
 

 
PRAKTINĖ ATMINTINĖ DĖL EUROPOS SUTARTIES DĖL PAVOJINGŲ KROVINIŲ 

TARPTAUTINIAIS VEŽIMŲ KELIAIS (ADR) PASIKEITIMO 
2017 m. spalio 12 d. 

 
Verslo teisės advokatų profesinė bendrija „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ specializuojasi verslo teisės 

srityje, kas apima ir transporto, prekybos, statybos rangos, viešųjų pirkimų sritis, todėl 2017 m. liepos 1 d. 

įsigaliojus Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (toliau – ADR taisyklės) 

pakeitimams, dalinamės informacija apie esmines naujoves, skirtas pavojingų krovinių vežėjams.  

1. Naujas specialus ženklas - 9A  

 

Ličio baterijų kroviniai, nepriklausomai nuo jų dydžio ar kiekio, taip pat jeigu 

baterijos įmontuotos prietaisuose (išmaniuose telefonuose, planšetėse, 

elektromobiliuose ir kt.) privalo būti ženklinami nurodytu ženklu. 

Ženklas 9A taikomas pavojingiems kroviniams UN 3090, 3091, 3480, 3481 

 
 

2. Techniniai pavadinimai 

Atkreiptinas dėmesys, jog kiekvienas pavojingas krovinys/prekė turi savo specialų techninį pavadinimą 

nustatytą ADR taisyklėse. Todėl svarbu, jog dokumentuose nebūtų nurodomas bendrinis/komercinis prekės 

pavadinimas, kadangi tai prieštarauja teisiniams reikalavimams. Šių reikalavimų nesilaikymas gali sukelti 

finansines pasekmes (gali būti paskirtos baudos) ne tik vežėjui, bet ir siuntėjui ar ekspeditoriui. 

Pagal ADR taisykles, techninis pavadinimas yra laikomas cheminės ar biologinės medžiagos pavadinimas (tam 

tikra sudedamoji dalis, kuri klasifikuojama kaip pavojinga medžiaga).  

Gabenant tam tikrus mišinius privalo būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų ingredientų techniniai 

pavadinimai, kuriais vadovaujantis yra nustatoma ADR klasifikacija. 

3. Instrukcijos vairuotojams 

Vairuotojui, gabenančiam pavojingą krovinį, rašytinės instrukcijos dėl elgesio avarijų ar incidentų atveju 

privalo būti pateikiamos ta kalba, kuria vairuotojas gali skaityti ir suprasti. Tuo pačiu, privaloma pasirūpinti, 

kad vairuotojas suprastų šias instrukcijas ir sugebėtų tinkamai jas vykdyti. (oficialios rašytinės instrukcijos pagal 

ADR lietuvių kalba pridedamos) 

Nuorodoje apačioje, galite rasti instrukcijas veiksmų, kurių reikia imtis įvykus nelaimingam įvykiui arba 

avarijai, visomis Europos sąjungos valstybių kalbomis  

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html 

Taip pat nuo šiol, dujomis (tiek suslėgtomis, tiek gamtinėmis) varomos transporto priemonės galės gauti 

sertifikatus, leidžiančius vežti pavojingus krovinius. 

PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS: 

1. Pasirūpinkite, jog vežant ličio baterijas, krovinys būtų paženklintas nurodytu ženklu; 

2. Atkreipkite dėmesį į nurodytą krovinio pavadinimą. Krovinio pavadinimas visais atvejais privalo būti 

nustatytas pagal ADR taisyklių klasifikaciją; 

3. Vairuotojams, vežantiems pavojingus krovinius, pateikite instrukcijas jiems suprantama kalba, 

rekomenduojame - pasirašytinai. 

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html

