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SUMARUL PRINCIPALELOR MODIFICĂRI  

ADR (valabile si pt. RID) PE 2007 
 
 
 

1. MODIFICĂRI GENERALE ŞI ALTE MODIFICĂRI, EXCEPTÂND CISTERNELE ŞI 
RECIPIENTELE SUB PRESIUNE 

 
Excepţii în cazul cisternelor de depozitare 
Paragraful 1.1.3.2 (f), care exceptează rezervoarele fixe, goale, necurăţate şi aflate sub 
presiune, care au conţinut gaze, a fost anulat. Un nou paragraf (f) a fost adăugat la sub-
secţiunea 1.1.3.1 care în prezent exceptează rezervoarele fixe, goale şi necurăţate sau 
cisterne care au conţinut gaze netoxice din clasa 2, substanţe din clasa 3 sau clasa 9, 
grupele de ambalare II sau III şi pesticidele din clasa 6.1, grupele de ambalare II sau III. 
Toate deschiderile (în afară de dispozitivele de eliberare a presiunii, în cazul în care 
sunt instalate) trebuie să fie închise ermetic, şi se vor lua măsuri de prevenire a 
scurgerii produselor, iar încărcătura trebuie fixată într-un cărucior sau cutie mare ori alte 
dispozitive de manipulare, sau de vagoanele cisternă ori containerului cisternă, astfel 
încât să nu se deplaseze sau să se desprindă în timpul mersului. Această excepţie nu 
se aplică explozibililor desensibilizaţi sau substanţelor interzise în RID/ADR. 
 
Poluanţii acvatici 
Textul paragrafului 1.1.4.2.1 a fost clarificat prin adăugarea substanţelor din clasa 9 la 
derogarea pentru substanţele care fac obiectul RID/ADR, dar nu şi al Codului IMDG, 
pentru a se asigura că poluanţii acvatici care nu sunt marini, sunt cuprinşi în cadrul 
acordurilor RID/ADR. 
 
Supra-ambalajele 
În definiţia termenului de „supraambalaj” din secţiunea 1.2.1, în linie cu practica, s-a 
adus un amendament, cum că utilizarea „unicul expeditor” se va restrânge numai la 
supra-ambalajul utilizat pentru substanţele din clasa 7. Textele paragrafelor 5.1.2.1 (a) 
şi (b) privind marcarea şi etichetarea supra-ambalajelor au fost refăcute şi modificate cu 
scopul de a fi mai clare. 
 
Consilierul de siguranţă pentru mărfuri periculoase 
S-a emis o sumă de modificări în cadrul unei revizuiri a prevederilor DGSA. 
Printr-o modificare a sub-secţiunii 1.8.3.10, corpul de examinare poate să nu fie o 
persoană care asigură pregătirea. Sub-secţiunea 1.8.3.12 a fost mărit prin paragrafele 
1.8.3.12.1. până la 3 pentru a detalia unele pregătiri administrative pentru testul scris 
privind textele permise şi utilizarea internetului. Noul paragraf 1.8.3.12.4 cuprinde textul 
actual al celei de-a doua fraze din paragraful 1.8.3.12 şi sub-paragrafele (a) şi (b). 
 
Raportarea accidentelor şi incidentelor 
Referitor la condiţiile de notificare privind accidentele sau incidentele de la sub-
secţiunea 1.8.5.1, acum este necesară raportarea unor asemenea evenimente atât în 
timpul încărcării, umplerii sau descărcării, cât şi a celor din timpul transportului. 
 
Tabelul cu denumiri – împărţirea artificiilor pe categorii de risc 
Urmare unei revizuiri majore privind clasificarea artificiilor de către Comitetul de Experţi 
ONU referitor la transportul de mărfuri periculoase, s-a căzut de acord asupra criteriilor 
de clasificare a artificiilor. Noul tabel cu denumiri pentru artificii, cât şi textul au fost 
adăugate la noul paragraf 2.2.1.1.7, împărţirea artificiilor pe categorii de risc. Dispoziţia 
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specială SP645 a capitolului 3.3 a fost modificată cu scopul de a clarifica atribuţiile 
autorităţii competente în clasificarea artificiilor într-un sistem de clasificare a noilor 
artificii, adoptat în paragraful 2.2.1.1.7.2. 
 
Substanţele lichide inflamabile – modificări ale criteriilor de clasificare   
După îndelungi discuţii duse de către Comitetul de Experţi privind transportul de mărfuri 
periculoase referitor la armonizarea globală a criteriilor de clasificare, s-a aprobat ca la 
nivel ONU limita maximă pentru clasa 3 să fie de  „60 °C” în loc de „61°C”. Această 
decizie a fost adoptată de acordurile RID/ADR în paragraful 2.2.3.1.1, şi de asemenea 
acolo unde era necesar. 
În timp ce se acceptă ca UN 1202 RID/ADR să utilizeze o limită maximă de 100°C, 
modificarea numărului ONU va figura în RID/ADR. 
Atunci când s-au verificat ultima oară modificările limitelor punctelor de aprindere din 
clasa 3 (modificările de la 23°C la 21°C, 61°C la 55°C şi invers) foarte puţine substanţe 
pure au fost încadrate în aceste limite înguste, efectul fiind simţit mai ales în relaţie cu 
soluţiile şi combinaţiile (precum preparatele chimice şi deşeurile). În acest caz mica 
relaxare nu are prea mare importanţă deoarece se încadrează în metodele de 
repetabilitate şi reproducere a metodelor punctelor de aprindere. 
 
Substanţele autoreactive – modificări în criteriile de clasificare 
Pentru a depăşi problemele referitoare la clasificarea mixturilor de substanţe 
comburante (oxidante) cu substanţe organice inflamabile şi utilizarea tabelului cu 
pericole în relaţie cu clasele 4.1 şi 5.1, paragraful 2.2.41.1 (b) a fost modificat pentru a 
clarifica modul în care aceste mixturi trebuie clasificate. Prin urmare, mixturile de 
substanţe oxidante ce se încadrează în criteriile clasei 5.1 care cuprind 5.0% sau mai 
multe substanţe organice inflamabile sunt clasificate după criteriile substanţelor 
autoreactive. 
 
Substanţele toxice – modificări ale criteriilor de clasificare 
Ca rezultat al armonizării globale a criteriilor de clasificare şi a revizuirii criteriilor de 
toxicitate mare pentru clasa 6.1, criteriile revizuite au fost dezvoltate, iar tabelul de la 
paragraful 2.2.61.1.7 modificat.  
Efectul acestor modificări este următorul: 

- toxicitatea la ingestie – unele substanţe solide considerate în prezent ca fiind 
nepericuloase se vor încadra în grupa de ambalare III şi invers, unele lichide din 
grupa de ambalare III devin nepericuloase  

- toxicitatea la absorbţie cutanată – unele substanţe vor fi transferate din grupa II 
în grupa I 

- toxicitatea la inhalare – unele substanţe vor fi mutate din grupa I în grupa II (praf 
şi vapori) şi altele din grupa III de ambalare care sunt considerate ca fiind 
nepericuloase. Nu s-au adus modificări clasificărilor actuale şi   părţile interesate 
vor putea face şi propunerile adecvate către Comitetul de Experţi ONU privind 
transportul de mărfuri periculoase pentru orice altă reclasificare. Pentru 
denumirile nespecifice din tabelul A al capitolului 3.2 precum mixturile şi soluţiile, 
acestea sunt schimbările „oscilante” şi „ezitante” din industrie. Beneficiile clare 
pentru industrie vor fi criteriile armonizate de furnizare, utilizare şi transport. 

 
Clasa 6.2: substanţele infecţioase 
Au fost introduse noi condiţii pentru transportul substanţelor infecţioase din clasa 6.2 în 
urma revizuirii făcute de Comitetul de Experţi ONU privind transportul de mărfuri 
periculoase. Acestea includ: 

- definiţii noi ale termenilor „culturi” şi „mostre de la pacienţi” 
- criterii revizuite 
- modificări ale listei de exemple 
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- criterii de ambalare revizuite ce cuprind modificări ale instrucţiunii P650 de 
ambalare în paragraful 4.1.4.1 

- denumiri modificate în tabelul A al capitolului 3.2 pentru a furniza carcase de 
animale în vrac 

- eliminarea culturilor cu risc de categoria A 
- excepţii în cazul deşeurilor de îngrijire a sănătăţii oamenilor şi animalelor. 

Ca urmare a introducerii noilor prevederi pentru transportul substanţelor infecţioase în 
vrac, tabelul de la secţiunea 1.10.5 a fost  modificat pentru a include substanţe 
infecţioase de categoria A în vrac în lista cu mărfuri periculoase de mare risc, adică prin 
înlocuirea lui „a” cu „0” în coloana „vrac”. 
 
Cantităţi limitate 
Pentru a se armoniza cu recomandările ONU, desemnarea limitei cantităţilor limitate 
LQ19 din tabelul A al capitolului 3.2 a fost modificată în LQ7 pentru toate substanţele 
cărora li s-a atribuit (exceptând UN 2809), ridicând astfel limita de la 3 litri la 5 litri. Acest 
lucru reprezintă o relaxare considerabilă pentru industrie. 
 
Vopselurile (UN 1263, UN 3066, UN 3469 şi UN 3470) 
Noi prevederi speciale privind cisternele au fost adăugate la denumirile UN 1263 şi UN 
3066 din tabelul A al capitolului 3.2 pentru a permite o relaxare a condiţiilor referitoare la 
cisternele mobile dacă un test de presiune scăzută este acceptat conform definiţiei 
testului de presiune de la sub-secţiunea 6.7.2.1. Un nou număr 3469 a fost adăugat 
pentru a denumi vopseaua şi materialele legate de vopseluri care sunt inflamabile şi 
corosive (adică clasa 3). Un număr similar UN 3470 a fost adăugat pentru a denumi 
vopseaua şi materialele care sunt corosive şi inflamabile (clasa 8). 
 
Acidul formic (UN 1779 şi UN 3412) 
Numele şi descrierea numărului UN 1779 din tabelul A capitolul 3.2 a fost modificat 
pentru a fi citit „ACID FORMIC cu mai mult de 85% acid” deasupra căruia prin 
concentrarea substanţei are un punct de aprindere care se încadrează în clasa 3. 
Modificările ulterioare s-au făcut pentru a reflecta schimbarea şi în etichetare. Ca 
urmare, au fost create două numere noi UN 3412  în tabelul A pentru a denumi acidul 
formic cu mai mult de 10% dar nu mai puţin de 85% şi cu peste 5% dar mai puţin de 
10% acid. 
 
Acidul propionic (UN 1848 şi UN 3463) 
Un nou număr în tabelul A al capitolului 3.2 pentru acidul propionic cu nu mai puţin de 
90% acid, a fost adăugat sub forma UN 3463 pentru riscul subsidiar inflamabil. Ca 
urmare a acestei modificări, numărul pentru UN 1848 a fost modificat pentru a putea fi 
citit „ACID PROPIONIC cu nu mai puţin de 10% şi cu mai puţin de 90% acid în masă”. 
 
Aerosolii (UN 1950) (cartuşe de gaz (UN 2037)) 
Au fost aduse diverse modificări la numerele UN 1950 şi UN 2037 din tabelul A al 
capitolului 3.2. 
În conformitate cu paragraful 5.4.1.1.3, pentru transportul deşeurilor de aerosoli, a fost 
adăugată noua dispoziţie specială SP327 în capitolul 3.3, iar modificările au fost făcute 
la paragraful 4.1.4.1 („P204” pentru a fi înlocuite cu „P003 LP02” şi „PP17 PP87 RR6 
L2” pentru a fi adăugate). După introducerea acestor noi prevederi, noua prevedere 
specială oferă detalii asupra condiţiilor suplimentare privind deşeurile de aerosoli sub 
denumirea de UN  1950. În LP02, noua prevedere specială de ambalare L2 a fost 
adăugată la prevederile referitoare la transportul de deşeuri de aerosoli UN 1950 în 
ambalaje mari. O nouă prevedere specială V14/W14 a fost adăugată la secţiunea 7.2.4 
care impune ca deşeurile de aerosoli UN 1950 care sunt transportate cu scopul 
reprocesării sau eliminării în baza noii dispoziţii speciale SP327, să fie transportate în 
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vagoane cisternă sau containere cisternă ventilate sau deschise. Noile prevederi au fost 
cuprinse în noul paragraf 6.2.4.3.1 şi 6.2.4.3.2 (paragrafele existente enumerate astfel 
fiind reenumerate), iar paragraful 6.2.4.3.3 modificat, detaliind alternativele la testul de 
baie cu apă pentru recipientele mici ce conţin gaze (cartuşe de gaz) (UN 2037) şi 
dozatoare de aerosoli (UN 1950). 
Acest lucru reprezintă o armonizare cu recomandările ONU, furnizează condiţii egale 
pentru transportul de deşeuri de aerosoli de care are nevoie industria şi oferă 
alternative la testul de baie cu apă ce reflectă practica industrială. 
 
Hidrazina (UN 2030) 
Au fost introduse mai multe modificări pentru acest număr din tabelul A, capitolul 3.2. 
Condiţiile impuse de codul cisternelor mobile au devenit mai permisive pentru fiecare 
grupă de ambalare. Un nou număr ONU a fost adăugat pentru soluţiile apoase de 
hidrazină cu mai mult de 37% hidrazină dar cu un punct de aprindere mai mic de 60°C 
având drept urmare anularea dispoziţiei speciale SP298 din capitolul 3.3 care se 
referea la soluţii cu un punct de aprindere mai mic de 61°C pentru a purta o etichetă 
conformă cu modelul nr. 3. 
 
Hidrochinona (UN 2662 şi UN 3425) 
Ca o consecinţă parţială a modificărilor criteriilor de toxicitate pentru substanţele solide 
din clasa 6.1 cu mulţi ani în urmă şi de asemenea după o revizuire a toxicităţii 
hidrochinonei, s-a aprobat ca această substanţă să nu mai fie considerată o substanţă 
din clasa 6.1 şi prin urmare a fost eliminată din tabelul A al capitolului 3.2 . UN 3435 a 
fost de asemenea eliminat.  
 
Hipoclorit de calciu (UN 2880) 
Ambele numere pentru UN 2880 din tabelul A capitolul 3.2 au fost eliminate pentru a 
permite o flexibilitate mai mare în clasificarea combinaţiilor de hipoclorit de calciu 
hidratat. Atunci când un produs cuprins în grupa de ambalare II nu se află sub formă de 
comprimate nefriabile, acesta poate fi atribuit grupei de ambalare III (acesta este 
cuprins în noua dispoziţie specială SP322 din capitolul 3.3). Dispoziţiile speciale pentru 
grupa de ambalare III au fost armonizate cu acelea pentru grupa de ambalare II pentru 
a acoperi posibilele riscuri ce trebuie luate în considerare. 
 
Deşeurile medicale (UN 3291) 
Instrucţiunea „BK2” a fost adăugată la numărul UN 3291 din tabelul A al capitolului 3.2 
pentru a permite transportul de deşeuri medicale în containere vrac. Ca urmare a 
acestei modificări, noi prevederi ample au fost adăugate în noul paragraf 7.3.2.6.2 
privind transportul acestor deşeuri în vrac şi măsurile adecvate ce trebuie luate. 
 
Substanţele infecţioase categoria B (UN 3373) 
Acest număr din tabelul A al capitolului 3.2 a fost modificat pentru a figura ca 
„Substanţe biologice, categoria B” (aşa cum apare la sub-secţiunea 4.1.8.5), şi 
prevederile adăugate pentru placardarea şi transportul în cisterne mobile pentru 
transportul de sânge contaminat. 
 
Cartuşe cu pile de combustie (UN 3473) 
Un nou număr din tabelul A al capitolului 3.2 pentru cartuşele cu pile de combustie ce 
conţin lichide inflamabile a fost adăugat ca fiind UN 3473 pentru a reflecta un nou 
produs de pe piaţă. Ca urmare, la secţiunea 4.1.4, instrucţiunea de ambalare P003, a 
fost adăugată instrucţiunea de ambalare PP88 care oferă detalii despre măsurile ce 
trebuie luate la ambalarea acestor cartuşe şi noua dispoziţie specială SP328 din 
capitolul 3.3  ce defineşte aceste cartuşe şi evidenţiază anumite măsuri. 
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Substanţe solide ce conţin lichid inflamabil (UN 3175) – cum ar fi deşeurile 
Dispoziţia specială SP216 din capitolul 3.3 care se leagă de UN 3175 solide sau de 
mixtura de substanţe solide ce conţin lichid inflamabil, a fost modificată pentru a include 
obiectele, de asemenea coletele sigilate, în categoria excepţiilor pentru cantităţi mici de 
lichid inflamabil. 
 
Transportul truselor de prim ajutor (UN 3316) 
Dispoziţia specială SP251 din capitolul 3.3 a fost modificată pentru a menţiona trusele 
de prim ajutor şi pentru a ilustra faptul că trusele de prim ajutor aflate la bordul unui 
vehicul sau vagon în scopuri operaţionale nu fac obiectul prevederilor RID/ADR. 
 
Substanţele alcoolice ce conţin produse petroliere 
Dispoziţia specială SP330 a fost adăugată în capitolul 3.3 pentru a clarifica faptul că 
substanţele alcoolice ce conţin până la 5% produse petroliere vor figura la numărul UN 
1987.  
 
Excepţii farmaceutice 
Dispoziţia specială SP601 din capitolul 3.3 care exceptează produsele farmaceutice de 
la prevederile RID/ADR, a fost modificată ca urmare a extinderii utilizării sale la alte 
numere ONU (grupele de ambalare II şi III cu numerele UN 1169,  UN 1170, UN1219, 
UN 1293, UN 1987, UN 1993 şi UN 3272 şi grupa de ambalare III cu numărul UN 3077 
şi UN 3082), pentru a clarifica folosirea sa în cazul produselor farmaceutice, precum 
medicamentele, dar care include medicamente alternative. 
Acest lucru permite o mai mare flexibilitate în industria farmaceutică. 
 
Explozibilii – informaţii cu privire la documentul de transport 
Dispoziţia specială SP617 a capitolului 3.3 care se aplică anumitor explozibili a fost 
modificată pentru a permite o relaxare a informaţiilor ce trebuie să apară în documentul 
de transport. Denumirea comercială a substanţei explozibile sau obiectului nu mai 
trebuie să apară în document, dar se cere încă să apară pe ambalaj. 
Acest lucru permite o mai mare flexibilitate în domeniu. 
 
Transportul substanţelor lichide şi solide în recipiente sub presiune 
Textul actual al paragrafului 4.1.3.6 a fost modificat în mod considerabil pentru a 
evidenţia prevederile ce ţin de transportul substanţelor lichide şi solide în recipiente sub 
presiune, crescând astfel flexibilitatea în utilizarea acestor recipiente. Ca urmare a 
acestei modificări, instrucţiunea de ambalare P400(1) din cadrul secţiunii 4.1.4 a fost 
revizuită pentru a face referire la sub-secţiunea 4.1.3.6 şi pentru a prezenta unele 
condiţii minime. Aceeaşi modificare a fost făcută pentru instrucţiunile de ambalare 
P401(1) şi P402(1) şi totodată pentru instrucţiunile de ambalare P001, P002, P403, 
P404, P410, P601, P602, P800 şi P802. 
 
Ambalarea mercurului (UN 2809) 
În cazul instrucţiunii de ambalare P800(2) din cadrul secţiunii 4.1.4, pentru a facilita 
transportul mercurului, capacitatea flacoanelor de oţel sau a sticlelor a fost mărită de la 
2.5 litri la 3 litri pentru a reflecta o practică îndelung stabilită. 
 
Utilizarea RMV - urilor (inclusiv autocisternele) pentru benzina motoarelor de 
automobile (UN 1203) 
Dispoziţia specială de ambalare BB2 referitoare la ambalare a fost adăugată la 
instrucţiunea de ambalare IBC02 de la sub-secţiunea 4.1.4.3 astfel încât să nu 
eclipseze dispoziţia specială SP534 a capitolului 3.3, RMV - urile vor fi utilizate numai 
pentru numărul UN 1203 atunci când presiunea de vapori nu este mai mare de 110 kPa 
la o temperatură de 50°C, cu scopul armonizării cu cerinţele ONU. 



 8

Acest lucru restricţionează efectiv utilizarea RMV - urilor (şi a autocisternelor 
considerate RMV) pentru combustibil. 
 
Etichetele de orientare 
Trei paragrafe noi au fost incluse la sub-secţiunea 5.2.1.9 detaliind condiţiile pentru 
modelul şi utilizarea „etichetelor de orientare”. 
 
Ambalajele mari – marcare şi etichetare 
Textele paragrafelor 5.2.1.4 şi 5.2.2.1.7 au fost modificate astfel încât ambalajele mari 
trebuie marcate şi etichetate pe două laturi opuse, o cerinţă mai fermă decât în prezent, 
dar respectă condiţia impusă de etichetarea RMV - urilor. 
 
Caracterul flexibil al etichetării 
Modificările au fost făcute pentru paragraful 5.2.2.2.1.1 pentru a permite utilizarea liniilor 
de delimitare punctate sau a unui fundal contrastant pentru etichete, pentru a creşte 
flexibilitatea fixării etichetelor. O prevedere similară a fost adăugată la paragraful 
5.3.1.1.1 pentru plăci-etichete. 
 
Clasa 5.2 Peroxizii organici – noua etichetă şi placă 
La paragraful 5.2.2.2.2, în vederea armonizării cu recomandările ONU revizuite, 
eticheta pentru peroxizii organici din clasa 5.2 a fost înlocuită cu modelul revizuit 
(jumătatea de sus roşie; jumătatea de jos galbenă). Prin urmare, un paragraf 
suplimentar a fost adăugat la 1.6.1.2, care va permite utilizarea etichetei actuale pentru 
aceste substanţe până la 31 decembrie 2010. 
Deşi acum se cer etichetele şi plăcile noi, aceste produse reprezintă un sector de piaţă 
specializat, dar s-a acordat o perioadă de timp pentru instalarea acestora. 
 
Secţiunea 1.4, grupa de compatibilitate S   Explozibili  – plăci-etichetă 
Fiindcă nu există nici un risc în afara unităţii de transport, care transportă explozibili din 
clasa 1.4, grupa de compatibilitate S, un nou paragraf a fost adăugat la sub-secţiunea 
5.3.1.1.2 pentru a scuti vagoanele cisternă şi containerele cisternă mari încărcate cu 
aceşti explozibili, de aplicarea plăcilor-etichetă. Acest lucru clarifică pregătirea actuală 
din transporturilor rutiere şi feroviare şi se va armoniza şi cu recomandările ONU, 
oferind o relaxare pentru piaţa de explozibili. 
 
Placa de semnalizare de culoare portocalie 
Condiţiile de la secţiunea 5.3.2 pentru placardarea cu plăci portocalii au fost armonizate 
între RID şi ADR, iar modificările au fost aduse ambelor reglementări. Atât pentru RID 
cât şi pentru ADR, fixarea plăcii trebuie să reziste 15 minute la flacără, iar pentru RID, 
placa şi orice alt marcaj trebuie să reziste 15 minute la flacără. Autocolantele pot 
continua să fie utilizate în baza prevederilor prezente. 
Acest lucru poate aduce cu sine unele costuri suplimentare dacă montarea plăcilor-
etichetă nu se face la aceleaşi standarde de performanţă precum plăcile în sine. 
 
Ambalaje goale necurăţate – documentaţie 
Prevederile speciale revizuite din paragraful 5.4.1.1.6 pentru recipientele goale 
necurăţate de conţinut şi menţionarea lor în documentele de transport au fost adăugate 
pentru a clarifica cerinţele actuale şi pentru a oferi alternative, care simplifică cerinţele 
impuse. Acest lucru semnifică reformularea cerinţei, care se referă la faptul că pentru 
recipientele goale şi necurăţate ce conţin reziduuri de gaze din clasa 2, informaţiile din 
documentul de transport impus de paragraful 5.4.1.1.1(c) pot fi înlocuite prin „clasa 2”. 
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Aprobarea autorităţilor competente pentru clasele 4.1 şi 5.2 
Prevederea de la paragraful 5.4.1.2.3.3 a fost modificată astfel încât pentru transportul 
substanţelor auto-reactive din clasa 4.1 şi peroxizii organici din clasa 5.2, în cazul în 
care a fost solicitată aprobarea unei autorităţi competente, o copie a aprobării cu 
condiţiile de transport trebuie ataşată la documentul de transport.  
 
Noul test de impact pentru cisternele mobile 
Textul şi lista standardelor din paragraful 6.7.2.19.1 care se referă la testele de impact 
(de origine feroviară) pentru cisternele mobile care sunt definite ca şi container în 
International Convention for Safe Containers (CSC), au fost înlocuite treptat cu o 
referire directă la testul de impact dinamic longitudinal care a fost acum inclus în 
manualul ONU de teste şi criterii, partea a IV-a, secţiunea 41. O modificare similară a 
fost făcută pentru paragrafele 6.7.3.15.1 (recipientele mobile pentru gazele ne-
refrigerate), 6.7.4.14.1 (recipientele mobile pentru gazele refrigerate) şi 6.7.5.12.1 
(containerele de gaz cu elemente multiple). Noua măsură tranzitorie de la paragraful 
1.6.4.30 a fost adăugată pentru a permite utilizarea continuă a recipientelor mobile 
actuale şi a containerelor de gaz cu elemente multiple care nu au fost supuse noului 
test de impact dinamic longitudinal. Acest lucru este conform cu noul text din codul 
IMDG unde este valabilă o măsură tranzitorie similară. Prin urmare, titlul secţiunii 1.6.4 
a fost modificat pentru a include termenul  „cisterne mobile”. 
 
 
 

2. CONTAINERELE DE GAZ CU ELEMENTE MULTIPLE - MEGC 
 
La paragrafele 6.7.5.5.1 şi 6.7.5.5.2 standardele CGA (Compressed Gas Association) 
pentru dispozitivele de eliberare a presiunii au fost reactualizate. Condiţiile privind 
marcajul pentru dispozitivele de decompresiune în 6.7.5.6.1 au fost modificate, iar 
paragraful 6.7.5.6.2 eliminat.  
 
Manipulare şi fixare 
Actualele condiţii ale acordului ADR de la sub-secţiunea 7.5.7.1 până la sub-secţiunea 
7.5.7.3 privind manipularea şi fixarea coletelor în vehicule sau orice alte vehicule 
echipate pentru a facilita fixarea, au fost revizuite.  
 
 
 

3. CISTERNELE RID/ADR 
 
Capacitatea  recipientului sau a compartimentului recipientului 
O nouă definiţie a „capacităţii  recipientului sau a compartimentului recipientului” a fost 
introdusă la secţiunea 1.2.1 pentru a clarifica, în general şi mai ales, prevederile 
paragrafului 6.8.2.1.21 (ADR), în special, referirea la limita capacităţii în litri este legată 
de volumul interior maxim al recipientului sau compartimentului şi nu de cantitatea de 
produse care poate fi încărcată în cisternă. Atunci când este imposibilă umplerea 
completă a cisternei din cauza formei sau construcţiei sale, această capacitate redusă 
se va folosi în determinarea gradului de umplere şi în marcarea cisternei. 
Acest lucru îi poate afecta pe fabricanţii de cisterne rutiere dacă au interpretat această 
definiţie în alt mod, iar acum vor trebui să construiască cisterne şi compartimente mai 
mici. 
 
Dosarul cisternei 
În cazul cisternelor RID/ADR, o nouă definiţie, „dosarul cisternei”, a fost adăugată la 
secţiunea 1.2.1. Acest dosar conţine toate informaţiile tehnice importante cu privire la 
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cisternă, vagoane/vehicule baterie sau containerele de gaz cu elemente multiple 
precum certificatele impuse de capitolul 6.8 referitoare la diversele inspecţii şi teste la 
care cisterna este supusă. Dosarul cisternei va fi păstrat de către proprietar sau de 
către operatorul cisternei, pe perioada valabilităţii cisternei şi reţinut timp de 15 luni şi 
după ce cisterna va ieşi din uz. Dosarul trebuie predat dacă proprietarul sau operatorul 
se schimbă. Poate fi sub formă de fotocopie sau sub formă electronică. Acesta trebuie 
predat autorităţii competente dacă este nevoie şi prezentat expertului care efectuează 
inspecţiile.  
Pentru cisternele actuale şi cele fabricate înainte de 1 ianuarie 2007, condiţia de a 
păstra acest dosar începe în momentul primei inspecţii periodice (vezi noile măsuri 
tranzitorii de la paragrafele 1.6.3.16 şi 6.8.3.4.16).  Prin urmare, paragraful 4.3.2.1.7 a 
fost modificat conform cu noile standarde. În cazul în care certificatele au fost emise în 
conformitate cu paragraful 6.8.2.4.5 (şi cu paragraful 6.8.3.4.16), trebuie ataşată o copie 
după certificat la dosarul cisternei pentru fiecare vagon cisternă, vagon/vehicul baterie 
sau  container de gaz cu elemente multiple testate (vezi şi prevederile paragrafului 
4.3.2.1.7).  
 
Coduri tehnice şi standarde care nu mai sunt recunoscute 
Noile măsuri tranzitorii de la sub-secţiunea 1.6.3.31 şi secţiunea 1.6.4.9 au fost 
adăugate pentru a permite utilizarea în continuare a vagoanelor cisternă/cisternelor fixe 
(autocisterne), cisterne demontabile, vagoane/vehicule baterie, containere cisternă şi   
containere de gaz cu elemente multiple proiectate şi construite conform codurilor 
tehnice care nu mai sunt recunoscute conform sub-secţiunii 6.8.2.7. 
Acest lucru este clar un beneficiu pentru industrie astfel încât cisternele actuale pot fi 
menţinute până la sfârşitul vieţii lor. 
 
Cisterne pentru clasa 3, grupa de ambalare I 
După introducerea unui cod superior al cisternei conform secţiunii 4.3.4 (LB4N în loc de 
L1,5BN) pentru substanţele din clasa 3, grupa de ambalare I cu o presiune a vaporilor 
nu mai mare de 175 kPa (absolută) la 50°C în tabelul A capitolul 3.2, o nouă măsură 
tranzitorie a fost adăugată la paragraful 1.6.3.17 unde vagoanele cisternă, cisternele 
fixe şi cele demontabile care au rolul de a transporta aceste substanţe şi construite 
înainte de 1 iulie 2007, pot continua să fie utilizate până la 31 decembrie 2018 (ADR) 
sau 31 decembrie 2022 (RID). O măsură similară a fost adăugată la noua sub-secţiune 
1.6.4.19 pentru containerele cisternă. Intrările din tabelul A al capitolului 3.2 au fost 
amendate, împreună cu modificările corespunzătoare din tabel în paragraful 4.3.4.1.2. 
 
Substanţe solide transportate în cisterne pentru substanţe lichide 
În „Ierarhia cisternelor” din paragraful 4.3.4.1.2 au fost aduse amendamente pentru a 
aduce o relaxare în cazul transportului de substanţe solide în cisterne proiectate pentru 
a transporta lichide.  
Acest lucru permite ca substanţele solide solubile în apă să fie încărcate în cisternă, 
apa adăugându-se la destinaţie, iar produsul descărcat sub formă de soluţie. Acest 
lucru permite o flexibilitate mai mare în utilizarea cisternelor. 
 
Nitrat de amoniu în emulsie (UN 3375) 
Prevederea specială referitoare la cisterne TU26 de la secţiunea 4.3.5 care limitează 
gradul de umplere al cisternelor până la 85%, a fost anulată pentru a restabili situaţia 
precedentă. Dispoziţia specială SP309 din capitolul 3.3 care se referă la UN 3375, a 
fost modificată pentru a clarifica criteriile de clasificare pentru nitratul de amoniu în 
emulsie etc. prin detalierea compoziţiilor diferite de emulsii, suspensii şi geluri.  
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Cisternele – închideri etanşe pentru lichide  
Textul de la paragraful 6.8.2.2.2 a fost modificat pentru a clarifica faptul că dispozitivul 
de închidere de la capătul supapei trebuie să fie închis etanş pentru lichide. Măsurile 
trebuie, de asemenea, luate pentru a permite scurgerea în siguranţă a presiunii în 
conducte de descărcare, înainte ca dispozitivul de închidere să fie îndepărtat. 
 
Separator/obturator de flăcări 
După reintroducerea unei cerinţe pentru mijloacele de prevenire a trecerii flăcărilor în 
cisternă sau pentru prevenirea exploziei substanţelor din clasa 3 din paragraful 
6.8.2.2.3, o nouă măsură tranzitorie a fost adăugată la sub-secţiunea 1.6.3.15 cu 
ajutorul căreia vagoanele cisternă, cisternele fixe şi cisternele demontabile construite 
înainte de 1 iulie 2007, dar care nu sunt dotate corespunzător, pot continua să fie 
utilizate până la următoarea inspecţie periodică. O măsură similară a fost adăugată la 
noua sub-secţiune 1.6.4.17 pentru containerele cisternă. 
 
Marcarea plăcii cisternei – tipul de test şi presiunea de construcţie externă 
Ca urmare a modificării paragrafului 6.8.2.5.1, impunerea marcării plăcii cisternei cu 
literele „P” sau „L” pentru a indica tipul testului periodic, a fost adăugată noua măsură 
tranzitorie la 1.6.3.25. Acest marcaj nu trebuie adăugat pe placa cisternei până ce  nu a 
fost efectuat primul test de după 1 ianuarie 2007. O măsură similară a fost adăugată la 
noua 1.6.4.15 pentru  cisternele container. Paragraful 6.8.2.5.1 a fost de asemenea 
modificată pentru a permite marcarea presiunii de construcţie externă pe placă. Noua 
măsură tranzitorie 1.6.3.26 exceptează cisternele fixe şi cele mobile construite înainte 
de 1 ianuarie 2007 de această condiţie. O măsură similară a fost adăugată la noua sub-
secţiune 1.6.4.6 pentru containerul cisternă. 
Noul marcaj, atunci când este cazul, trebuie aplicat numai pe cisternele existente la 
următoarea inspecţie, minimizând impactul acestor noi măsuri. 
 
Marcarea cisternelor – dispoziţii speciale 
Textul de la paragraful 6.8.2.5.2 a fost clarificat în privinţa marcării cisternelor, astfel nici 
o dispoziţie specială de agreate de tip TA aplicabilă nu mai trebuie afişată pe cisternă. 
 
Cisternele – utilizarea codurilor tehnice şi a standardelor  
Diversele standarde de la sub-secţiunea 6.8.2.6 au fost reactualizate şi acolo unde a 
fost necesar, textul a fost modificat pentru a oferi o clarificare sau o relaxare în utilizarea 
standardelor EN 13317 şi respectiv EN 13094. Conform modificării de la sub-secţiunea 
6.8.2.7, autoritatea competentă va retrage recunoaşterea pentru doi ani a oricărui cod 
tehnic care are acelaşi scop ca orice standard care apare în sub-secţiunea 6.8.2.6. Este 
permis autorităţii competente să recunoască codurile tehnice care reflectă progresul 
ştiinţific şi tehnic sau în cazul în care nu există standarde, sau să  se ocupe de anumite 
aspecte care nu se încadrează în aceste standarde. 
Utilizarea EN 13094 pentru toate cisternele cu presiune scăzută, nu numai cele care 
conţin produse petroliere, permite o relaxare mai mare în utilizarea acestor cisterne. În 
orice caz, retragerea codurilor tehnice nelistate semnifică faptul că aceste coduri 
utilizate în prezent, precum ASME III, în special pentru cisternele cu presiune scăzută, 
reprezintă o schimbare potenţială şi un cost major pentru industrie. Unii au primit bine 
această armonizare, aşa cum toate industriile din Europa vor utiliza în timp aceleaşi 
standarde şi coduri.  
 
Cisternele – gaze lichefiate refrigerate 
În paragrafele 6.8.3.2.11 şi 6.8.3.2.12 textul a fost clarificat în legătură cu dotarea cu 
dispozitive de siguranţă pe cisterne pentru transportul gazelor lichefiate refrigerate; vor 
fi permise mai mult de două valve de siguranţă în loc de două, ca în prezent. 
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Cisterne din material plastic ranforsat cu fibre (FRP) 
În sub-secţiunile 6.9.2.10 şi 6.9.4.2, standardele diverse la care s-a făcut referire au fost 
reactualizate. În sub-secţiunea 6.9.2.10, EN 63:1977 a fost înlocuită cu EN ISO 14125: 
1998, în sub-secţiunile 6.9.4.2.1 şi 6.9.4.2.2, EN 61:1977 a fost înlocuită cu EN ISO 
527-5:1997, în paragraful 6.9.4.2.2, EN 63:1977 a fost înlocuită cu ISO 14125:1998 şi la 
paragraful 6.9.4.2.3, EN 61:1977 a fost înlocuită cu EN ISO 14130:1997. 
 
 
 

4. RECIPIENTE SUB PRESIUNE – TRANSPORTUL DE GAZE 
 

Coduri tehnice şi standarde care nu mai sunt recunoscute 
Noi măsuri tranzitorii au fost adăugate la noile paragrafe 1.6.2.4 şi 1.6.2.5 pentru a 
permite utilizarea în continuare a: 

i) recipientelor sub presiune proiectate şi construite conform codurilor tehnice 
care nu mai sunt recunoscute în conformitate cu 6.2.3 şi 

ii) recipientele sub presiune şi închiderile lor proiectate şi construite conform 
standardelor aplicabile la momentul construcţiei lor şi care nu mai apar în 6.2.2 
sau 6.2.5.  

Acesta este clar un beneficiu pentru industrie, pentru faptul că echipamentul actual 
poate fi menţinut până la sfârşitul vieţii sale. 
 
Butelii mici pentru dioxidul de carbon 
O nouă dispoziţie specială SP653 din capitolul 3.3 a fost adăugată pentru dioxidul de 
carbon în tabelul A al capitolului 3.2 care ar simplifica condiţiile de transport al dioxidului 
de carbon (UN 1013) în recipiente mici, precum sticlele pentru sifon, cu o capacitate 
maximă de 0.5 litri atunci când sunt ambalate într-un anumit mod.  
Acest lucru uşurează condiţiile de transport pentru distribuirea acestor produse 
comerciale. 
 
Denumirile care nu mai sunt valabile 
După propunerea din partea industriei de gaze de a raţionaliza denumirile pentru gaze 
care nu mai sunt valabile sau care sunt prost definite, multe dintre ele au fost eliminate. 
Următoarele denumiri au fost eliminate din tabelul A al capitolului 3.2: - UN 1014, UN 
1015, UN 1979, UN 1980, UN 1981 şi UN 2600. Aceste denumiri au fost şi ele eliminate 
din tabelele 1 şi 2 din P200 al 4.1.4. Aceasta s-a făcut la cererea industriei de gaze şi 
este evident în beneficiul acesteia. 
 
Gazele comprimate (UN 1956) 
Dispoziţia specială SP292 din capitolul 3.3  a fost modificată pentru a clarifica utilizarea 
acesteia pentru mixturile ce conţin mai mult de 23.5% oxigen. 
 
Utilizarea recipientelor sub presiune 
La paragraful (10) al instrucţiunii de ambalare P200 din sub-secţiunea 4.1.4.1, a fost 
adăugat un nou text  la dispoziţii speciale astfel că respectivele cerinţe reflectă ceea ce 
se întâmplă în practică. Lista standardelor din instrucţiunea de ambalare P200 a fost de 
asemenea reactualizată pentru a include EN 1439:2005 şi EN 14794:2005 pentru 
buteliile reîncărcabile transportabile cu gaz petrolier lichefiat, şi procedurile de inspecţie 
înainte, în timpul şi după umplerea buteliilor din aliaj de alamă şi a celor din aluminiu. 
  
Recipientele sub presiune – etichete învechite sau deteriorate 
Ca urmare a unei propuneri din partea industriei de gaze, s-a constatat o relaxare în 
cadrul paragrafului 5.2.2.2.1.2 în cazul transportului buteliilor goale sub presiune pentru 
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gazele din clasa 2 cu etichete vechi sau deteriorate cu scopul reîncărcării sau inspecţiei 
şi aplicarea unei noi etichete sau pentru eliminarea recipientului sub presiune. 
 
Condiţii pentru construirea şi testarea recipientelor sub presiune etc. 
În paragraful 6.2.1.6.1 (c) textul a fost clarificat astfel încât verificarea filetelor este 
necesară dacă apar pete de rugină. Nota 2 de la paragraful 6.2.1.6.1 (d) a fost 
modificată pentru a permite examinarea cu ultra sunete sau o combinaţie de testare de 
emisii acustice şi  ultra sunete ca alternative la testarea de emisii acustice. 
Acest lucru permite o flexibilitate mai mare a metodelor de inspecţie a recipientelor sub 
presiune în cadrul industriei de gaze. 
Paragraful 6.2.1.7.7 care în prezent se aplică numai recipientelor cu acetilenă, a devenit 
mai flexibil, iar marcarea datei celei mai recente inspecţii periodice şi ştampila expertului 
pe un inel fixat de recipient pot fi folosite pe toate recipientele sub presiune 
reîncărcabile.  
Un nou paragraf 6.2.5.8.7 a fost adăugat aplicând aceleaşi condiţii pentru recipientele 
sub presiune ONU pentru acetilenă.  
Diversele standarde de la secţiunea 6.2.2 au fost revizuite, şi modificările 
corespunzătoare de reactualizare făcute pentru versiunile EN 1442, EN 13322, şi EN 
14427. 
Un nou text a fost adăugat la secţiunea 6.2.3 pentru a clarifica recunoaşterea de către 
autoritatea competentă a codurilor tehnice care nu apar în lista RID/ADR şi utilizarea 
lor. Acest lucru oglindeşte exact textul adoptat în sub-secţiunea 6.8.2.7 în relaţie cu 
cisternele RID/ADR (vezi Cisternele – utilizarea codurilor tehnice şi a standardelor).  
A fost adăugat la paragraful 6.2.5.2.4 un nou standard ISO 21029-1:2004 pentru 
proiectarea, fabricarea, inspecţia şi testele pentru cisternele criogenice de cel mult 1000 
litri. 
A intervenit o oarecare relaxare în cadrul paragrafului 6.2.5.8.2(g) în ceea ce priveşte 
buteliile sub presiune pentru acetilenă cu denumirea de UN 1001 şi UN 3374, lucru ce 
va permite ca masa să fie exprimată în cel puţin o zecime după punctul decimal şi două 
unităţi pentru buteliile sub presiune mai mici de 1 kg. (în loc de trei cifre semnificative 
rotunjite până la ultima unitate sau exprimată până la două cifre rotunjite până la ultima 
unitate). 
Această relaxare provine din perspectiva faptului că exactitatea tarei proprii poate fi în 
mod semnificativ afectată de greutatea învelişului buteliei. 
 
 
 

 
SUMARUL PRINCIPALELOR MODIFICĂRI  

VALABILE NUMAI PENTRU ADR 2007 
 
 

Transportul în lanţ, inclusiv cel maritim 
În cazul transportului în lanţ, (maritim-rutier) în ceea ce priveşte transportul de mărfuri 
periculoase ADR, într-un paragraf suplimentar la paragraful 1.1.4.2.2, marcarea în 
conformitate cu codul IMDG s-a extins de la unităţile multimodale (containere şi 
cisterne) până la alte vehicule şi unităţi de transport, dar plăcuţa portocalie trebuie 
afişată şi în acest caz. Actualul paragraf 1.1.4.2.2 a fost reţinut şi i s-a dat un alt număr, 
respectiv 1.1.4.2.3. 
Acest lucru permite o mai mare flexibilitate în transporturile rutiere care implică transport 
maritim. 
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Măsuri tranzitorii – vehicule EX/II şi EX/III 
Măsura tranzitorie de la sub-secţiunea 1.6.5.8 privind utilizarea vehiculelor EX/II şi 
EX/III aprobată pentru prima dată înainte de 1 iulie 2005, a fost extinsă pentru a permite 
utilizarea acestora pe toată perioada vieţii lor. Aceasta a fost aprobată deoarece 
condiţiile pentru actualele vehicule EX/II şi EX/III nu sunt mai puţin ferme decât 
condiţiile actuale. 
 
Transportul la secţiunea 1.4, grupa de compatibilitate S a explozibililor 
S-a eliminat condiţia ca explozibilii din secţiunea 1.4, din grupa de compatibilitate S, să 
fie transportaţi în vehicule EX/II sau EX/III, deoarece riscul prezentat de aceşti 
explozibili în afara vehiculului este minim. Prin urmare, prevederea specială V2 (vezi 
secţiunea 7.2.4) a fost eliminată în cazul tuturor explozibililor de acest gen din tabelul A 
al capitolului  3.2. 
 
Buteliile de gaze utilizate pentru baloanele cu aer cald 
O nouă dispoziţie specială SP652 a fost adăugată la capitolul 3.3, şi se referă la gazele 
petroliere lichefiate (UN 1011, UN 1965 şi UN 1978). Aceasta reflectă o problemă de o 
importanţă specială.  
Prevederile detaliate vor fi făcute în cadrul ADR pentru transportul buteliilor de gaz 
actuale care nu îndeplinesc toate condiţiile ADR pentru recipientele sub presiune dar se 
conformează regulilor aerului pentru utilizarea de baloane cu aer cald şi nave cu aer 
cald. Un nou acord multilateral M160 a fost întocmit cu scopul de a o înlocui acordul 
M90 ca să permită efectuarea transporturilor până la 1 iulie 2007, atunci când noile 
prevederi intră în vigoare. 
Acest lucru ilustrează diferenţe privind recipientele sub presiune utilizate pentru zborul 
cu balonul care au căutare în industria baloanelor cu aer cald. 
 
Proceduri de verificare înaintea, în timpul şi după reîncărcarea buteliilor cu gaz 
petrolier lichefiat 
În instrucţiunea de ambalare P200 paragraful (10) litera (b) de la sub-secţiunea 4.1.4.1, 
referinţa la standardul EN 1439:1996, care se referă la procedurile pentru verificarea 
înaintea, în timpul şi după reîncărcarea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat, a fost 
înlocuită cu adoptarea celor două noi standarde privind acest subiect (EN 1439:2005 şi 
EN 14794:2005) în paragraful (11) al instrucţiunii de ambalare P200. 
 
Dispoziţii pentru transport în cazul livrării cu ocazia vânzării 
Pentru tratarea aspectului livrărilor către mai mulţi destinatari care nu pot fi identificaţi la 
începerea transportului, un nou text a fost adăugat la litera (h) a paragrafului 5.4.1.1.1  
unde prin aprobarea din partea autorităţii competente cuvintele „livrare cu ocazia 
vânzării” pot fi utilizate în loc de numele şi adresa destinatarului în documentul de 
transport. 
 
Noul standard pentru echipamentul cisternei 
Un nou standard a fost adăugat la paragraful 6.8.2.6 pentru transportul produselor 
lichide petroliere şi al altor substanţe din clasa 3 cu o presiune a vaporilor care nu 
depăşeşte 110 kPa la 50°C şi petrol fără risc toxic sau corosiv. Noul standard, EN 
14595:2005, tratează presiunea şi aerisirile. 
 
Prevederi generale privind încărcarea, descărcarea şi manipularea 
Diversele paragrafe din secţiunea 7.5.1 referitoare la prevederile generale privind 
încărcarea, descărcarea şi manipularea au fost clarificate şi extinse pentru a detalia 
condiţiile de siguranţă în timpul operaţiunilor de  încărcare, descărcare şi manipulare 
care acum includ şi terminale de containere. 
Deşi noi, aceste condiţii ilustrează cea mai bună practică industrială. 
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Documente ce trebuie să figureze la bordul unităţii de transport 
În cadrul unei schimbări semnificative, condiţiile din paragraful 8.1.2.1 (c) au fost 
eliminate şi nu va mai fi nevoie de copia textului unui acord special multilateral privind 
vehiculul. 
Acest lucru uşurează condiţiile administrative pentru transportatorii rutieri. 
Condiţia din paragraful 8.1.2.2 de a păstra autorizaţiile activităţii de transport pentru 
anumiţi explozibili din clasa 1, substanţele autoreactive din clasa 4.1 şi peroxizii organici 
din clasa 5.2, a fost înlocuită cu o condiţie revizuită. Se cere o copie după aprobarea 
autorităţii competente pentru mostrele de explozibili (vezi 5.4.1.2.1(c) ), construirea 
compartimentelor sau a sistemelor de păstrare pentru încărcarea mixtă a mai multor 
explozibili (vezi 5.4.1.2.1(d)) şi pentru substanţele autoreactive din clasa 4.1 şi peroxizii 
organici din clasa 5.2 (vezi 5.4.1.2.3.3). 
 
Definiţii şi condiţii de aprobare a vehiculelor 
Standardul EN 590 din definiţia pentru vehiculele FL din sub-secţiunea 9.1.1.2 a fost 
reactualizat până la ediţia 2004. 
Dacă fabricantul, reprezentantul său sau organismul recunoscut a emis o declaraţie de 
conformitate cu condiţiile capitolului 9.2 ce tratează construcţia vehiculului, autoritatea 
competentă poate întreprinde prima inspecţie pentru tractorul aprobat pentru o semi-
remorcă. Acesta reprezintă un beneficiu pentru industrie, aşa cum se reflectă în 
general. 
Paragraful 9.1.3.5 a fost modificat astfel că, atunci când o substanţă autorizată nu 
figurează în partea 10.2 a certificatului de aprobare a vehiculului, partea 9.6 a 
certificatului va trebui să identifice care dintre dispoziţiile speciale de construcţie TC sau  
dispoziţiile speciale de echipare TE se aplică vehiculului. Pentru a permite o utilizare 
continuă (fără limită de timp) a certificatelor vehiculelor de la paragraful 9.1.3.5 ca 
urmare a modificărilor aduse certificatului, o nouă măsură tranzitorie a fost adăugată la 
noul paragraf 1.6.5.10. 
 
Construcţia vehiculului 
Secţiunea 9.2.1 a fost modificat astfel încât condiţia actuală pentru dispozitivele de 
limitare a vitezei a fost extinsă pentru toate vehiculele cu masa maximă ce depăşeşte 
3.5 tone dar nu mai mult de 12 tone înregistrate după 31 decembrie 2007. 
S-a făcut o clarificare privind data aplicării cerinţelor sistemelor de anti-blocare în 
conformitate cu condiţiile tehnice ale reglementărilor ECE sau directivelor. 
În general condiţiile de construcţie a acestor vehicule reflectă reglementările ECE sau 
directivele UE care trebuie îndeplinite, şi se aplică tuturor vehiculelor rutiere indiferent 
ce transportă.   


