UMOWA EUROPEJSKA
DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)
Umawiające się Strony, dąŜąc do wzmoŜenia bezpieczeństwa międzynarodowych przewozów drogowych,
uzgodniły, co następuje:
Artykuł 1
W rozumieniu niniejszej Umowy:
(a)

określenie „pojazd” oznacza pojazdy samochodowe, pojazdy członowe, przyczepy i naczepy stosownie do definicji zawartych w artykule 4 Konwencji o ruchu drogowym z dnia 19 września
1949 roku, z wyjątkiem pojazdów naleŜących do sił zbrojnych Umawiającej się Strony lub im
podlegających;

(b)

określenie „towary niebezpieczne” oznacza takie materiały i przedmioty, których międzynarodowy
przewóz drogowy jest zabroniony lub dozwolony pod pewnymi warunkami ustalonymi
w załącznikach A i B;

(c)

określenie „międzynarodowy przewóz” oznacza kaŜdą działalność przewozową wykonywaną na
terytorium co najmniej dwu Umawiających się Stron przez pojazdy określone pod literą (a).
Artykuł 2

1.
Z zastrzeŜeniem postanowień artykułu 4 ustęp 3, towary niebezpieczne wyłączone z przewozu na
podstawie załącznika A nie mogą być przyjęte do przewozu międzynarodowego.
2.

Przewozy międzynarodowe innych towarów niebezpiecznych są dozwolone, jeŜeli spełnione są:
(a)

warunki ustalone w załączniku A dla wymienionych w nim towarów, w szczególności
w odniesieniu do ich opakowania i oznakowania, oraz

(b)

warunki ustalone w załączniku B, w szczególności w odniesieniu do konstrukcji,
wyposaŜenia i eksploatacji pojazdu słuŜącego do przewozu towarów wymienionych w tym
załączniku z zastrzeŜeniem postanowień artykułu 4 ustęp 2.
Artykuł 3

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej część integralną.
Artykuł 4
1.
KaŜda Umawiająca się Strona zachowuje prawo regulowania lub wprowadzania zakazu wwozu
towarów niebezpiecznych na jej terytorium z innych przyczyn niŜ bezpieczeństwo w czasie przewozu.
2.
Pojazdy wykonujące przewozy na terytorium Umawiającej się Strony w czasie wejścia w Ŝycie
niniejszej Umowy lub włączone do wykonywania tych przewozów na takim terytorium w ciągu dwu
miesięcy po jej wejściu w Ŝycie są dopuszczone do wykonywania międzynarodowego przewozu towarów
niebezpiecznych w okresie trzech lat od takiego wejścia w Ŝycie, nawet jeŜeli konstrukcja i wyposaŜenie
tych pojazdów nie odpowiadają całkowicie warunkom ustalonym w załączniku B odnoszącym się do
takiego przewozu. JednakŜe pod specjalnymi warunkami, ustalonymi w załączniku B, okres ten moŜe być
skrócony.
3.
Umawiające się Strony zachowują prawo ustalania, w drodze specjalnych umów dwustronnych lub
wielostronnych, Ŝe niektóre towary niebezpieczne, które stosownie do niniejszej Umowy są całkowicie
wyłączone z międzynarodowych przewozów, pod pewnymi warunkami mogą być przyjęte do
międzynarodowego przewozu na ich terytoriach, albo, Ŝe towary niebezpieczne, które stosownie do
niniejszej Umowy są przyjmowane do międzynarodowego przewozu tylko na specjalnych warunkach,
mogą być dopuszczone do międzynarodowego przewozu na ich terytoriach pod warunkami mniej
rygorystycznymi niŜ warunki ustalone w załącznikach do niniejszej Umowy. Specjalne umowy
dwustronne lub wielostronne wymienione w niniejszym ustępie będą przekazywane do wiadomości
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Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który przekaŜe je Umawiającym się
Stronom niebędącym sygnatariuszami wymienionych umów.
Artykuł 5
Przewozy, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, podlegają krajowym lub międzynarodowym
przepisom dotyczącym w ogóle ruchu drogowego, międzynarodowego przewozu drogowego i handlu
międzynarodowego.
Artykuł 6
1.
Państwa będące członkami Europejskiej Komisji Gospodarczej oraz państwa przyjęte do tej
Komisji z głosem doradczym, zgodnie z ustępem 8 Aktu określającego jej kompetencje, mogą stać się
Umawiającymi się Stronami niniejszej Umowy:
(a)

przez podpisanie jej,

(b)

przez ratyfikację jej po podpisaniu z zastrzeŜeniem ratyfikacji,

(c)

przez przystąpienie do niej.

2.
Państwa, które mogą uczestniczyć w niektórych pracach Europejskiej Komisji Gospodarczej,
zgodnie z ustępem 11 Aktu określającego kompetencje tej Komisji, mogą stać się Umawiającymi się
Stronami niniejszej Umowy przez przystąpienie do niej po jej wejściu w Ŝycie.
3.
Niniejsza Umowa pozostanie otwarta do podpisania do dnia 15 grudnia 1957 roku. Po upływie tego
terminu pozostanie ona otwarta do przystąpienia.
4.
Ratyfikacja lub przystąpienie nabierze mocy po złoŜeniu odpowiedniego dokumentu Sekretarzowi
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 7
1.
Niniejsza Umowa wejdzie w Ŝycie po upływie jednego miesiąca od dnia, w którym liczba państw
wymienionych w artykule 6 ustęp 1, które podpisały ją bez zastrzeŜenia ratyfikacji albo złoŜyły
dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia, wyniesie pięć. JednakŜe załączniki do niniejszej
Umowy będą stosowane dopiero po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie samej Umowy.
2.
W stosunku do kaŜdego państwa, które ratyfikuje niniejszą Umowę lub przystąpi do niniejszej
Umowy po podpisaniu jej bez zastrzeŜenia ratyfikacji albo po złoŜeniu dokumentów ratyfikacyjnych lub
dokumentów przystąpienia przez pięć państw wymienionych w artykule 6 ustęp 1, niniejsza Umowa
wejdzie w Ŝycie po upływie jednego miesiąca od dnia złoŜenia dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu
przystąpienia przez wymienione państwo, a załączniki do niniejszej Umowy będą stosowane albo od tego
samego dnia, jeŜeli weszły one juŜ w Ŝycie w tym dniu, albo, jeŜeli nie weszły w Ŝycie w tym dniu, od
dnia, w którym będą one stosowane zgodnie z postanowieniami ustępu 1 niniejszego artykułu.
Artykuł 8
1.
KaŜda Umawiająca się Strona moŜe wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze notyfikacji
skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
2.
Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie dwunastu miesięcy od dnia otrzymania przez Sekretarza
Generalnego notyfikacji o wypowiedzeniu.
Artykuł 9
1.
Niniejsza Umowa utraci swą moc, jeŜeli po jej wejściu w Ŝycie liczba Umawiających się Stron
będzie mniejsza niŜ pięć w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy.
2.
W razie zawarcia światowej umowy regulującej przewóz towarów niebezpiecznych, kaŜde
postanowienie niniejszej Umowy sprzeczne z jakimkolwiek postanowieniem wymienionej światowej
umowy automatycznie przestanie być stosowane w stosunkach między Stronami niniejszej Umowy, które
staną się Stronami tej światowej umowy oraz będzie automatycznie zastąpione przez odpowiednie
postanowienia wymienionej światowej umowy, począwszy od daty wejścia jej w Ŝycie.
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Artykuł 10
1.
KaŜde państwo w czasie podpisania niniejszej Umowy bez zastrzeŜenia ratyfikacji albo składania
dokumentu ratyfikacyjnego, lub dokumentu przystąpienia, albo w kaŜdym późniejszym czasie moŜe
oświadczyć w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych, Ŝe niniejsza Umowa będzie stosowana na wszystkich terytoriach lub na części tych
terytoriów, za których stosunki międzynarodowe jest ono odpowiedzialne. Niniejsza Umowa oraz jej
załączniki będą stosowane na terytorium lub terytoriach wymienionych w notyfikacji po upływie jednego
miesiąca od dnia otrzymania jej przez Sekretarza Generalnego.
2.
KaŜde państwo, które zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu złoŜyło oświadczenie w sprawie
stosowania niniejszej Umowy na terytorium, za którego stosunki międzynarodowe jest ono
odpowiedzialne, moŜe wypowiedzieć niniejszą Umowę oddzielnie w odniesieniu do wymienionego
terytorium, zgodnie z postanowieniami artykułu 8.
Artykuł 11
1.
KaŜdy spór między dwiema lub więcej Umawiającymi się Stronami, dotyczący interpretacji lub
stosowania niniejszej Umowy, będzie w miarę moŜliwości rozstrzygnięty w drodze negocjacji między
nimi.
2.
KaŜdy spór, który nie zostanie rozstrzygnięty w drodze negocjacji, będzie poddany arbitraŜowi,
jeŜeli tego zaŜąda jedna z Umawiających się Stron w sporze i będzie w rezultacie przekazany jednemu lub
więcej arbitrom wybranym w drodze porozumienia między Stronami w sporze. JeŜeli w ciągu trzech
miesięcy od zaŜądania arbitraŜu Strony nie osiągną porozumienia co do wyboru arbitra lub arbitrów, kaŜda
z tych Stron moŜe zwrócić się do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z prośbą o
wyznaczenie jednego arbitra, któremu spór będzie przekazany do rozstrzygnięcia.
3.
Orzeczenie arbitra lub arbitrów wyznaczonych zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu będzie
wiąŜące dla Umawiających się Stron w sporze.
Artykuł 12
1.
KaŜda Umawiająca się Strona w czasie podpisania, ratyfikacji niniejszej Umowy lub przystąpienia
do niej moŜe oświadczyć, Ŝe nie uwaŜa się za związaną artykułem 11. Inne Umawiające się Strony nie
będą związane artykułem 11, w stosunku do kaŜdej Umawiającej się Strony, która wniosła takie
zastrzeŜenie.
2.
KaŜda Umawiająca się Strona, która wniosła zastrzeŜenie przewidziane w ustępie 1 niniejszego
artykułu, moŜe w kaŜdym czasie wycofać je w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 13
1.
Po upływie trzyletniego okresu obowiązywania niniejszej Umowy kaŜda Umawiająca się Strona,
w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, moŜe
zaŜądać zwołania konferencji w celu zrewidowania tekstu niniejszej Umowy. Sekretarz Generalny
zawiadomi wszystkie Umawiające się Strony o tym Ŝądaniu i zwoła konferencję rewizyjną, jeŜeli
w okresie czterech miesięcy następujących po dacie notyfikacji Sekretarza Generalnego co najmniej jedna
czwarta Umawiających się Stron zawiadomi go o swojej zgodzie na to Ŝądanie.
2.
JeŜeli konferencja zostanie zwołana zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, Sekretarz Generalny
powiadomi wszystkie Umawiające się Strony i zaprosi je do składania w ciągu trzech miesięcy propozycji,
które pragnęłyby rozpatrzyć na konferencji. Sekretarz Generalny przekaŜe wszystkim Umawiającym się
Stronom tymczasowy porządek dzienny konferencji wraz z tekstami takich propozycji co najmniej na trzy
miesiące przed datą rozpoczęcia konferencji.
3.
Sekretarz Generalny zaprasza na kaŜdą konferencję zwołaną zgodnie z niniejszym artykułem
wszystkie państwa wymienione w artykule 6 ustęp 1 oraz państwa, które stały się Umawiającymi się
Stronami zgodnie z artykułem 6 ustęp 2.

xi

Artykuł 14*
1.
NiezaleŜnie od procedury rewizyjnej przewidzianej w artykule 13, kaŜda Umawiająca się Strona
moŜe zaproponować jedną lub więcej poprawek do załączników do niniejszej Umowy. W tym celu
przekazuje ona tekst poprawki Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Sekretarz Generalny moŜe takŜe zaproponować poprawki do załączników do niniejszej Umowy w celu
zapewnienia zgodności tych załączników z innymi umowami międzynarodowymi dotyczącymi przewozu
towarów niebezpiecznych.
2.
Sekretarz Generalny przekaŜe kaŜdą propozycję złoŜoną zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu
wszystkim Umawiającym się Stronom i poinformuje o niej inne państwa wymienione w artykule 6 ustęp1.
3.
KaŜda zaproponowana poprawka do załączników będzie uwaŜana za przyjętą, chyba Ŝe w ciągu
trzech miesięcy od daty przekazania jej przez Sekretarza Generalnego co najmniej jedna trzecia
Umawiających się Stron lub pięć z nich, gdy jedna trzecia przewyŜsza tę liczbę, zawiadomi pisemnie
Sekretarza Generalnego o swoim sprzeciwie wobec zaproponowanej poprawki. JeŜeli poprawka zostanie
uznana za przyjętą, wejdzie ona w Ŝycie w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron po upływie
dalszych trzech miesięcy, z wyjątkiem poniŜszych przypadków:
(a)

Gdy podobne poprawki zostały juŜ wprowadzone lub prawdopodobnie będą wprowadzone do
innych umów międzynarodowych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu,
poprawki wejdą w Ŝycie po upływie okresu ustalonego przez Sekretarza Generalnego w taki
sposób, aby w miarę moŜliwości pozwolić na jednoczesne wejście w Ŝycie poprawki oraz
poprawek, które były juŜ wprowadzone lub prawdopodobnie będą wprowadzone do tych
innych umów, jednakŜe okres taki nie powinien być krótszy niŜ jeden miesiąc.

(b)

Umawiająca się Strona, która przedkłada projekt poprawki, będzie mogła określić w swojej
propozycji termin dłuŜszy niŜ trzy miesiące wejścia w Ŝycie tej poprawki, jeŜeli zostanie ona
przyjęta.

4.
Sekretarz Generalny moŜliwie jak najszybciej powiadomi wszystkie Umawiające się Strony
i wszystkie państwa wymienione w artykule 6 ustęp 1 o kaŜdym sprzeciwie wobec zaproponowanej
poprawki, otrzymanym od Umawiających się Stron.
5.
JeŜeli zaproponowana poprawka do załączników nie jest uwaŜana za przyjętą, lecz gdy co najmniej
jedna Umawiająca się Strona, inna niŜ ta Umawiająca się Strona, która zaproponowała tę poprawkę,
przekazała Sekretarzowi Generalnemu pisemną notyfikację o swej zgodzie na tę propozycję, to Sekretarz
Generalny zwoła konferencję wszystkich Umawiających się Stron oraz wszystkich państw wymienionych
w artykule 6 ustęp 1 w ciągu trzech miesięcy po upływie okresu trzech miesięcy, w ciągu którego, zgodnie
z ustępem 3 niniejszego artykułu, będzie przekazana notyfikacja o sprzeciwie wobec tej poprawki.
Sekretarz Generalny moŜe takŜe zaprosić na taką konferencję przedstawicieli:
(a)

międzynarodowych organizacji rządowych zajmujących się problematyką transportową,

(b)

międzynarodowych organizacji pozarządowych, których działalność jest bezpośrednio
związana z przewozem towarów niebezpiecznych na terytoriach Umawiających się Stron.

6.
KaŜda poprawka przyjęta przez więcej niŜ połowę ogólnej liczby Umawiających się Stron
uczestniczących w konferencji zwołanej zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu wchodzi w Ŝycie
w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron, zgodnie z procedurą uzgodnioną na takiej konferencji
przez większość uczestniczących w niej Umawiających się Stron.
Artykuł 15
Oprócz notyfikacji przewidzianych w artykułach 13 i 14 Sekretarz Generalny Organizacji Narodów
Zjednoczonych powiadamia państwa wymienione w artykule 6 ustęp 1 oraz państwa, które stały się
Umawiającymi się Stronami zgodnie z artykułem 6 ustęp 2:
(a)

o podpisaniu, ratyfikacjach i przystąpieniach zgodnie z artykułem 6;

* Tekst Artykułu 14 ustęp 3 zawiera zmiany, które weszły w Ŝycie 19 kwietnia 1985 r. Przez Polskę ratyfikowany
dnia 12 maja 1977r.
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(b)

o datach wejścia w Ŝycie niniejszej Umowy oraz jej załączników zgodnie z artykułem 7;

(c)

o wypowiedzeniach zgodnie z artykułem 8;

(d)

o wygaśnięciu niniejszej Umowy zgodnie z artykułem 9;

(e)

o notyfikacjach i wypowiedzeniach otrzymanych zgodnie z artykułem 10;

(f)

o oświadczeniach i notyfikacjach otrzymanych zgodnie z artykułem 12 ustępy 1 i 2 ;

(g)

o przyjęciu i dacie wejścia w Ŝycie poprawek zgodnie z artykułem 14 ustępy 3 i 6.
Artykuł 16

1.
Protokół podpisania do niniejszej Umowy ma tę samą moc, waŜność i czas obowiązywania jak sama
Umowa, za której część integralną jest on uwaŜany.
2.
śadne zastrzeŜenie do niniejszej Umowy nie będzie dopuszczone, oprócz zastrzeŜeń wniesionych
do Protokołu podpisania oraz zastrzeŜeń zgłoszonych zgodnie z artykułem 12.
Artykuł 17
Po dniu 15 grudnia 1957 roku oryginał niniejszej Umowy zostanie złoŜony Sekretarzowi Generalnemu
Organizacji Narodów Zjednoczonych, który przekaŜe jej kopie naleŜycie uwierzytelnione wszystkim
państwom wymienionym w artykule 6 ustęp 1.
Na dowód czego niŜej podpisani, naleŜycie w tym celu upowaŜnieni, podpisali niniejszą Umowę.
Sporządzono w Genewie, dnia trzydziestego września tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego roku,
w jednym egzemplarzu, w językach angielskim i francuskim w odniesieniu do tekstu samej Umowy oraz w
języku francuskim w odniesieniu do załączników, przy czym kaŜdy tekst Umowy jest jednakowo
autentyczny.
Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych jest proszony o sporządzenie autorytatywnego
przekładu załączników na język angielski oraz dołączenie go do naleŜycie uwierzytelnionych kopii
wymienionych w artykule 17.
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PROTOKÓŁ PODPISANIA
DO UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO
PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

Przy przystąpieniu do podpisania Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) niŜej podpisani, naleŜycie upowaŜnieni:
1.

ZwaŜywszy, Ŝe warunki regulujące przewóz towarów niebezpiecznych drogą morską do lub ze
Zjednoczonego Królestwa róŜnią się zasadniczo od warunków ustalonych w załączniku A do ADR
oraz, Ŝe nie jest moŜliwe ich dostosowanie w bliskiej przyszłości;
Uwzględniając zobowiązanie złoŜone przez Zjednoczone Królestwo przedstawienia jako poprawki
do wymienionego załącznika A specjalnego dodatku obejmującego postanowienia specjalne
dotyczące przewozu drogowo-morskiego towarów niebezpiecznych między kontynentem
a Zjednoczonym Królestwem;
Uzgodnili, Ŝe do czasu wejścia w Ŝycie takiego specjalnego dodatku towary niebezpieczne
przewoŜone na podstawie ADR do lub ze Zjednoczonego Królestwa powinny być zgodne
z postanowieniami załącznika A do ADR, jak równieŜ z przepisami Zjednoczonego Królestwa
dotyczącymi przewozu drogą morską towarów niebezpiecznych;

2.

Przyjmują do wiadomości oświadczenie złoŜone przez przedstawiciela Francji, w którym Rząd
Republiki Francuskiej zastrzega sobie prawo, w odstępstwie od postanowień artykułu 4 ustęp 2,
odmowy wpuszczania pojazdów wykonujących przewozy na terytorium innej Umawiającej się
Strony, niezaleŜnie od daty włączenia ich do wykonywania przewozów, a które mają być uŜyte do
przewozu towarów niebezpiecznych na terytorium francuskim, jeŜeli pojazdy te nie będą spełniać
warunków ustalonych dla tego przewozu w załączniku B lub warunków ustalonych dla przewozu
towarów w przepisach francuskich regulujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych;

3.

Zalecają, aby propozycje poprawek do niniejszej Umowy lub jej załączników, zanim zostaną
złoŜone zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 lub artykułem 13 ustęp 2, były w miarę moŜliwości
wstępnie przedyskutowane na posiedzeniach ekspertów Umawiających się Stron i, w razie potrzeby,
innych państw wymienionych w artykule 6 ustęp 1 niniejszej Umowy oraz międzynarodowych
organizacji wymienionych w artykule 14 ustęp 5 Umowy.
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