsitlemine ja lastimine; 

- meeskond, kutseõpe; 

- pardal olevad dokumendid ja veodokumendid; 

- transpordiseadmestikku käsitlevad nõuded; 

- kirjalikud juhised. 

(b) Kandidaadid peavad läbi tegema alajaos 1.8.3.3 viidatud nõuniku kohustusi hõlmava juhtumi 
uurimise, et näidata oma kvalifikatsiooni vastavust nõuniku ülesannete täitmiseks. 

1.8.3.12.5 Kirjaliku eksami võib korraldada osaliselt või tervikuna elektroonilise eksamina, mille vastused 
salvestatakse ja mida hinnatakse elektroonilise andmetöötluse protsesside abil, kui järgmised 
tingimused on täidetud: 

(a) Pädev asutus või pädeva asutuse määratud eksamineeriv organ peab kontrollima riist- ja tarkvara 
ning andma neile heakskiidu; 

(b) Tagada tuleb korrektne tehniline toimivus. Seadmete ja rakenduste tõrgete puhul peab olema 
korraldatud see, kas ja kuidas eksamit jätkatakse. Sisendseadmetel ei tohi olla abivahendeid 
(näiteks elektroonilise otsimise funktsioon); alajao 1.8.3.12.3 kohased seadmed ei tohi 
võimaldada kandidaatidel eksami ajal suhelda teiste seadmetega; 

(c) Iga kandidaadi viimasena sisestatud vastused tuleb logida. Tulemuste määramine peab olema 
läbipaistev. 

1.8.3.13 RID-i lepinguosalised riigid võivad otsustada, et kandidaate, kes kavatsevad töötada teatud tüüpi 
ohtlike veoste veole spetsialiseerunud ettevõtetes, võib küsitleda ainult nende tegevust puudutavate 
teemade piires. Seda tüüpi veosed on: 

- 1. klassi veosed; 

- 2. klassi veosed; 

- 7. klassi veosed; 

- klasside 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ja 9. klassi veosed; 

- ÜRO nr 1202, 1203, 1223, 3475 ja ÜRO numbrite 1268 või 1863 alla klassifitseeritud 
lennukikütus. 

Alajao 1.8.3.7 kohaselt määratud tunnistus peab näitama, et see kehtib ainult üht tüüpi, käesolevas 
alajaos viidatud ohtliku kauba kohta, mille kohta nõunikku on küsitletud alajaos 1.8.3.12 määratud 
tingimustel. 

1.8.3.14 Pädev asutus või eksamineeriv organ peab omama jooksvat loetelu küsimustest, mida eksamil 
kasutati. 

1.8.3.15 Alajaos 1.8.3.7 kirjeldatud tunnistus peab vastama alajaos 1.8.3.18 näidatud vormile ning seda 
peavad tunnustama kõik RID-i lepinguosalised riigid. 

1.8.3.16 Tunnistuse kehtivus ja uuendamine 

1.8.3.16.1 Tunnistus kehtib viis aastat. Tunnistuse kehtivusaeg pikeneb automaatselt viie aasta kaupa alates 
selle aegumise kuupäevast, kui viimase aasta jooksul enne aegumist on selle omanik sooritanud 
eksami. Eksami sooritamise kohta peab olema pädeva asutuse kinnitus. 

1.8.3.16.2 Eksami eesmärk on kindlaks teha, kas kandidaatidel on vajalikud teadmised alajaos 1.8.3.3 loetletud 
ülesannete täitmiseks. Nõutavad teadmised on loetletud alajao 1.8.3.11 punktis (b) ning peavad 
hõlmama ka viimase tunnistuse väljaandmisele järgnenud ajal eeskirjades tehtud muudatusi. Eksami 
korraldus ja järelvalve peavad toimuma samuti nagu kirjeldatud alajagudes 1.8.3.10 ja 1.8.3.12 kuni 
1.8.3.14. Siiski ei ole eksamineeritaval nüüd vaja läbi viia alajao 1.8.3.12.4 punktis (b) nimetatud 
juhtumi uuringut. 

1.8.3.17 (Kustutatud) 



 

 

1.8.3.18 Tunnistuse vorm 

Ohtlike veoste veo nõuniku väljaõppe tunnistus 

Tunnistus nr: ...................................................................................................................................................  

Tunnistuse väljaandnud riigi tunnus: ...............................................................................................................  

Perekonnanimi: ...............................................................................................................................................  

Eesnimi (nimed): ............................................................................................................................................  

Sünniaeg ja -koht: ...........................................................................................................................................  

Rahvus: ...........................................................................................................................................................  

Omaniku allkiri: ...............................................................................................................................................  

Kehtib kuni: ....................  ettevõtetele, kes veavad ohtlikke veoseid ning ettevõtetele, kes teostavad  

sellega seotud saatmist, pakkimist, täitmist või peale- või mahalaadimist: 

□ maanteeveol 

□ raudteeveol 

□ siseveetee veol 

Väljaandja: .....................................................................................................................................................  

Kuupäev: .........................................................................................................................................................  

Allkiri: ...............................................................................................................................................................  

1.8.3.19 Tunnistuse laiendamine 

Kui nõustaja laiendab oma tunnistuse ulatust alajao 1.8.3.16.2 nõuete täitmisega tunnistuse kehtivuse 
ajal, siis uue tunnistuse kehtivusperioodiks jääb eelmise tunnistuse kehtivusperiood. 

1.8.4 Pädevate asutuste ning nende poolt määratud organite nimekiri 

RID-i lepinguosalised riigid teatavad OTIF-i sekretariaadile riiklike võimuorganite ja riigivõimu poolt 
määratud organite aadressid, kes on riigi seaduste kohaselt pädevad RID-i rakendama, viidates igal 
juhtumil vastavale RID-i nõudele, ning annavad aadressid, kuhu vastavad taotlused tuleb esitada. 

OTIF-i sekretariaat koostab saadud informatsiooni põhjal nimekirja ja viib sisse korrektuurid andmete 
muutumisel. Ta teatab sellest nimekirjast ning selle muudatustest RID-i lepinguosalistele riikidele. 

1.8.5 Ohtlike veostega seotud õnnetustest või juhtumitest teatamine 

1.8.5.1 Kui ohtlike kaupade laadimise, täitmise, veo või mahalaadimise ajal toimub RID-i lepinguosalise riigi 
territooriumil tõsine õnnetus või intsident, peab vastavalt laadija, täitja, vedaja, mahalaadija, 
kaubasaaja või raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kindlustama, et asjassepuutuvale RID-i lepinguosalise 
riigid pädevale asutusele esitatakse alajaos 1.8.5.4 kirjeldatud näidise kohane ettekanne hiljemalt üks 
kuu pärast juhtumit. 

1.8.5.2 RID-i lepinguosaline riik peab omakorda vajadusel esitama ettekande OTIF-i sekretariaadile, et 
viimane informeeriks teisi RID-i lepinguosalisi riike. 

1.8.5.3 Alajao 1.8.5.1 kohaselt ettekantav juhtum on toimunud, kui ohtlik veos pääses pakendist välja või kui 
esines ohtlike kaupade kadumist ähvardav oht, kui inimesed said vigastada või toimus materiaalne või 
keskkonna kahju või kui sekkusid ametivõimud ning olid täidetud järgmised kriteeriumid : 

Inimvigastus tähendab juhtumit, mis tõi kaasa surma või vigastuse, mis oli otseselt seotud veetavate 
ohtlike veostega ning kui vigastus 

(a) nõuab intensiivset meditsiinilist ravi, 

(b) nõuab vähemalt ühepäevast haiglas viibimist või 

(c) põhjustab töövõime kaotust vähemalt kolmeks järjestikuseks päevaks. 

Ohtlike veoste kadu tähendab ohtlike veoste välja pääsemist 

(a) veokategooria 0 või 1 puhul kogustes 50 kg/50 l või enam, 

(b) veokategooria 2 puhul kogustes 333 kg/333 l või enam või 

(c) veokategooria 3 või 4 puhul kogustes 1 000 kg/1 000 l või enam. 



 

 

Ohtlike veoste kao kriteerium kehtib ka juhul, kui esines nende kadumist ähvardav oht eeltoodud 
kogustes. Reeglina tuleb eeldada, et konstruktsiooni vigastuse korral või mis tahes muul põhjusel 
(näiteks paakide või konteinerite muljumine, paagi ümberpaiskumine või tulekahju selle vahetus 
läheduses) ei ole ohtlikku veost sisaldav vahend enam sobiv selle kauba mahutiks või ei ole enam 
tagatud piisav ohutuse tase. 

Kui on tegemist klassi 6.2 kuuluvate ohtlike veostega, kehtib ettekande tegemise kohustus ilma 
koguseliste piiranguteta. 

Kui juhtum hõlmab radioaktiivseid materjale, on ohtliku veose kao kriteeriumideks: 

(a) igasugune radioaktiivse materjali väljapääsemine pakendist; 

(b) kiiritus, mis viib töötajate ja elanike ioniseeriva kiirguse eest kaitse eeskirjades 
(„Kiirguskaitse ja kiirgusallikate ohutus: rahvusvahelised ohutuse põhistandardid“, IAEA 
ohutusstandardite seeria nr GSR Osa 3, IAEA, Viin (2014)) sätestatud piirmäärade 
ületamisele; või 

(c) Kui on alust oletada mis tahes saadetise ohutusfunktsiooni (säilitusvõime, varjestus, 
soojuskaitse või kriitilisus) olulist vähenemist, mis võib olla muutnud saadetise sobimatuks 
edasiseks veoks lisa-ohutusmeetmeid rakendamata. 

MÄRKUS: vt jao 7.5.11 CWV33 punkti 6 nõudeid kohale toimetamata saadetiste kohta. 

Materiaalne kahju või keskkonna kahju tähendab ohtlike veoste välja pääsemist pakendist, sõltumata 
nende kogusest, kui hinnanguline kahju ületab 50 000 eurot. Sellesse ei arvestata otseselt ohtlikke 
veoseid sisaldavatele veovahenditele ja modaalsele infrastruktuurile tekitatud kahju. 

Ametivõimude sekkumine tähendab ametivõimude või päästeteenistuste otsest sekkumist ohtlike 
veostega toimunud juhtumi ja inimeste evakueerimise ajal või avalike liiklusteede 
(maanteede/raudteede) sulgemist vähemalt kolmeks tunniks ohtlike veoste põhjustatud ohu tõttu. 

Vajadusel võib pädev asutus nõuda täiendavat asjassepuutuvat informatsiooni. 

1.8.5.4 Ohtlike veoste veo ajal toimunud juhtumitest teatamise aruande näidis 



 

 

RID-i/ADR-i jao 1.8.5 kohaselt veetavate ohtlike veoste veo ajal toimunud juhtumite aruanne 

 

Vedaja 

Raudtee infrastruktuuri operaator:…................................................................................... 

Aadress:..................................................................................................................... 

Kontaktisik:……………………Telefon: Faks:.................................Faks:...................................... 

(Pädev asutus peab eemaldama käesoleva tiitellehe enne ettekande edastamist) 



 

 

 

1. Veovahend 

  □   Raudtee 
  Vaguni number (vabatahtlik): 
................................................................................................
............................................................................ 

  □   Maantee 
  Sõiduki registreerimisnumber (vabatahtlik): 
................................................................................................
............................................................................ 

2. Juhtumi toimumise kuupäev ja koht 

  Aasta: ............................    Kuu: ...................................    Päev ………………………..    Kellaaeg: .....................  

  □   Jaam 

  □   Sorteerimisjaam 

  □ Peale-/maha-/ümberlaadimise koht 

  Asukoht / Riik: .................................................................  

  või 

  □ Avatud liin 

  □ Liini kirjeldus: ...............................................................  

  Kilomeetrid: .....................................................................  

  □ Maantee 

  □ Asula 

  □ Peale-/maha-/ümberlaadimise koht 

  □ Avatud maantee 

  □ Asukoht / Riik: .............................................................  

3. Topograafia 

  □ Gradient/kalle 

  □ Tunnel 

  □ Sild / silla-alune läbikäik 

  □ Ülesõit 

4. lmastikutingimused 

  □ Vihm 

  □ Lumi 

  □ Jää 

  □ Udu 

  □ Äike 

  □ Torm 

  Temperatuur: ... °C 

5. Juhtumi kirjeldus 

  □ Rööbastelt mahasõit / teelt väljasõit 

  □ Kokkupõrge 

  □ Ümberpaiskumine / ümberminek 

  □ Tulekahju 

  □ Plahvatus 

  □ Kadu 

  □ Tehniline viga 

  □ Juhtumi täiendav kirjeldus: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 



 

 

 

6. Juhtumiga seotud ohtlikud veosed 

ÜRO 
number 

Klass Pakendi 
grupp 

Veose kadu, 
hinnanguline kogus 
(kg või l)(2) 

Lekkiva aine leviku 
tõkestamise  
viisid (3) 

Lekkiva aine 
levikut 
tõkestav  
materjal 

Lekkiva aine leviku 
tõkestamise 
ebaõnnestumise 
kirjeldus (4) 

       

       

       

       

       

       

  (1) Ohtlike veoste puhul, mis kuuluvad ühistesse kirjetesse, 
millele kehtib erisäte 274, tuleb näidata ka tehniline 
nimetus. 

  (2) 7. klassi puhul hinnata kaasnevad probleemid alajao 
  1.8.5.3 alusel  
 

(3) Näidata vastav number 
1 Pakend 
2 IBC 
3 Suur pakend 
4 Väike konteiner 
5 Vagun 
6 Sõiduk 
7 Paakvagun 
8 Paaksõiduk 
9 Patareivagun 
10 Anumakogumiga sõiduk 
11 Kergpaakidega vagun 
12 Kergpaak 
13 Suur konteiner 
14 Paakkonteiner 
15 MEGC 
16 Teisaldatav paak 
17 MEMU 
18 Eriti suur paakkonteiner 

(4) Näidata vastav number 
1 Kadu 
2 Tulekahju 
3 Plahvatus 
4 Konstruktsiooniline purunemine 

7. Juhtumi põhjus (kui on täpselt teada) 

  □  Tehniline viga 

  □  Vead koormakinnitusel 

  □  Talituslik põhjus (raudteetalituse-alane) 

  □  Muu: .............................................................................................. 

8. Juhtumi tagajärjed 



 

 

  Ohtliku veosega seoses tekkinud inimkahju: 

  □  Hukkunuid (arv ..............) 

  □  Vigastatuid (arv:..............) 

  Ohtliku veose kadu: 

  □  Jah 

  □  Ei 

  □  Ohtliku veose kao tõttu ümbruskonda ähvardav oht 

  Materiaalne kahju / keskkonnakahjustused: 

  □  Hinnanguline kahju määr < 50 000 eurot 

  □  Hinnanguline kahju määr > 50 000 eurot 

  Ametivõimude sekkumine: 

□  Jah —        □      Ohtliku veose põhjustatud inimeste evakueerimine vähemalt kolmeks tunniks 

                       □      Ohtliku veose põhjustatud avalike liiklusteede sulgemine vähemalt kolmeks tunniks 

□  Ei 

Vajaduse korral võib pädev asutus nõuda täiendavat asjassepuutuvat informatsiooni. 

1.8.6. Jagudes 1.8.7 ja 1.8.8 kirjeldatud tegevuste administratiivne kontrollimine 

MÄRKUS 1: Antud jaos kasutatakse järgmisi termineid: 

– „heakskiidetud järelevalveasutus“ tähendab järelevalveasutust, mille pädev asutus on heaks 
kiitnud erinevate tegevuste sooritamiseks alajao 1.8.6.1 kohaselt; ja 

– „tunnustatud järelevalveasutus“ tähendab heakskiidetud järelevalveasutust, mida teine 
pädev asutus tunnustab. 

 MÄRKUS 2: Pädev asutus võib määrata järelevalveasutuse tegutsema pädeva asutusena (vt pädeva 
asutuse definitsioon jaos 1.2.1). 

1.8.6.1. Üldreeglid 
RID-i lepinguosalise riigi pädev asutus võib määrata järelevalveasutused järgmisteks tegevusteks: 
vastavuse hindamine, korraline ülevaatus, vaheülevaatused, erakorralised ülevaatused, 
kasutuselevõtukontroll ja kohapealne järelevalveteenistus, nagu on kirjeldatud peatükkides 6.2 ja 6.8. 

1.8.6.2. Pädeva asutuse kohustused 

1.8.6.2.1 Kui pädev asutus kiidab järelevalveasutuse heaks alajaos 1.8.6.1 määratud toimingute tegemiseks, 
tuleb järelevalveasutus akrediteerida standardi EN ISO/IEC 17020:2012 (välja arvatud punkt 8.1.3) 
tüübi A nõuete kohaselt.  

 Kui pädev asutus kiidab järelevalveasutuse heaks surveanumate korraliste ülevaatuste sooritamiseks 
peatüki 6.2 kohaselt, tuleb järelevalveasutus akrediteerida standardi EN ISO/IEC 17020:2012 (välja 
arvatud punkti 8.1.3) tüübi A nõuete või tüübi B nõuete kohaselt.  

 Akrediteerimine peab selgelt hõlmama heakskiitmisega seotud tegevusi. 

 Kui pädev asutus ei kiida järelevalveasutusi heaks, kuid täidab neid ülesandeid ise, peab pädev 
asutus järgima alajao 1.8.6.3 sätteid. 

1.8.6.2.2 Järelevalveasutuste heakskiitmine 

1.8.6.2.2.1 Tüüp A järelevalveasutused asutatakse riigisisese õiguse alusel ja need on juriidilised isikud selles 
RID-i lepinguosalises riigis, kus tüübikinnitustaotlus esitatakse. 

 Tüüp B järelevalveasutused asutatakse riigisisese õiguse alusel ja need on osa juriidilisest isikust, 
kes tarnib gaasi RID-i lepinguosalises riigis, kus tüübikinnitustaotlus esitatakse. 

1.8.6.2.2.2 Pädev asutus peab tagama, et järelevalveasutus vastab pidevalt tema heakskiitmise tingimustele ja 
lõpetab selle, kui need tingimused ei ole täidetud. Akrediteeringu peatamise korral peatatakse 
heakskiit siiski ainult akrediteeringu peatamise ajaks. 

1.8.6.2.2.3 Uut tegevust alustava järelevalveasutuse võib ajutiselt heaks kiita. Enne ajutist heakskiitmist peab 
pädev asutus tagama, et järelevalveasutus vastab alajao 1.8.6.3.1 nõuetele. Järelevalveasutus on 
oma esimesel tegevusaastal akrediteeritud standardi EN ISO/IEC 17020:2012 kohaselt (välja arvatud 
punkt 8.1.3), et ta saaks seda uut tegevust jätkata. 

1.8.6.2.3 Järelevalveasutuste järelevalve 



 

 

1.8.6.2.3.1 Kui järelevalveasutuse tegevusi sooritatakse, peab pädev asutus, kes selle asutuse heaks kiitis, 
tagama selle asutuse tegevuse järelevalve, sealhulgas kohapealse järelevalve. Pädev asutus peab 
tühistama või piirama antud heakskiitu, kui kõnealune asutus ei vasta enam heakskiidule, alajao 
1.8.6.3.1 nõuetele või ei järgi RID-is sätestatud korda. 

 MÄRKUS: järelevalveasutuse järelevalve hõlmab ka alajaos 1.8.6.3.3 nimetatud alltöövõtjate 
järelevalvet. 

1.8.6.2.3.2 Kui järelevalveasutuse heakskiit tühistatakse või seda piiratakse või kui järelevalveasutus on 
tegevuse lõpetanud, võtab pädev asutus vajalikud meetmed, millega tagatakse, et toimikuid töötleb 
mõni teine järelevalveasutus või et need on kättesaadavad. 

1.8.6.2.4 Teavitamiskohustus 

1.8.6.2.4.1  RID-i lepinguosalised riigid avalikustavad riigisisese korra järelevalveasutuste hindamise, 
heakskiitmise ja järelevalve kohta ning sellega seotud teabes toimunud muutuste kohta. 

1.8.6.2.4.2 RID-i lepinguosalise riigi pädev asutus peab avaldama ajakohastatud nimekirja kõikidest 
järelevalveasutustest, mille ta on heaks kiitnud, sealhulgas alajaos 1.8.6.2.2.3 kirjeldatud ajutiselt 
heakskiidetud järelevalveasutustest. Loetelu peab sisaldama vähemalt järgmist teavet. 

 (a) järelevalveasutuse nimi ja aadress;  

 (b) tegevused, mille sooritamiseks on järelevalveasutus heaks kiidetud;  

 (c) kinnitus selle kohta, et riiklik akrediteerimisasutus on järelevalveasutuse akrediteerinud standardi 
EN ISO/IEC 17020:2012 kohaselt (välja arvatud punkt 8.1.3) ning et akrediteering hõlmab tegevusi, 
mille jaoks järelevalveasutus on heaks kiidetud;  

 (d) peatükkides 6.2 ja 6.8 nimetatud järelevalveasutuse tunnusmärk või tempel ning 
järelevalveasutuse volitatud kohapealse järelevalveteenistuse tunnusmärk. 

 Sellele loetelule tuleb viidata OTIF-i veebisaidil. 

1.8.6.2.4.3 Pädeva asutuse heakskiidetud järelevalveasutust võib tunnustada teine pädev asutus.  

 Kui pädev asutus soovib kasutada teise pädeva asutuse juba heakskiidetud järelevalveasutuse 
teenuseid vastavushindamise ja ülevaatusega seotud toimingute tegemiseks tema nimel, peab 
kõnealune pädev asutus lisama kõnealuse järelevalveasutuse, tunnustatud tegevused ja 
järelevalveasutuse kinnitanud pädeva asutuse alajaos 1.8.6.2.4.2 nimetatud nimekirja ning teavitama 
sellest OTIF-i sekretariaati. Kui heakskiit tühistatakse või see peatatakse, siis tunnustus enam ei 
kehti.  

 MÄRKUS: Selles kontekstis tuleb järgida RID-i lepinguosaliste riikide vahelisi vastastikuse 
tunnustamise lepinguid. 

1.8.6.3 Järelevalveasutuste kohustused 

1.8.6.3.1 Üldreeglid 

 Järelevalveasutus peab: 

 (a) omama tehniliste funktsioonide rahuldavaks täitmiseks organisatsioonilise struktuuriga, pädevat, 
koolitatud, kompetentset ja kogemustega personali; 

 (b) omama juurdepääsu sobivatele ja piisavatele rajatistele ning seadmetele; 

 (c) tegutsema erapooletult ning olema vaba mis tahes mõjutustest, mis võiksid seda takistada; 

 (d) hoidma tootja ja muude asutuste ärisaladust ja teavet ettevõtete varalisest seisukorrast; 

 (e) hoidma lahus järelevalveasutuse kontrollifunktsioonid sellega mitteseotud tegevusest; 

 (f) omama dokumenteeritud kvaliteedisüsteemi, mis on samaväärne standardis EN 
ISO/IEC 17020:2012 sätestatuga (välja arvatud 8.1.3); 

 (g) tagama vastavates standardites ja RID-is määratud katsete ja ülevaatuste sooritamise; 

 (h) omama tõhusat ja asjakohast aruandluse ja protokollimise süsteemi kooskõlas jagudega 1.8.7 ja 
1.8.8. 

 (i) olema vaba igasugusest kaubanduslikust või rahalisest survest ning mitte tasustama oma töötajaid 
tehtud kontrollide arvu või nende tulemuste alusel; 

 (j) omama vastutuskindlustust, mis katab sooritatavate tegevustega seotud riske; 

 MÄRKUS: See ei ole vajalik, kui RID-i lepinguosaline riik vastutab riigisisese seaduse alusel; 

 (k) tal on ülevaatuse eest vastutavad isikud, kes:  



 

 

 (i) ei ole otseselt seotud ülevaadatava toote (surveanum, paak, patareivagun või MEGC) 
kavandamise, tootmise, tarnimise, paigaldamise, ostmise, omamise, kasutamise või hooldamisega;  

 (ii) on koolitatud kõigis tegevustes, mille sooritamiseks on järelevalveasutus heaks kiidetud;  

 (iii) omavad asjakohaseid teadmisi, tehnilisi oskusi ja arusaamist kohaldatavatest nõuetest, 
standarditest ning 4. ja 6. osa asjakohastest sätetest;  

 (iv) on võimelised koostama sertifikaate, protokolle ja aruandeid, mis tõendavad hindamiste 
sooritamist;  

 (v) hoiavad ametisaladust teabe puhul, mis on saadud oma ülesannete täitmisel või selle 
jõustamiseks vastu võetud riigisiseses õiguses, välja arvatud selle RID-i lepinguosalise riigi pädevate 
asutuste suhtes, kus tegevusi sooritatakse. Teiste järelevalveasutuste taotlusel võib teavet jagada 
niivõrd, kuivõrd see on vajalik ülevaatuste ja katsete tegemiseks. 

 Järelevalveasutust akrediteeritakse lisaks standardi EN ISO/IEC 17020:2012 kohaselt (välja arvatud 
lõige 8.1.3). 

1.8.6.3.2 Töökohustused 

1.8.6.3.2.1 Pädev asutus või järelevalveasutus peab sooritama vastavushindamist, korralist ülevaatust, 
vaheülevaatust, erakorralist ülevaatust ja kasutuselevõtukontrolli proportsionaalsel viisil, vältides 
tarbetut koormust. Pädev asutus või järelevalveasutus peab võtma oma tegevuses arvesse 
asjaomaste ettevõtete suurust, sektorit ja struktuuri ning tehnoloogia suhtelist keerukust ja 
seeriatootmise iseloomu. 

1.8.6.3.2.2  Pädev asutus või järelevalveasutus peab kinni pidama 4. ja 6. osa sätete täitmiseks vajalikust 
rangusastmest ja kaitsetasemest. 

1.8.6.3.2.3 Kui pädev asutus või järelevalveasutus leiab, et tootja ei ole täitnud 4. või 6. osa nõudeid, nõuab ta 
tootjalt asjakohaste parandusmeetmete võtmist ning ei väljasta tüübikinnitustunnistust ega esmase 
ülevaatuse või katsetuse tunnistust enne, kui on rakendatud asjakohased parandusmeetmed.  

1.8.6.3.3 Kontrolliülesannete delegeerimine 

 MÄRKUS: Järgmisi sätteid kohaldatakse ainult tüüpi A järelevalveasutustele. Tüüp B 
järelevalveasutustel ei ole lubatud delegeerida tegevusi, mille jaoks nad on heaks kiidetud. 
Kohapealse järelevalveteenistuse kohta vt 1.8.7.7.2. 

1.8.6.3.3.1 Kui järelevalveasutus kasutab oma tegevusega seotud konkreetsete ülesannete sooritamiseks 
alltöövõtjate teenuseid, peab järelevalveasutus seda ettevõtet hindama ja jälgima või seda ettevõtet 
tuleb akrediteerida eraldi. Eraldi akrediteerimise korral peab alltöövõtjat nõuetekohaselt akrediteerima 
standardi EN ISO/IEC 17025:2017 (välja arvatud lõige 8.1.3) või EN ISO/IEC 17020:2012 (välja 
arvatud lõige 8.1.3) kohaselt ning järelevalveasutus peab alltöövõtjat tunnustama iseseisva ja 
erapooletu katselabori või järelevalveasutusena, et sooritada akrediteeringule vastavaid 
katseülesandeid. Järelevalveasutus peab tagama, et määratud alltöövõtja vastab ülesannete 
täitmiseks vajalikele nõuetele sama kompetentsi ja turvalisuse tasemega, nagu on ette nähtud 
järelevalveasutustele (vt alajagu 1.8.6.3.1) ning järelevalveasutus peab seda jälgima. 
Järelevalveasutus teavitab pädevat asutust eespool nimetatud korraldustest. 

1.8.6.3.3.2 Järelevalveasutus võtab enda kanda kogu vastutuse, mis on seotud alltöövõtja ülesannete täitmisega, 
kus iganes neid täidetakse. 

1.8.6.3.3.3 Tüüp A järelevalveasutus tohib delegeerida ainult osa oma tegevustest. Järelevalveasutus peab alati 
ise sooritama hindamise ja väljastama sertifikaadid. 

1.8.6.3.3.4 Tegevust ei tohi delegeerida ilma tootja, omaniku või operaatori nõusolekuta. 

1.8.6.3.3.5  Järelevalveasutus peab pädeva asutuse käsutusse andma asjakohased dokumendid, mis on seotud 
eespool nimetatud alltöövõtjate kvalifikatsiooni hindamise ja teostatavate töödega. 

1.8.6.3.4 Teavitamiskohustused 

Järelevalveasutused on kohustatud teavitama pädevaid asutusi, mis nad heaks kiitsid, järgnevast: 

(a) välja arvatud juhul, kui kohalduvad alajao 1.8.7.2.2.2 sätted, tüübikinnituse tunnistusest 
keeldumisest, selle piiramisest, peatamisest või äravõtmisest; 

(b) kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad pädeva asutuse väljastatud heakskiidu kehtivusvaldkonda 
ja tingimusi; 

(c) kõikidest ülevaatustunnistustest keeldumistest; 

(d) kõikidest selle jao kohaselt järelevalvet teostavatelt pädevatelt asutustelt saadud 
teabepäringutest, mis on seotud sooritatud tegevustega; 



 

 

(e) taotluse alusel heakskiidu kehtivusvaldkonnas sooritatud tegevustest, kaasa arvatud ülesannete 
delegeerimisest; 

(f) kohapealse järelevalveteenistuse lubadest, peatamistest või tühistamistest. 

1.8.7 Nõuetele vastavuse hindamise, tüübikinnitustunnistuse väljastamise ja ülevaatuste kord  

MÄRKUS 1: Käesolevas jaos tähendab „asjaomane asutus“ peatükkides 6.2 ja 6.8 määratud 
asutust. 

MÄRKUS 2: Käesolevas jaos tähendab „tootja“ pädeva asutuse ees vastavushindamise kõigi 
aspektide ning konstruktsiooni nõuetele vastavuse tagamise eest vastutavat ettevõtet, 
kelle nimi ja tähis on esitatud tüübikinnitustel ja märgistusel. Ei ole oluline, et ettevõte 
oleks otseselt kaasatud kõikidesse vastavushindamise objektiks oleva toote 
ehitusetappidesse (vt alajagu 1.8.7.1.5). 

1.8.7.1 Üldsätted 

1.8.7.1.1 Jaos 1.8.7 sätestatud korda kohaldatakse peatükkidele 6.2 ja 6.8. 
Kui pädev asutus täidab ülesanded ise, siis peab pädev asutus vastama selle jao sätetele. 

1.8.7.1.2 Kõik 

a) alajao 1.8.7.2.1 kohase tüübikinnituse; 

b) alajao 1.8.7.2.2 kohase tüübikinnituse väljastamise; 

c) alajao 1.8.7.3 kohase tootmisjärelevalve; või 

d)  alajao 1.8.7.4 kohase esmase ülevaatuse ja katsetamise 

taotlused peab tootja esitama pädevale asutusele või järelevalveasutusele peatüki 6.2 ja 6.8 kohaselt. 

Kõik 

e) alajao 1.8.7.5 kohase kasutuselevõtukontrolli; või 

f)  alajao 1.8.7.6 kohase korralise ülevaatuse, vaheülevaatuse ja erakorralise kontrolli 

 taotlused peab omanik või tema volitatud esindaja või operaator või tema volitatud esindaja esitama 
pädevale asutusele või  järelevalveasutusele. 

Kui kohapealset järelevalveteenistust on volitatud lõigete c, d või f jaoks, ei ole vaja esitada c, d või f 
kohast taotlust. 

1.8.7.1.3 Taotlus peab sisaldama: 

a) alajao 1.8.7.1.2 kohaselt taotleja nime ja aadressi; 

b) kirjalikku avaldust, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele muule pädevale asutusele või 
järelevalveasutusele; 

c) alajaos 1.8.7.8 määratletud asjaomast tehnilist dokumentatsiooni; 

d) kinnitust, millega lubatakse pädevale asutusele või järelevalveasutusele vastavuse 
hindamiseks või ülevaatuseks juurdepääs tootja territooriumile, kontrollidele, katsetele ja 
ladudele ning kogu asjakohane teave. 

1.8.7.1.4 Kui tootjal või katsekohaga ettevõttel on lubatud luua kohapealne järelevalveteenistus alajagude 
6.2.2.12, 6.2.3.6.1 või alajao 6.8.1.5.3 lõike b või alajao 6.8.1.5.4 lõike b kohaselt, siis peab ta 
järelevalveasutusele rahuldaval viisil tõendama, et kohapealne järelevalveteenistus suudab sooritada 
jao 1.8.7 kohaseid ülevaatusi ja katseid. 

1.8.7.1.5 Toodete (surveanumad, paagid, käitamisvahendid ning paakvagunite või MEGC-de elementide, 
konstruktsiooniseadmete ja käitamisvahendite koostud) tüübikinnitustunnistused, 
ülevaatustunnistused ja toodete aruanded, sealhulgas tehniline dokumentatsioon, tuleb säilitada:  

 a) tootjal vähemalt 20 aastat alates tüübikinnituse kehtivuse lõppemise kuupäevast;  

 b) väljaandval pädeval asutusel või järelevalveasutusel vähemalt 20 aastat alates väljaandmise 
kuupäevast;   

 c) omanikul või operaatoril vähemalt 15 kuud pärast toote kasutuselt kõrvaldamist. 

1.8.7.2 Tüübikinnitus ja tüübikinnitustunnistuse väljastamine 

1.8.7.2.1 Tüübikinnitus 

1.8.7.2.1.1 Tootja: 



 

 

a) peab andma surveanumate puhul järelevalveasutuse käsutusse kavandatud toodangu 
näidised. Järelevalveasutus võib nõuda lisanäidiseid, kui seda näeb ette katseprogramm; 

b) peab andma paakide, patareivagunite ja MEGC-de puhul tüübikatseteks juurdepääsu 
prototüübile; 

c) peab andma käitamisvahendite puhul järelevalveasutuse käsutusse kavandatud toodangu 
näidised. Järelevalveasutus võib nõuda lisanäidiseid, kui seda näeb ette katseprogramm. 

MÄRKUS: Arvesse võib võtta muude eeskirjade või standardite kohaste hindamiste ja katsete 
tulemusi. 

1.8.7.2.1 Järelevalveasutus: 

a) teeb alajaos 1.8.7.8.1 kirjeldatud tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks, et mudel vastab 
RID-i asjaomastele sätetele, ning selle, et prototüüp või prototüüppartii on toodetud vastavalt 
tehnilisele dokumentatsioonile ja esindab mudelit; 

b) sooritab kontrolle ja katseid või sooritab kontrolle ja kontrollib katsetingimusi ja vaatab 
kohapeal pealt RID-is, kaasa arvatud asjaomastes standardites, määratletud katseid, et teha 
kindlaks, kas sätteid on kohaldatud ja nendest on kinni peetud ja kas tootja kasutatav kord 
vastab nõuetele; 

c) kontrollib RID-i asjaomaste sätete põhjal materjalide tootja (tootjate) väljastatud sertifikaati 
(sertifikaate); 

d) kinnitab püsiliidete tegemise protseduurid või kontrollib, kas need on saanud juba varem 
heakskiidu, ja teeb kindlaks, et püsiliidete ja mittepurustavate katsetega tegelevad töötajad 
on kvalifitseeritud või saanud loa; 

e) lepib tootjatega kokku asukoha, kus teostada ülevaatust ja vajalikke katseid. 

Järelevalveasutus väljastab tootjale tüübihindamisaruande. 

1.8.7.2.2 Tüübikinnitustunnistuse väljastamine 

Tüübikinnitustega lubatakse tooteid ehitada kõnealuse tüübikinnituse kehtivusaja jooksul. 

1.8.7.2.2.1 Kui tüüp vastab kõigile kohaldatavatele sätetele, väljastab pädev asutus või järelevalveasutus tootjale 
peatükkide 6.2 ja 6.8 kohase tüübikinnitustunnistuse. 

Kõnealune tunnistus peab sisaldama: 

a) väljastaja nime ja aadressi; 

b) pädevat asutust, mille alt tunnistus väljastati 

c) tootja nime ja aadressi; 

d) viidet RID-i versioonile ja tüübihindamiseks kasutatud standarditele; 

e) kõiki tüübihindamisest tulenevaid nõudeid; 

f) alajao 1.8.7.8.1 kohase tüübihindamise dokumentides sisalduvaid tüübi ja variatsioonide 
tuvastamiseks vajalikke andmeid, nagu on määratletud asjaomastes standardites. Andmeid 
sisaldavad dokumendid või tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu peab sisalduma 
tunnistuses või olema sellele lisatud;  

g) viidet tüübihindamisaruandele (tüübihindamisaruannetele); 

h) tüübikinnituse maksimaalset kehtivusaega; ja 

i) peatükkide 6.2 ja 6.8 kohaseid erinõudeid. 

1.8.7.2.2.2 Tüübikinnitus kehtib kuni kümme aastat. Kui sellel perioodil RID-i asjakohased tehnilised nõuded on 
muutunud nii, et heakskiidetud tüüp ei ole enam nendega vastavuses, kaotab tüübikinnitus kehtivuse. 
Kui selle aja jooksul kohaldub alajao 6.2.2.1 ja 6.2.2.3 tabelite veerus (3) või alajagudes 6.2.4.1, 
6.8.2.6.1 ja 6.8.3.6 esitatud tabelite veerus (5) sätestatud äravõtmiskuupäev, kaotab tüübikinnitus 
kehtivuse. Tunnistuse väljastanud pädev asutus või järelevalveasutus peab selle ära võtma. 

MÄRKUS: olemasolevate tüübikinnituse tunnistuste äravõtmise lõpptähtaeg on kirjas alajao 6.2.4.1 ja 
alajagude 6.8.2.6.1 või 6.8.3.6 tabelite veerus (5). 

Kui tüübikinnitus on aegunud või see on ära võetud, ei ole selle tüübikinnituse järgi toodete tootmine 
enam lubatud. 

MÄRKUS: Kehtivusaja ületanud või äravõetud tüübikinnituse tunnistuses välja toodud toodete 
kasutamise, korralise ülevaatuse ja vaheülevaatusega seotud asjakohased sätted 



 

 

kohalduvad selle tüübi järgi toodetud toodetele jätkuvalt enne nende kehtivusaja lõppemist 
või äravõtmist, kui neid võib edaspidi kasutada. 

Tüübikinnitusi saab uuendada uue tüübihindamise alusel. Arvesse tuleb võtta eelmise tüübihindamise 
katsete tulemusi, kui need katsed vastavad veel uuendamise kuupäeval kehtivatele RID-i sätetele, 
kaasa arvatud kohalduvad standardid. Uuendamine pole lubatud, kui tüübikinnitus on ära võetud.  

MÄRKUS: tüübihindamise uuendamist võib sooritada järelevalveasutus, mis ei väljastanud esialgset 
tüübikinnituse tunnistust. 

Olemasoleva tüübikinnituse vahepealsed muudatused (näiteks väiksemad muudatused 
surveanumate juures, näiteks suuruste või mahtude lisamine, mis ei mõjuta nõuetele vastavust, või 
nagu paakide puhul on kirjas alajaos 6.8.2.3.2) ei pikenda või muuda tunnistuse esialgset kehtivust. 

1.8.7.2.2.3 Kehtiva, aegunud või äravõetud tüübikinnitusega toote muutmise puhul on asjaomane 
tüübihindamine, katsetamine, ülevaatus ja heakskiidu andmine piiritletud toote nende osadega, mida 
muudeti. 

Muudatused peavad vastama RID-i sätetele, mis kehtisid muutmise hetkel. Toote nende osade kohta, 
mida ei muudetud, jääb kehtima algse tüübikinnituse dokumentatsioon. 

Muudatus võib kehtida ühe või mitme toote kohta, mille kohta kehtib sama tüübikinnitus. 

Kui muudetav toode vastab kõikidele kohalduvatele sätetele, peab RID-i lepinguosalise riigi pädev 
asutus või järelevalveasutus väljastama muudatust heakskiitva täiendava tunnistuse omanikule või 
operaatorile peatükkide 6.2 ja 6.8 kohaselt. Paakide, patareivagunite või MEGC-de jaoks tuleb alles 
hoida koopia tüübikinnitusest, mis on osa paagi dokumentatsioonist. 

1.8.7.3 Tootmisjärelevalve 

1.8.7.3.1 Tootja võtab kõik võimalikud meetmed, et tagada tootmisprotsessi vastavus RID-i kohaldatavatele 
sätetele, tüübikinnitustunnistusele, alajao 1.8.7.8.3 kohasele tehnilisele dokumentatsioonile ja 
aruandlusele. 

1.8.7.3.2 Asjaomane asutus peab teostama tootmisprotsessi suhtes järelevalvet. 

 Asjaomane asutus: 

a) kontrollib kooskõla alajaos 1.8.7.8.3 määratletud tehnilise dokumentatsiooni vastavust 
kohaldatavatele RID-i, tüübikinnitustunnistuse ja aruannete sätetele; 

b) kontrollib, et toote tootmine tootmisprotsessis on kooskõlas selle suhtes kehtivate nõuete ja 
dokumentatsiooniga; 

c) kontrollib materjalide jälgitavust ning materjali sertifikaadi (sertifikaatide) vastavust 
spetsifikatsioonile; 

d) kontrollib vajaduse korral, kas püsiliidete ja mittepurustavate katsetega tegelevad töötajad on 
kvalifitseeritud või saanud loa; 

e) lepib tootjaga kokku koha, kus teostatakse ülevaatusi ja vajalikke katseid; ja 

f) koostab tootmise järelevalve tulemuste kohta kirjaliku aruande. 

1.8.7.4 Esmane ülevaatus ja katsed 

1.8.7.4.1 Tootja: 

a) kannab peale RID-is määratletud tähised; ja 

b) esitab asjaomasele asutusele alajaos 1.8.7.8.4 määratletud tehnilise dokumentatsiooni. 

1.8.7.4.2 Asjaomane asutus: 

a) sooritab kontrolle ja katseid või sooritab kontrolle ja kontrollib katsetingimusi ja vaatab pealt 
kohapealseid katseid, et teha kindlaks, et toodet toodetakse tüübikinnituse ja asjaomaste 
sätete kohaselt; 

b) kontrollib käitamisvahendite tootja esitatud sertifikaate, võrreldes neid käitamisvahenditega; 

c) väljastab esmase ülevaatuse ja katsete kohta aruande seoses teostatud üksikasjalike 
katsete ja kontrollidega ning kontrollitud tehnilise dokumentatsiooniga;  

d) koostab esmase ülevaatuse ja katsete kohta tunnistuse ning kannab sellele tootja nõuetele 
vastavuse korral peale oma tähise; ja 

e) kontrollib, kas tüübikinnitus jääb kehtivaks pärast tüübikinnitusega seotud RID-i sätete 
(kaasa arvatud viidatud standardite) muutumist. Kui tüübikinnitus enam ei kehti, siis peab 



 

 

asjaomane asutus väljastama ülevaatusest keeldumise aruande ja teavitama 
tüübikinnitustunnistuse väljastanud pädevat asutust või järelevalveasutust. 

Punktis d nimetatud tunnistus ja punktis c nimetatud aruanne võivad sisaldada mitut sama tüüpi 
toodet (grupitunnistus või -aruanne). 

1.8.7.4.3 Alajao 1.8.7.4.2 lõike d kohane tunnistus peab sisaldama vähemalt: 

a) järelevalveasutuse nime ja aadressi ning kohaldumise korral kohapealse 
järelevalveteenistuse nime ja aadressi; 

b) tootja nime ja aadressi; 

c) esmase ülevaatuse asukohta; 

d) viidet RID-i versioonile ja esmaste ülevaatuste ja katsete puhul kasutatud standarditele; 

e) ülevaatuste ja katsete tulemusi; 

f) kontrollitud toote (toodete) tuvastamist võimaldavaid andmeid, vähemalt seerianumbrit või 
mitte-taastäidetavate balloonide puhul partiinumbrit; 

g) tüübikinnitusnumbrit; ja 

h) viidet kohapealse järelevalveteenistuse sertifikaadile, kui see on asjakohane. 

1.8.7.5 Kasutuselevõtukontroll 

1.8.7.5.1 Kui pädev asutus nõuab alajao 6.8.1.5.5 kohaselt kasutuselevõtukontrolli, kaasab omanik või 
operaator kasutuselevõtukontrolliks ühe järelevalveasutuse ning esitab sellele tüübikinnitustunnistuse 
ja alajaos 1.8.7.8.4 nimetatud tehnilise dokumentatsiooni. 

1.8.7.5.2 Järelevalveasutus vaatab dokumendid läbi ja:  

a)  teeb väliskontrolle (nt märgistamine, seisund);  

b)  kontrollib vastavust tüübikinnitustunnistusele;  

c)  kontrollib eelnevaid ülevaatusi ja katseid sooritanud järelevalveasutuste heakskiitude 
kehtivust;   

(d) kontrollib, et jao 1.6.3 või 1.6.4 üleminekusätted on täidetud. 

1.8.7.5.3 Järelevalveasutus väljastab kasutuselevõtukontrolli aruande, mis sisaldab hindamise tulemusi. 
Omanik või operaator esitab selle aruande kasutuselevõtukontrolli nõudvale pädevale asutusele selle 
taotluse alusel ning järgnevate ülevaatuste ja katsete eest vastutavatele järelevalveasutustele.  

 Kui kasutuselevõtukontroll ebaõnnestub, tuleb mittevastavused kõrvaldada ja enne paagi kasutamist 
tuleb läbida uus kasutuselevõtukontroll.  

 Kasutuselevõtukontrolli eest vastutav järelevalveasutus teavitab viivitamata oma pädevat asutust 
kõikidest keeldumistest.27 

1.8.7.6 Korralised ülevaatused, vaheülevaatused ja erakorralised ülevaatused 

1.8.7.6.1  Asjaomane asutus: 

a) tuvastab ja kontrollib vastavust dokumentatsioonile; 

b) sooritab ülevaatused ja katsed või sooritab ülevaatused ja kontrollib katsetingimusi ja vaatab 
kohapeal pealt katseid, et veenduda nõuetest kinnipidamises; 

c) avaldab ülevaatuste ja katsete tulemuste aruanded, milles võib käsitleda mitut toodet; ja 

d) tagab nõutud tähiste kasutamise. 

                                                 
27 Sellisel juhul peab pädev asutus teavitama ka asjaomase RID-i lepinguosalise riigi, mis on ka Euroopa Liidu 
liikmesriik, riiklikku ohutusasutust (NSA), et hinnata järelmeetmeid, mida riiklik ohutusasutus kohaldab direktiivi (EL) 
2016/797 artiklit 26 („Veeremiüksuste või veeremiüksuste tüüpide mittevastavus olulistele nõuetele“) kohaselt ja 
rakendusmääruse (EL) 2018/545 artikli 7 lõiget 4 (sellise teabe jagamine, mis on saadud tehniliste ja 
käitamisküsimustega seotud kogemustest ning mis võib olla veeremitüübi ja/või veeremi turule laskmise loa 
väljaandmise seisukohast asjakohane).  
RID-i lepinguosalistes riikides, kes on ka ATMF-i lepinguosalised riigid, kuid kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, 
teavitab pädev asutus ka pädevat asutust ATMF-i ühtsete eeskirjade artikli 5 tähenduses, et hinnata järelmeetmete 
vajadust, eelkõige kooskõlas ATMF-i ühtsete eeskirjade artikliga 10a, mis käsitlevad veeremi või veeremitüüpide 
mittevastavust, ning vajaduse korral kooskõlas APTU ühtsete eeskirjade artikliga 8a, kui eeldatakse puudusi 
ühtsetes tehnilistes eeskirjades. 



 

 

1.8.7.6.2 Omanik või operaator säilitab surveanumatele tehtud korraliste ülevaatuste ja katsete aruanded 
vähemalt kuni järgmise korralise ülevaatuseni. 

MÄRKUS: sätted paagi dokumentatsiooni kohta on kirjas alajaos 4.3.2.1.7. 

1.8.7.7 Kohapealse järelevalveteenistuse järelevalve 

1.8.7.7.1 Kui alajagude 6.2.2.12, 6.2.3.6.1, alajao 6.8.1.5.3 lõike b või alajao 6.8.1.5.4 lõike b kohaselt 
kasutatakse kohapealset järelevalveteenistust, peab tootja või katsekoht: 

a) rakendama alajaos 1.8.7.8.6 dokumenteeritud ja järelevalve alla kuuluvate kontrollide ja katsete 
puhul kohapealse järelevalveteenistuse kvaliteedisüsteemi koos tehniliste protseduuridega; 

b) täitma heakskiidu saanud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja tagama selle rahuldava ja 
tõhusa jätkuva toimimise, ennekõike; 

i) määrama kohapealsesse järelevalveteenistusse väljaõppe saanud ja pädevad töötajad; ja 

ii) kandma tootele peale järelevalveasutuse peatükkides 6.2 ja 6.8 sätestatud tunnusmärgi 
või templi ja kohapealse järelevalveteenistuse tähise, kus see on asjakohane, et tagada 
jälgitavus. 

1.8.7.7.2 Järelevalveasutus teostab esmase auditi igas asukohas. Kui selle tulemus on rahuldav, teavitab 
järelevalveasutus pädevat asutust kohapealsele järelevalveteenistusele loa andmiseks ja väljastab 
kuni kolmeks aastaks loa. Täidetud peavad olema järgmised tingimused: 

a) kõnealune audit peab toimuma igas asukohas, et kinnitada, et sooritatud ülevaatused ja 
katsed on kooskõlas RID-i nõuetega; 

b) järelevalveasutus võib anda kohapealsele järelevalveteenistusele loa kanda igale heakskiidu 
saanud tootele peale järelevalveasutuse tunnusmärk või tempel peatükkide 6.2 ja 6.8 
kohaselt; 

c) luba võib uuendada pärast rahuldavat auditit, mis sooritati igas asukohas viimasel aastal 
enne loa kehtivusaja lõppu. Uus kehtivusaeg algab loa kehtivusaja lõppemise kuupäevaga; 

d) järelevalveasutuse audiitorid peavad olema pädevad hindamaks kvaliteedisüsteemiga 
hõlmatud toodete nõuetele vastavust ja kvaliteedisüsteemi ennast; ja 

e) kohapealne järelevalveteenistus peab olema tegevustega hõivatud sellise sagedusega, mis 
tagab vajaliku pädevustaseme. 

Kohapealne järelevalveteenistus võib ainult teatud juhtudel kasutada oma tegevusega seotud 
konkreetsete ülesannete sooritamiseks alltööettevõtjaid, kui järelevalveasutus on seda lubanud. 
Alltöövõtjat tuleb lisaks akrediteerida standardi EN ISO/IEC 17025:2017 (välja arvatud lõige 8.1.3) või 
EN ISO/IEC 17020:2012 (välja arvatud lõige 8.1.3) iseseisva ja erapooletu katselabori või 
järelevalveasutusena, et sooritada akrediteeringule vastavaid katseülesandeid.  

1.8.7.7.3 Luba peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid: 

a) järelevalveasutuse nimi ja aadress; 

b) tootja või katsekoha nimi ja aadress ning kohapealse järelevalveteenistuse kõigi asukohtade 
aadressid 

c) viide kohapealsele järelevalveteenistusele loa andmisel kasutatud RID-i versioonile ja 
standarditele või tunnustatud tehnilistele koodeksitele, mida kasutati jao 6.2.5 kohaselt 
esmaseks ülevaatuseks ja katseteks või korralisteks ülevaatusteks; 

d) viide esmase auditi aruandele; 

e) vajadusel täiendav teave kohapealse järelevalveteenistuse valdkonna määratlemiseks 
(näiteks toodete tüübikinnitused esmaste ülevaatuste ja katsete jaoks); 

f) kohapealse järelevalveteenistuse tähis, kui see kohaldub; ja 

g) aegusmistähtpäev. 

1.8.7.7.4 Järelevalveasutus teostab loa kehtivaja jooksul igas asukohas perioodilisi auditeid, veendumaks, et 
kohapealne järelevalveteenistus peab ja rakendab jätkuvalt kvaliteedisüsteemi, kaasa arvatud 
tehnilisi protseduure. Täidetud peavad olema järgmised tingimused: 

a) auditid tuleb sooritada vähemalt kui iga kuue kuu järel; 

b) järelevalveasutus võib nõuda täiendavaid külastusi, väljaõpet, tehnilisi muudatusi, 
kvaliteedisüsteemi muutmist või kohapealse järelevalveteenistuse kontrollide ja katsete 
piiramist või keelamist; 



 

 

c) järelevalveasutus hindab kõiki kvaliteedisüsteemis tehtud muudatusi ning teeb otsuse, kas 
muudetud kvaliteedisüsteem vastab jätkuvalt esmase auditi nõuetele või on vaja täielikku 
ümberhindamist. 

d) järelevalveasutuse audiitorid peavad olema pädevad hindamaks kvaliteedisüsteemiga 
hõlmatud toodete nõuetele vastavust ja kvaliteedisüsteemi ennast; ja 

e) järelevalveasutus peab esitama tootjale või katsekohale või kohapealsele 
järelevalveteenistusele auditi protokolli ja, kui tehti katse, katseprotokolli. 

1.8.7.7.5 Asjaomastele nõuetele mittevastavuse korral tagab järelevalveasutus parandusmeetmete võtmise. 
Kui parandusmeetmed jäetakse nõutud aja jooksul võtmata, peab järelevalveasutus kohapealse 
järelevalveteenistuse tegevusloa peatama või selle ära võtma. Pädevale asutusele tuleb saata loa 
peatamise või äravõtmise kohta teatis. Tootjale või katsekohale ning kohapealsele 
järelevalveteenistusele tuleb esitada protokoll, milles tuuakse üksikasjalikult ära järelevalveasutuse 
tehtud otsuste põhjused. 

1.8.7.8 Dokumendid 

Tehniline dokumentatsioon peab võimaldama hinnata vastavust asjaomastele nõuetele. 

1.8.7.8.1 Tüübikinnituse puhul esitatavad dokumendid: 

Tootja peab esitama vajadusel järgmised dokumendid: 

a) mudeli ja tootmise puhul kasutatud standardite loetelu; 

b) tüübi, sealhulgas kõigi variatsioonide, kirjeldus; 

c) peatüki 3.2 tabeli A asjaomase veeru kohased eeskirjad või ohtlike kaupade loetelu, mille 
vedamiseks määratud tooted on ette nähtud; 

d) üldkoostu joonis või joonised; 

e) põhjalikud joonised, sealhulgas toote, käitamisvahendite, struktuuriliste seadmete, nõuetele 
vastavuse kontrollimiseks vajalike tähiste ja/või siltide mõõtmed, mida kasutatakse 
arvutusteks; 

f) arvutuste märkmed, tulemused ja järeldused; 

g) loetelu käitamisvahenditest koos asjaomaste tehniliste andmetega ning teave ohutusseadmete 
kohta, sealhulgas rõhualandusvõimsuse arvutused, kui see on asjakohane; 

h) loetelu tootmisstandardis ette nähtud materjalidest, mida on kasutatud iga osa, allosa, voodri 
ning käitamisvahendite ja struktuuriliste seadmete jaoks ning materjali vastav spetsifikatsioon 
või RID-i nõuetele vastavust kinnitav deklaratsioon; 

i) püsiliidete teostamise protsessi kinnitus; 

j) termilise töötlusprotsessi (termiliste töötlusprotsesside) kirjeldus; ja 

k) kõigi tüübikinnituse ja tootmise puhul teostatavate ning standardites või RID-is loetletud katsete 
kord, kirjeldus ja protokollid. 

1.8.7.8.2 Tüübikinnitustunnistuse väljastamise puhul esitatavad dokumendid 

a) mudeli ja tootmise puhul kasutatud standardite loetelu; 

b) tüübi, sealhulgas kõigi variatsioonide, kirjeldus; 

c) peatüki 3.2 tabeli A asjaomase veeru kohased eeskirjad või ohtlike kaupade loetelu, mille 
vedamiseks määratud tooted on ette nähtud; 

d) üldkoostu joonis või joonised; 

e) ohtlike veostega kokkupuutuvate materjalide nimekiri; 

f) käitamisvahendite loetelu; 

g) tüübihindamise aruanne; ja 

h) alajaos 1.8.7.8.1 mainitud täiendavad dokumendid pädeva asutuse või järelevalveasutuse 
nõudmisel. 

1.8.7.8.3 Tootmisjärelevalve puhul esitatavad dokumendid 

Tootja peab tegema vajadusel kättesaadavaks: 

a) alajaos 1.8.7.8.1 ja 1.8.7.8.2 loetletud dokumendid; 



 

 

b) tüübikinnituse tunnistuse koopia 

c) tootmise korra, sealhulgas katsekorra; 

d) tootmisprotokollid; 

e) püsiliiteid tegevate töötajate kinnitatud kvalifikatsiooni; 

f) mittepurustavaid katseid teostavate töötajate kinnitatud kvalifikatsiooni; 

g) purustavate ja mittepurustavate katsete protokollid; 

h) termilise töötlemise protokollid; ja 

i) kalibreerimisprotokollid. 

1.8.7.8.4 Esmase ülevaatuse ja katsete ning kasutuselevõtukontrolli puhul esitatavad dokumendid 

Tootja peab tegema esmase ülevaatuse ja katsete ning omanik või operaator kasutuselevõtukontrolli 
puhul kättesaadavaks: 

a) alajagudes 1.8.7.8.1, 1.8.7.8.2 ja 1.8.7.8.3 loetletud dokumendid; 

b) toote ja selle kõigi allosade, kaasa arvatud käitamisvahendite materjalide sertifikaadid; 

c) käitamisvahendite nõuetele vastavuse tunnistused; ning 

d) vastavusdeklaratsiooni toote ja kõigi tüübikinnitusest tulenevate variatsioonide kohta, sealhulgas 
nende kirjeldused. 

1.8.7.8.5 Korraliste ülevaatuste, vaheülevaatuste ja erakorraliste ülevaatuste puhul esitatavad dokumendid 

Omanik või operaator või tema volitatud esindaja peab tegema vajadusel kättesaadavaks: 

a) surveanumate puhul erinõudeid käsitlevad dokumendid, kui perioodilise ülevaatuse, tootmis- ja 
katsestandardid neid ette näevad; 

b) paakide puhul: 

i) paagi dokumentatsiooni; ja 

ii) alajagudes 1.8.7.8.1 kuni 1.8.7.8.4 nimetatud dokumendid, kui järelevalveasutus seda 
nõuab. 

1.8.7.8.6 Kohapealse järelevalveteenistuse hindamise puhul esitatavad dokumendid 

Kohapealne järelevalveteenistus peab tegema vajadusel kättesaadavaks kvaliteedisüsteemi 
dokumentatsiooni, mis hõlmab: 

a) organisatsiooni struktuuri ja tööülesandeid; 

b) ülevaatuste ja katsete, kvaliteedikontrolli, kvaliteedi tagamise ja tööprotsessi juhendeid ning 
kasutatavaid süstemaatilisi tegevusi; 

c) kvaliteeti käsitlevat dokumentatsiooni, nagu ülevaatuste protokollid, katseandmed, 
kalibreerimisandmed ja sertifikaadid; 

d) tegevusaruandeid, et tagada alajao 1.8.7.7 kohastest audititest tulenevalt kvaliteedisüsteemi 
tõhus toimimine; 

e) tarbijate ja eeskirjade nõuete täitmise protsessi kirjeldust; 

f) dokumentide kontrolli ja läbivaatamise protsessi; 

g) nõuetele mittevastavate toodetega tegelemise korda; ja 

h) asjaomase personali koolitusprogramme ja kvalifitseerimise korda. 

1.8.7.8. Standardite kohaselt toodetud, kinnitatud, kontrollitud ja katsetatud tooted 

Alajao 1.8.7.7 nõuded loetakse täidetuks, kui kohaldatud on järgmisi asjaomaseid standardeid: 

Kohaldatavad alajaod Viide Dokumendi pealkiri 

1.8.7.7.1–1.8.7.7.4 EN 12972:2018 Paagid ohtlike kaupade veoks – 
metallpaakide katsetamine, 
ülevaatus ja tähistamine 

1.8.8 Ühekorrapakendite nõuetele vastavuse hindamise protseduurid 

Ühekorrapakendite nõuetele vastavuse hindamisel kohaldatakse ühte järgnevatest protseduuridest: 



 

 

(a) jaos 1.8.7 nimetatud protseduuri mitte-ÜRO surveanumate jaoks, v.a alajaos 1.8.7.6 nimetatud 
protseduurid; või 

(b) alajagudes 1.8.8.1 kuni 1.8.8.7 nimetatud protseduurid. 

1.8.8.1 Üldsätted 

1.8.8.1.1 Tootmisjärelevalvet teostab Xa ja jaos 6.2.6 nõutud katseid viib läbi sama Xa või IS, mille Xa on 
heaks kiitnud. Xa ja IS definitsioonid on kirjas alajaos 6.2.3.6.1. Nõuetele vastavust kontrollib pädev 
asutus, selle poolt volitatud isik või määratud järelevalveasutus, mis kuulub RID-i lepinguosalisse 
riiki. 

1.8.8.1.2 Jao 1.8.8 kohaldamisel peab taotleja näitama, tagama ja kinnitama ainuisikuliselt vastutuse 
ühekorrapakendite vastavuse eest jaole 6.2.6 ja kõigile teistele kohalduvatele RID sätetele. 

1.8.8.1.3  Taotleja peab 

(a) viima läbi kõigi ühekorrapakendite prototüüpide hindamised (kaasa arvatud kasutatavate materjalide 
ja sarnaste, näiteks mahtude, rõhkude, jooniste ning sulgur- ja päästikseadmetega) vastavalt alajaole 
1.8.8.2; 

(b) kasutama kavandamiseks, tootmiseks, ülevaatusteks ja katsetusteks heakskiidetud 
kvaliteedisüsteemi vastavalt alajaole 1.8.8.3; 

(c) kasutama heakskiidetud katsetusrežiimi vastavalt alajaole 1.8.8.4 katsete jaoks, mida nõutakse jaos 
6.2.6; 

(d) taotlema vabalt valitud RID-i lepinguosalises riigis tegutsevalt Xa asutuselt tootejärelevalveks ja 
katsetamiseks kasutatava kvaliteedisüsteemi heakskiitu. Kui taotleja ei tegutse RID-i lepinguosalises 
riigis peab ta esitama taotluse RID-i lepinguosalise riigi Xa asutusele enne esimest vedu RID-i 
lepinguosalisse riiki. 

(e) kui ühekorrapakend on taotleja poolt ühe või mitme kolmanda ettevõtte kaudu toodetud osadest 
kokku pandud, väljastama kirjalikud juhised, kuidas ühekorrapakendeid kokku panna ja täita, et see 
oleks vastavuses tema prototüübi hindamissertifikaadi sätetega. 

1.8.8.1.4  Kui ühekorrapakendeid koostavad või täitvad taotleja ja ettevõtted suudavad taotleja juhiste järgi 
vastavalt Xa asutuse vajadustele tõestada alajao 1.8.7.7 sätete (v.a alajao 1.8.7.7.1 punkti d ja alajao 
1.8.7.7.2 punkti b) nõuetele vastavust, võivad nad luua kohapealse ülevaatusteenuse, mis võib läbi 
viia kõik jaos 6.2.6 nimetatud ülevaatused ning katsed või osa nendest. 

1.8.8.2 Prototüübi hindamine 

1.8.8.2.1 Taotleja koostab tehnilise dokumentatsiooni iga ühekorrapakendi tüübi jaoks, kaasa arvatud 
kohaldatavad tehnilised standardid. Kui ta otsustab kohaldada standardit, millele ei viidata jaos 6.2.6, 
peab ta selle dokumentatsioonile lisama. 

1.8.8.2.2 Taotleja peab võimaldama Xa asutusele tootmise ajal ja pärast tootmist viieks aastaks alates 
viimasest ühekorrapakendite tootmise kuupäevast juurdepääsu tehnilisele dokumentatsioonile koos 
prototüübi näidistega vastavalt selle prototüübi hindamise tunnistusele.  

1.8.8.2.3 Taotleja väljastab pärast põhjalikku hindamist prototüübi tunnistuse, mis kehtib maksimaalselt 
kümme aastat. Ta lisab selle tunnistuse dokumentatsiooni juurde. See tunnistus annab talle õiguse 
toota ühekorrapakendeid nimetatud perioodil selle prototüübi järgi. 

1.8.8.2.4 Kui sellel perioodil RID-i asjakohased tehnilised nõuded (kaasa arvatud viidatud standardid) on 
muutunud nii, et prototüüp ei ole enam nendega vastavuses, peab taotleja oma prototüübi tunnistuse 
kasutuselt eemaldama ning teavitama Xa asutust. 

1.8.8.2.5 Taotleja võib pärast põhjalikku ja täielikku ülevaatust tunnistuse uuesti kuni kümneaastase 
kehtivusajaga välja anda. 

1.8.8.3 Tootmisjärelevalve 

1.8.8.3.1 Xa asutus koostab nii prototüübi hindamise kui ka tootmisprotsessi kohta küsitluse, et tagada 
taotlejalt sertifikaadi saanud prototüübi ja toote vastavus prototüübi tunnistuse ja RID-i kohaldatavate 
sätetega. Kui kohaldatakse alajao 1.8.8.1.3 punkti e sätteid, kaasatakse protseduuri tooteid 
kokkupanevad ja täitvad ettevõtted. 

1.8.8.3.2 Taotleja võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada tootmisprotsessi vastavus RID-i 
kohaldatavate sätete ja prototüübi tunnistuse ning selle lisadega. Kui kohaldatakse alajao 1.8.8.1.3 
punkti (e) sätteid, kaasatakse protseduuri tooteid kokkupanevad ja täitvad ettevõtted. 

1.8.8.3.3 Xa asutus peab: 



 

 

(a) kinnitama, et taotleja prototüübi hindamine vastab nõuetele ja et ühekorrapakendite tüüp vastab 
alajaos 1.8.8.2 kirjeldatud tehnilisele dokumentatsioonile; 

(b) kinnitama, et toodetakse vastavalt nõuetele ja sellele vastavale dokumentatsioonile. Kui 
ühekorrapakend on taotleja poolt ühe või mitme ettevõtte kaudu toodetud osadest kokku pandud, 
kinnitab ka Xa asutus, et ühekorrapakendid vastavad pärast lõplikku kokkupanekut ja täitmist täielikult 
kõikidele kohaldatavatele sätetele ja et taotleja juhiseid on korrektselt järgitud; 

(c) kinnitama, et osi lõplikult kokkupanev ja teste läbiv personal on kvalifitseeritud või heakskiidetud; 

(d) dokumenteerima enda poolt koostatud küsitluse tulemused. 

1.8.8.3.4 Kui Xa asutus leiab, et taotleja prototüübi tunnistus või tootmisprotsess ei vasta nõuetele, peab ta 
nõudma taotlejalt vastavate korrigeerimismeetmete rakendamist või tunnistuse äravõtmist. 

1.8.8.4 Lekkekindluse katse 

1.8.8.4.1 Taotleja ja ühekorrapakendeid lõplikult kokkupanevad ning täitvad ettevõtted peavad vastavalt 
taotleja juhistele: 

(a) viima läbi jaos 6.2.6 nimetatud katsed; 

(b) dokumenteerima katse tulemused; 

(c) väljastama nõuetele vastavuse sertifikaadi ainult ühekorrapakendite jaoks, mis vastavad täielikult 
prototüübi hindamise sätetele ja RID-i kohaldatavatele sätetele ning on edukalt läbinud jaos 6.2.6 
kirjeldatud katsed; 

(d) säilitama dokumentatsiooni vastavalt alajaos 1.8.8.7 kirjeldatule tootmise ajal ja pärast tootmist viieks 
aastaks alates viimasest ühe tüübikinnituse alla kuuluvate ühekorrapakendite tootmise kuupäevast Xa 
asutuse poolt korraldatavate pisteliste ülevaatuste jaoks; 

(e) kinnitama ühekorrapakendile vastupidava ja loetava märgi, millel on kirjas ühekorrapakendi tüüp, 
taotleja ja tootmiskuupäev või partii number. Kui piiratud ruumi tõttu pole võimalik märki 
ühekorrapakendile kinnitada, peab taotleja ühekorrapakendi külge riputama vastupidava sildi või 
panema selle koos ühekorrapakendiga sisepakendisse. 

1.8.8.4.2 Xa asutus peab: 

(a) läbi viima vajalikud pistelised hindamised ja katsed, aga vähemalt kohe pärast ühte tüüpi 
ühekorrapakendite tootmise algust ja hiljem vähemalt iga kolme aasta järel, et tagada taotleja 
prototüübi hindamise ja toote tootmise ning testimise läbiviimine vastavalt prototüübi tunnistusele ja 
asjakohastele sätetele; 

(b) kontrollima taotleja väljastatavaid tunnistusi; 

(c) läbi viima jaos 6.2.6 nõutud katsed või kiitma heaks katsetusprogrammid ja kohapealsed 
ülevaatusteenused. 

1.8.8.4.3 Tunnistus peab sisaldama vähemalt: 

(a) taotleja ja, kui lõpliku toote kokkupanekuga ei tegele taotleja, vaid taotleja juhistest lähtuv ettevõte või 
ettevõtted, ka nende ettevõtete nimed ja aadressid; 

(b) viide tootmisel ja katsetamisel kasutatud RID-i versioonile ja standarditele; 

(c) ülevaatuste ja katsete tulemused; 

(d) märkidel kasutatavad andmed, nagu on kirjas alajao 1.8.8.4.1 punktis (e). 

1.8.8.5 (Reserveeritud) 

1.8.8.6 Kohapealse ülevaatusteenuse järelevalve 

Kui taotleja või ühekorrapakendeid kokkupanev või täitev ettevõte on loonud kohapealse 
ülevaatusteenuse, kohaldatakse alajao 1.8.7.7 (v.a alajao 1.8.7.7.1 punkti d ja alajao 1.8.7.7.2 punkti 
b) sätteid. Ühekorrapakendeid kokkupanev või täitev ettevõte peab järgima taotleja asjakohaseid 
sätteid. 

1.8.8.7 Dokumendid 

Kohaldatakse alajagude 1.8.7.8.1, 1.8.7.8.2, 1.8.7.8.3, 1.8.7.8.4 ja 1.8.7.8.6 sätteid. 

 



 

 

Peatükk 1.9 

Pädevate asutuste poolsed veopiirangud 

1.9.1 RID-i lepinguosaline riik võib rakendada ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo suhtes oma 
territooriumil teatud lisasätteid, mis ei ole kehtestatud RID-is, tingimusel, et need lisasätted 

- on kooskõlas jaoga 1.9.2, 

- ei ole vastuolus alajao 1.1.2.1 punkti (b) sätetega, 

- sisalduvad RID-i lepinguosalise riigi seadustes ja kehtivad samamoodi riigisisese ohtlike kaupade 
raudteeveo puhul selle RID-i lepinguosalise riigi territooriumil, 

- ei too kaasa nende sätetega hõlmatud ohtlike kaupade raudteeveo keelustamist selle RID-i 
lepinguosalise riigi kogu territooriumil. 

1.9.2 Jaos 1.9.1 nimetatud lisasätted on: 

(a) täiendavad ohutusnõuded või veopiirangud 

- teatud struktuuride, näiteks sildade või tunnelite28 kasutamisel, 

- kombineeritud transpordiseadmete ja -rajatiste, näiteks ümberlaadimisseadmete ja -rajatiste 
kasutamisel või 

- juhul, kui veooperatsioon algab või lõpeb sadamas, raudteejaamas või muus 
transporditerminalis; 

(b) sätted, mille kohaselt on keelatud teatud ohtlike kaupade vedu erilise ja kohaliku riskiga 
teelõikudel, näiteks elurajoonides, keskkonnatundlikel aladel, majanduskeskustes või ohtlike 
seadmete ja rajatistega tööstustsoonides või lõikudel, mille suhtes kohaldatakse eritingimusi, nt 
operatiivmeetmeid (kiirusepiirang, kindlaksmääratud teekonna aeg, rongide kohtumise keeld jne). 
Võimaluse korral peavad pädevad asutused kehtestama alternatiivsed marsruudid, mida võib 
kasutada iga keelatud marsruudi või erisätetele alluva marsruudi asemel; 

(c) erakorralised sätted, mis määravad kindlaks keelatud või kohustusliku marsruudi, või ajutise 
ladustamise kohta käivad sätted, mis tulenevad äärmuslikest ilmastikutingimustest, maavärinatest, 
õnnetustest, demonstratsioonidest, tsiviilrahutustest või sõjaväelisest vaenutegevusest. 

1.9.3 Jao 1.9.2 punktidele (a) ja (b) vastavate lisasätete kohaldamiseks peab pädev asutus tõendama 
vastavate meetmete vajalikkust.2930 

1.9.4 RID-i lepinguosalise riigi pädev asutus, kes rakendab oma territooriumil mis tahes lisasätteid 
ülaltoodud jao 1.9.2, punktide (a) ja (b) mõistes, peab neist üldjuhul eelnevalt teavitama OTIF-i 
sekretariaati. OTIF-i sekretariaat teeb need teatavaks teistele RID-i lepinguosalistele riikidele. 

1.9.5 Olenemata eelmistest lõigetest, võib RID-i lepinguosaline riik rakendada ohtlike veoste rahvusvahelise 
raudteeveo suhtes oma territooriumil ohutusalaseid erinõudeid, kui RID vastavat valdkonda ei 
reguleeri, eriti seoses 

- rongiliikluse korraldamisega, 

- käitusnõuetega veoga kaasnevatele tegevustele, nt sorteerimine ja seisuteele paigutamine, 

- veetavate ohtlike veoste kohta käiva informatsiooni haldamisega tingimusel, et need nõuded 
 sisalduvad RID-i lepinguosalise riigi seadusandluses ja kehtivad samamoodi riigisisesele ohtlike 
 veoste raudteeveole selle RID-i lepinguosalise riigi territooriumil. 

Need erinõuded ei tohi puudutada RID-iga reguleeritud, eriti jao 1.1.2 punktides (a) ja (b) loetletud 
valdkondi. 

                                                 
28 Läbi La Manche’i ja teiste samasuguste omadustega tunnelite toimuva veo kohta vt ka nõukogu ja 

Euroopa Parlamendi 24. septembri 2008 direktiivi 2008/68/EÜ Lisa II, mis käsitleb ohtlike kaupade 
riigisisest vedu, (ELT L 260, 30.9.2008, lk 13). 

29 24. novembril 2005 RID-i eksperdikomisjoni poolt heaks kiidetud üldise juhisega ohtlike veoste 
raudteeveo riski arvutamiseks saab tutvuda OTIF-i veebilehel (http://otif.org/en/?page_id=1103). 

30 Multimodaalse transpordi suunistega („Inland TDG Risk Management Frame-work“) saab tutvuda 
Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi veebisaidil 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/dangerous_good/risk_management_framework_en) või otse 
Euroopa Liidu Raudteeameti veebisaidil (https://www.era.europa.eu/activities/transportdangerous-
goods/inland-tdg_en). 



 

 

Peatükk 1.10 

Turvasätted 

MÄRKUS: Käesoleva peatüki mõistes tähendab turvamine meetmeid või ettevaatusabinõusid, millega 
vähendatakse ohtlike veoste varguse või väärkasutuse võimalust, mis võiks ohustada 
isikuid, vara või keskkonda. 

1.10.1 Üldsätted 

1.10.1.1 Kõik ohtlike veoste veoga seotud isikud peavad oma ametikohustustest lähtuvalt kaaluma käesolevas 
peatükis toodud turvanõudeid. 

1.10.1.2 Ohtlikke veoseid tohib vedamiseks anda ainult sellistele vedajatele, kes on nõuetekohaselt 
 identifitseeritud. 

1.10.1.3 Ohtlike veoste veo ajal ajutiseks ladustamiseks kasutatavad ajutised ladustamisterminalid, laoplatsid, 
sõidukidepood, ankrupaigad ja sorteerimisjaamad peavad olema nõuetekohaselt turvatud, hästi 
valgustatud ning võimaluse ja vajaduse korral avalikkusele mitteligipääsetavad. 

1.10.1.4 Igal ohtlikke veoseid vedava rongi meeskonnaliikmel peab veo ajal kaasas olema fotoga isikut 
tõendav dokument 

1.10.1.5 Jaole 1.8.1 vastav ohutuse kontroll peab hõlmama ka vajalikke turvameetmeid. 

1.10.1.6 (Reserveeritud) 

1.10.2 Turvamisalane väljaõpe 

1.10.2.1 Peatükis 1.3 käsitletud väljaõpe ja täiendkoolitus peavad sisaldama ka turvariskide hindamiseks 
vajalikke elemente. Turvamise alane täiendkoolitus ei pea olema seotud ainult eeskirjade 
muutmisega. 

1.10.2.2 Turvariskide hindamise koolitus peab käsitlema turvariskide olemust, turvariskide äratundmist, 
meetodeid selliste riskidega tegelemiseks ja nende vähendamiseks ning tegevusi turvanõuete 
rikkumise korral. See peab hõlmama teadlikkust turvaplaanidest (vajaduse korral) vastavalt isikute 
kohustustele ja tööülesannetele ning nende rollile turvaplaani täitmisel. 

1.10.2.3 Sellise väljaõppe saab isik, kes töötab ametikohal, mis hõlmab ohtlike veoste vedu. Seda väljaõpet 
uuendatakse pidevalt. 

1.10.2.4 Saadud turvamisalase väljaõppega seotud dokumendid säilitab tööandja, kes võimaldab taotluse 
esitamisel tööandjal ja pädeval asutusel nendele ligipääsu. Tööandja säilitab dokumendid perioodiks, 
mille määrab pädev asutus. 

1.10.3 Sätted kõrge riskiastmega ohtlike veoste kohta 

 MÄRKUS: Lisaks RID-i turvasätetele võivad pädevad asutused rakendada veo ajal täiendavaid 
turvasätteid ka teistel kaalutlustel peale turvalisuse (vt COTIF-i lisa C artikkel 3). Selleks, et vältida 
lõhkeainete erinevate turvatähiste tõttu rahvusvahelise ja multimodaalse veo takistamist, tuleb 
tähiseid vormistada järjepidevalt ja rahvusvahelise ühtlustatud standardi kohaselt (näiteks Euroopa 
Komisjoni direktiiv 2008/43/EÜ). 

1.10.3.1 Kõrge riskiastmega ohtlike veoste määratlus 

1.10.3.1.1 Kõrge riskiastmega ohtlikud veosed on veosed, mille puhul esineb võimalus nende väärkasutamiseks 
terrorirünnaku korral, nii et tulemuseks võivad olla rasked tagajärjed, nt massilised inimkaotused, suur 
häving või, eelkõige klassi 7 puhul, massilised sotsiaal-majanduslikud kahjud. 

1.10.3.1.2 Kõrge riskiastmega ohtlikeks veosteks, mis kuuluvad muudesse kui klassi 7, loetakse allpool toodud 
tabelis 1.10.3.1.2 loetletud veoseid, mida veetakse selles märgitust suuremas koguses. 

Tabel 1.10.3.1.2: Kõrge riskiastmega ohtlike veoste loend 

 

Klass Jagu Aine või ese Kogus ! 

   Paak (l)(c) Puistlast 
(kg)(d) 

Pakendid (kg) 

1 1.1 Lõhkeained (a) (a) 0 

 1.2 Lõhkeained (a) (a) 0 

 1.3 Sobivusgrupi C lõhkeained (a) (a) 0 

 1.4 ÜRO lõhkeained nr 0104, 0237, 0255, 
0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 
0441, 0455, 0456, 0500, 0512 ja 0513 

(a) (a) 0 



 

 

 1.5 Lõhkeained 0 (a) 0 

1.6 Lõhkeained (a) (a) 0 

2  Kergestisüttivad mittemürgised gaasid 
(mille klassifitseerimistunnus sisaldab 
ainult tähti F või FC) 

3000 (a) (b) 

  Mürgised gaasid (mille 
klassifitseerimistunnus sisaldab tähti T, 
TF, TC, TO, TFC või TOC), välja 
arvatud aerosoolid 

0 (a) 0 

3  I ja II pakendigrupi kergestisüttivad 
vedelikud 

3000 (a) (b) 

  Desensibiliseeritud lõhkeained 0 (a) 0 

4.1  Desensibiliseeritud lõhkeained (a) (a) 0 

4.2  I pakendigrupi ained 3000 (a) (b) 

4.3  I pakendigrupi ained 3000 (a) (b) 

5.1  I pakendigrupi oksüdeerivad vedelikud 3000 (a) (b) 

  Perkloraadid, ammooniumnitraat ja 
ammooniumnitraatväetised ja 
ammooniumnitraadi emulsioonid või 
suspensioonid või geelid 

3000 3000 (b) 

6.1  I pakendigrupi mürgised ained 0 (a) 0 

6.2  A-kategooria nakatavad ained (ÜRO nr 
2814 ja 2900, v.a loomsed materjalid) 
ja A-kategooria meditsiinijäätmed 
(ÜRO nr 3549) 

(a) 0 0 

8  I pakendigrupi sööbivad ained 3000 (a) (b) 

(a) Ei ole asjakohane. 

(b) Jao 1.10.3 sätteid ei kohaldata, sõltumata kogusest. 

(c) Selles veerus esitatud väärtus on kohaldatav ainult juhul, kui paakides vedu on peatüki 3.2 tabeli 
A veergude 10 või 12 kohaselt lubatud. Ainete puhul, mida ei ole lubatud paakides vedada, ei ole 
selles veerus esitatud instruktsioon asjakohane. 

(d) Selles veerus esitatud väärtus on kohaldatav ainult juhul, kui puitlastis vedu on peatüki 3.2 tabeli 
A veergude 10 või 17 kohaselt lubatud. Ainete puhul, mida ei ole lubatud puitlastis vedada, ei ole 
selles veerus esitatud instruktsioon asjakohane. 

1.10.3.1.3 Klassi 7 kuuluvate ohtlike veoste puhul on radioaktiivne materjal see, mille aktiivsus on sama või 
suurem kui veo turvalisuse piirmäär 3000 A2 ühe pakendi kohta (vt ka 2.2.7.2.2.1), v.a järgmiste 
radionukliidide puhul, mille veo turvalisuse piirmäär on määratud allpool toodud tabelis 1.10.3.1.3. 

Tabel 1.10.3.1.3: Radionukliidide veo turvalisuse piirmäär 

 

Element Radionukliid Veo turvalisuse piirmäär (TBq) 

   Ameriitsium Am-241 0.6 

Kuld Au-198 2 

Kaadmium Cd-109 200 

Kalifornium Cf-252 0.2 

Kuurium Cm-244 0.5 

Koobalt Co-57 7 

Koobalt Co-60 0.3 

Tseesium Cs-137 1 

Raud Fe-55 8000 

Germaanium Ge-68 7 

Gadoliinium Gd-153 10 

Iriidium Ir-192 0.8 

Nikkel Ni-63 600 



 

 

Element Radionukliid Veo turvalisuse piirmäär (TBq) 

Pallaadium Pd-103 900 

Promeetium Pm-147 400 

Poloonium Po-210 0.6 

Plutoonium Pu-238 0.6 

Plutoonium Pu-239 0.6 

Raadium Ra-226 0.4 

Ruteenium Ru-106 3 

Seleenium Se-75 2 

Strontsium Sr-90 10 

Tallium Tl-204 200 

Tuulium Tm-170 200 

Üterbium Yb-169 3 

1.10.3.1.4 Radionukliidi segude puhul on võimalik kalkuleerida kas veo turvalisuse piirmäär on ületatud või mitte, 
liites iga radionukliidi aktiivsusteguri ja jagades selle vastava radionukliidi veo turvalisuse piirmääraga. 
Kui murdarvu summa on väiksem kui 1, siis segu ei võrdu ega ületa radioaktiivsuse piirmäära. 

Selle arvutuskäigu kohta kehtib järgmine valem: 

1
T

A

i i

i 
 

Ai = pakendis olev radionukliidi i aktiivsustegur (TBq) 

Ti = radionukliidi i veo transpordi piirmäär (TBq). 

1.10.3.1.5 Kui radioaktiivse materjaliga kaasneb veel muude klasside ohte, tuleb arvestada ka tabelis 1.10.3.1.2 
toodud kriteeriumidega (vt ka 1.7.5). 

1.10.3.2 Turvaplaanid 

1.10.3.2.1 Kõrge riskiastmega ohtlike veoste (vt tabel 1.10.3.1.2) või kõrge riskiastmega radioaktiivse materjali 
(vt 1.10.3.1.3) veoga seotud vedajad, kaubasaatjad ja muud jaos 1.4.2 ja 1.4.3 nimetatud osapooled 
peavad vastu võtma, rakendama ja täitma turvaplaani, mis reguleerib vähemalt alajaos 1.10.3.2.2 
nimetatud küsimusi. 

1.10.3.2.2 Turvaplaan peab sisaldama vähemalt järgmisi elemente: 

(a) turvamisega seotud ülesannete täpne jaotus pädevate ja kvalifitseeritud isikute vahel, kellel on 
nende ülesannete täitmiseks vajalikud volitused; 

(b) vastavate ohtlike veoste või ohtlike veoste tüüpide dokumenteerimine; 

(c) praeguste tegevuste läbivaatamine ja turvariskide hindamine, kaasa arvatud veotegevuses 
esinevad vajalikud peatused, ohtlike veoste hoidmine vagunis, paagis või konteineris enne 
teekonda, teekonna ajal või pärast teekonda ning ohtlike veoste vahepealne ajutine ladustamine 
ühendvedude või ümberlaadimise korral; 

(d) selgelt sõnastatud meetmed, mida rakendatakse turvariskide vähendamiseks kooskõlas osapoolte 
kohustuste ja tööülesannetega; selliste meetmete hulka kuuluvad: 

- väljaõpe; 

- turvapoliitikad (nt reageerimine kõrgema ohutasemega olukordadele, uute töötajate 
 kontrollimine jne); 

- tegevuspraktikad (nt teadaolevate marsruutide valik/kasutamine, ligipääs ohtlike veoste 
vahepealse ajutise ladustamise kohtadele (vastavalt punkti c määratlusele, lähedus kergesti 
haavatavale infrastruktuurile jne); 

- seadmed ja ressursid, mida tuleb turvariskide vähendamiseks kasutada; 

(e) tõhusad ja kaasaegsed korrad turvaohtudest, turvanõuete rikkumistest ja vahejuhtumitest 
teatamiseks ja nendega tegelemiseks; 



 

 

(f) korrad turvaplaanide hindamiseks ja katsetamiseks ning korrad nende plaanide korraliseks 
läbivaatamiseks ja uuendamiseks; 

(g) meetmed turvaplaanis sisalduva veoalase teabe füüsilise turvalisuse tagamiseks; 

(h) meetmed, millega tagatakse, et turvaplaanis sisalduvat veoalast teavet edastatakse ainult 
isikutele, kellel seda vaja on. Sellised meetmed ei tohi tõkestada muu RID-i kohaselt nõutava 
teabe edastamist. 

MÄRKUS: vedajad, kaubasaatjad ja kaubasaajad peaksid üksteise ja pädevate asutustega koostööd 
tegema, et vahetada teavet võimalike ohtude kohta, rakendada sobivaid turvameetmeid 
ning reageerida turvalisusega seotud ohuolukordadele. 

1.10.3.3  Kõrge riskiastmega ohtlikke veoseid (vt tabel 1.10.3.2.1) või kõrge riskiastmega radioaktiivset materjali 
(vt 1.10.3.1.3) vedava rongi või vaguni ja selle koorma varguse tõkestamiseks tuleb kasutada 
vastavaid seadmeid, vahendeid või korraldusi ning tuleb rakendada meetmeid, et nimetatud seadmed, 
vahendid või korraldused alati toimiksid. Nende kaitseabinõude kasutamine ei tohi takistada 
hädaolukorras tegutsemist. 

MÄRKUS: kui veo telemeetria või muude jälgimisvahendite kasutamine on vajalik ja need on vagunile 
paigaldatud, tuleb neid kasutada kõrge riskiastmega ohtlike veoste (vt tabel 1.10.5) 
liikumise jälgimiseks. 

1.10.4 Jagude 1.10.1, 1.10.2 ja 1.10.3 nõudeid ei kohaldata juhul, kui vagunis või suurkonteineris pakendites 
veetavad kogused ei ületa alajaos 1.1.3.6.3 nimetatud koguseid, välja arvatud klassi 1 kõrge 
riskiastmega ohtlikud veosed (kooskõlas alajaoga 1.10.3.1) ning välja arvatud ÜRO numbrite 2910 ja 
2911 puhul, kui aktiivsustase ületab A2 väärtust. Lisaks ei kohaldata jagude 1.10.1, 1.10.2 ja 1.10.3 
nõudeid juhul, kui veoühikul paakides või puistlastina vagunis või konteineris veetavad kogused ei 
ületa alajaos 1.1.3.6.3 nimetatud koguseid. Lisaks ei kehti käesolevas peatükis toodud nõuded ÜRO 
numbriga 2912 märgistatud RADIOAKTIIVSE, MADALA ERIAKTIIVSUSEGA (LSA-I) MATERJALI ja 
ÜRO numbriga 2913 märgistatud RADIOAKTIIVSE, SAASTUNUD PINNAGA ESEMETE (SCO-I) 
vedamisel 

1.10.5 Radioaktiivsete materjalide puhul loetakse käesoleva peatüki nõuded täidetuks, kui kohaldatakse 
tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni (IAEACIRC/274/Rev.1, IAEA, Viin (1980)) ja IAEA 
tsirkulaari „Tuumamaterjalide ja tuumarajatiste füüsilise kaitse tuumaohutuse soovitused“ 
(INFCIRC/225/Rev.5, IAEA, Viin (2011)) sätteid. 



 

 

Peatükk 1.11 

Sorteerimisjaamade avariiplaanid 

Ohtlike veoste veoks sorteerimisjaamades tuleb koostada avariiplaanid. 

Avariiplaanide eesmärk peab olema, et sorteerimisjaamades toimuva õnnetuse või intsidendi korral 
teeksid kõik seotud isikud koordineeritud koostööd ning õnnetuse või intsidendi tekitatav kahju 
inimeludele või keskkonnale oleks võimalikult väike. 

Käesoleva peatüki nõuded loetakse täidetuks, kui järgitakse UIC avaldatud IRS-i 2020131 („Ohtlike 
veoste vedu – juhend sorteerimisjaamadele avariiplaanide koostamiseks”) nõudeid. 

 

 

                                                 
31 1. jaanuarist 2019 kohalduv IRS-i (rahvusvaheline raudteelahendus) versioon. 


