Grozījumi Eiropas Nolīgumā par bīstamu kravu
starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR),
kas stājas spēkā no 2013.gada 1.janvāra

Grozījumi Eiropas Nolīgumā par bīstamu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar
autotransportu (ADR), kas stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī, izdarīti ar šādiem dokumentiem:
ECE/TRANS/WP.15/213;
ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.1;
ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.2;
ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1;
ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1/Corr.1.

PIEZĪME: Eiropas Nolīguma par bīstamu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)
grozījumi, kas stājas spēkā no 2013.gada 1.janvāra, tulkoti latviešu valodā no ANO Eiropas ekonomikas
komisijas
dokumentu
ECE/TRANS/WP.15/213,
ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.1,
ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.2, ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1un ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1/Corr.1
oficiālajiem izdevumiem, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Šaubu un neskaidrību gadījumā
noteicošie
ir
ANO
Eiropas
ekonomikas
komisijas
dokumentu
ECE/TRANS/WP.15/213,
ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.1,
ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.2,
ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1un
ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1/Corr.1 oficiālie izdevumi angļu vai franču valodā.
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Grozījumi Eiropas Nolīgumā par bīstamu kravu
starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR),
kas izdarīti ar dokumentiem ECE/TRANS/WP.15/213 un
ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1.
1.daļa
1.1.nodaļa
1.1.3.6.2.punkta pirmo atkāpi pēc teksta "un 0500" papildināt ar tekstu šādā redakcijā: "kā arī
izņemot 7.klases izņēmuma pakām ar vielām ar ANO nr. 2910 un 2911, ja aktivitātes līmenis
pārsniedz A2 vērtību".
1.1.3.6.3.punkta tabulu 1.transporta kategorijā, (2) slejā attiecībā uz 2.klasi papildināt ar jaunu rindu
šādā redakcijā:
"ķīmiskas vielas zem spiediena: ANO Nr. 3502, 3503, 3504 un 3505".
1.1.3.6.3.punkta tabulu 2.transporta kategorijā, (2) slejā attiecībā uz 2.klasi papildināt ar jaunu rindu
šādā redakcijā:
"ķīmiskas vielas zem spiediena: ANO Nr. 3501".
1.1.3.6.3.punkta tabulu 3.transporta kategorijā, (2) slejā attiecībā uz 2.klasi papildināt ar jaunu rindu
šādā redakcijā:
"ķīmiskas vielas zem spiediena: ANO Nr. 3500".
1.1.3.6.3.punkta tabulā, 4.transporta kategorijā, (2) slejā attiecībā uz 9.klasi aizstāt tekstu "ANO Nr.
3268" ar tekstu "ANO Nr. 3268 un 3499".
Papildināt ar jauniem punktiem šādā redakcijā:
"1.1.3.8. (Rezervēts)
1.1.3.9. Izņēmumi, kas attiecas uz bīstamām kravām, kuras pārvadāšanas laikā izmanto kā
dzesētājus vai kondicionierus
Uz bīstamajām kravām, kas ir tikai smacējošas (kas šķīdina vai aizstāj atmosfērā normālos
apstākļos esošo skābekli), kad tās izmanto transportlīdzekļos vai konteineros dzesēšanas vai
kondicionēšanas nolūkā, attiecas tikai 5.5.3.sadaļas nosacījumi.".
1.1.4.3.punkta tekstu pēc virsraksta izteikt šādā redakcijā:
"IMO tipa portatīvās cisternas (1., 2., 5. un 7.tips), kas neatbilst 6.7. vai 6.8. nodaļas prasībām, bet
kas ir izgatavotas un apstiprinātas līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar IMDG kodeksa (Amdt. 2998) noteikumiem, drīkst turpināt izmantot, ja tās atbilst IMDG kodeksa1 piemērojamajiem
inspicēšanas un pārbaudes noteikumiem. Turklāt tām jāatbilst nosacījumiem, kas atbilst
norādījumiem 3.2.nodaļas A tabulas 10. un 11. slejā, un ADR 4.2.nodaļas nosacījumiem. Skatīt arī
IMDG kodeksa 4.2.0.1.punktu.".
1

Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO) kā apkārtrakstu Nr. DSC.1/Circ.12 un kļūdu labojumus ir izdevusi
“Vadlīnijas par esošo IMO tipu portatīvo cisternu un sauszemes autocisternu turpmāku izmantošanu bīstamo kravu
pārvadāšanai”. Šo vadlīniju tekstu var atrast IMO mājas lapā internetā: www.imo.org.”
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Papildināt ar jaunu 1.1.5.sadaļu šādā redakcijā:
"1.1.5. Standartu piemērošana
Kad paredzēta standarta piemērošana un ir pretrunas starp standartu un ADR nosacījumiem,
noteicošie ir ADR nosacījumi.".
1.2.nodaļa
1.2.1.sadaļas Piezīmē pie "Pieteikuma iesniedzēja" definīcijas aizstāt vārdu "operators" ar vārdiem
"cisternkonteinera operators".
1.2.1.sadaļā grozījumi "Kastes" un "Maisa" definīcijās neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
1.2.1.sadaļā, "Beztaras pārvadājumu konteinera " definīcijā aizstāt tekstu "“Beztaras pārvadājumu
konteineri” ir ietvēruma sistēmas" ar tekstu "“Beztaras pārvadājumu konteiners” ir ietvēruma
sistēma". Aizstāt tekstu "Beztaras pārvadājumu konteineri ir” ar tekstu "Beztaras pārvadājumu
konteiners ir". Otrajā atkāpē aizstāt tekstu "pārvadāšanas veidus" ar tekstu "pārvadāšanas
līdzekļus".
1.2.1.sadaļas Piezīmē pie "Kravas transporta vienības" definīcijas aizstāt tekstu "5.5.nodaļas" ar
tekstu "5.5.2.sadaļas".
1.2.1.sadaļā, "Kopēja ieraksta" definīcijā aizstāt tekstu "konkrēti definēts" ar tekstu "definēts".
1.2.1.sadaļā, "Kombinētā iepakojuma" definīcijā aizstāt tekstu "transportēšanas vajadzībām" ar
tekstu "pārvadāšanas vajadzībām".
1.2.1.sadaļā, "VSS" definīcijā aizstāt vārdu "trešais" ar vārdu "ceturtais" un aizstāt tekstu
"ST/SG/AC.10/30/Rev.3" ar tekstu "ST/SG/AC.10/30/Rev.4".
1.2.1.sadaļā, "Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas" definīcijā izteikt tekstu iekavās šādā redakcijā:
"ST/SG/AC.10/11/Rev.5, ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar dokumentu
ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1".
1.2.1.sadaļā, "Maksimālās pieļaujamās bruto masas" definīcijas a) apakšpunktā izteikt tekstu
iekavās šādā redakcijā: "IBC".
1.2.1.sadaļā svītrot "Maksimālās pieļaujamās noslodzes" definīciju.
1.2.1.sadaļā, "Spiedientvertnes" definīcijā aizstāt tekstu "un balonu komplektus" ar tekstu ", balonu
komplektus un avārijas spiedientvertnes".
1.2.1.sadaļā, "Avārijas iepakojuma" definīcijā aizstāt tekstu "vai sūci" ar tekstu ", sūci vai
neatbilstību".
1.2.1.sadaļā, "ANO Paraugnoteikumu" definīcijā aizstāt vārdu "sešpadsmitajam" ar vārdu
"septiņpadsmitajam" un aizstāt tekstu "(ST/SG/AC.10/1/Rev.16)" ar tekstu
"(ST/SG/AC.10/1/Rev.17)".
1.2.1.sadaļā, "Baterijtransportlīdzekļa" definīcijas pirmajā teikumā aizstāt tekstu "transporta
vienībai" ar tekstu "šim transportlīdzeklim".
1.2.1.sadaļu papildināt ar jaunām definīcijām šādā redakcijā:
""Sašķidrināta naftas gāze (SNG)" ir zema spiediena sašķidrināta gāze, ko veido viens vai vairāki
vieglie ogļūdeņraži, kam piešķirti tikai ANO nr. 1011, 1075, 1965, 1969 vai 1978 un kas pārsvarā
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sastāv no propāna, propēna, butāna, butāna izomēriem, butēna ar nebūtiskiem citu ogļūdeņražu gāzu
piejaukumiem;
1.PIEZĪME:
Uzliesmojošas gāzes, kam piešķirti citi ANO nr., nedrīkst uzskatīt par LPG.
2. PIEZĪME:
Attiecībā uz ANO nr. 1075 skatīt 2.PIEZĪMI pie 2F, ANO nr. 1965, 2.2.2.3.punkta
tabulā attiecībā uz sašķidrinātām gāzēm.".
""Sprādzienbīstamās vielas neto masa " ir sprādzienbīstamo vielu kopējā masa bez iepakojumiem,
čaulām, u.t.t. (Apzīmējumi sprādzienbīstamās vielas neto daudzums, sprādzienbīstamās vielas neto
saturs, sprādzienbīstamās vielas neto svars vai sprādzienbīstamā satura neto masa bieži tiek lietoti,
lai izteikto to pašu.);".
""Avārijas spiedientvertne " ir spiedientvertne ar ūdens ietilpību, kas nepārsniedz 1 000 litrus, kur
ievieto bojātas spiedientvertnes, spiedientvertnes ar defektiem, sūcēm vai neatbilstošas
spiedientvertnes, lai tās pārvadātu pārstrādei vai iznīcināšanai.".
1.3.nodaļa
1.3.1.sadaļas 1.PIEZĪMĒ aizstāt tekstu "skatīt 1.8.3.sadaļu" ar tekstu " šīs sadaļas vietā skatīt
1.8.3.sadaļu ". Aizstāt 2.PIEZĪMĒ aizstāt tekstu "skatīt 8.2.nodaļu" ar tekstu " šīs sadaļas vietā
skatīt 8.2.nodaļu ". Svītrot 4.PIEZĪMI.
1.4.nodaļa
1.4.2.1.1.b) punktu pirms teksta "sniedz pārvadātājam informāciju, ziņas" papildināt ar tekstu šādā
redakcijā: "izsekojamā formā".
1.4.2.2.1.d) punktā aizstāt tekstu "kārtējās inspicēšanas termiņš" ar tekstu šādā redakcijā "nākamās
inspicēšanas termiņš". Grozījumi Piezīmē neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
1.4.3.3.f) punktu izteikt šādā redakcijā:
"f) pēc cisternas piepildīšanas viņam jānodrošina, ka visi slēgelementi ir slēgtā stāvoklī un ka nav
noplūdes;".
1.4.3.3.h) punktā aizstāt tekstu "nepieciešamās oranžas krāsas pazīšanas zīmes un
transporta bīstamības zīmes vai bīstamības zīmes" ar tekstu "nepieciešamās oranžas
krāsas pazīšanas zīmes, bīstamības zīmes vai transporta bīstamības zīmes, kā arī
paaugstinātā temperatūrā pārvadājamu vielu un videi kaitīgu vielu zīmes,".
1.6.nodaļa
1.6.1.1.punktā aizstāt skaitļus "2011" un "2010" attiecīgi ar skaitļiem "2013" un "2012".
1.6.1.7.punktā aizstāt tekstu "4.1.1.19" ar tekstu "4.1.1.21".
1.6.1.21.punktu izteikt šādā redakcijā:
"1.6.1.21. Līgumslēdzēju Pušu līdz 2012.gada 31.decembrim izsniegtās vadītāju apmācības
apliecības, kas atbilst līdz 2010.gada 31.decembrim lietotajam paraugam, nevis 8.2.2.8.5.punkta
nosacījumiem, drīkst izmantot līdz to piecu gadu derīguma termiņa beigām".
1.6.1.sadaļu papildināt ar jauniem pārejas noteikumiem šādā redakcijā:
"1.6.1.24. Litija elementus un baterijas, kas izgatavoti (izgatavotas) pirms 2014. gada 1. janvāra un
pārbaudīti (pārbaudītas) atbilstoši līdz 2012. gada 31. decembrim piemērojamajām prasībām, bet
kas nav pārbaudīti (pārbaudītas) atbilstoši no 2013. gada 1. janvāra piemērojamajām prasībām, kā
arī ierīces, kur ir šādi litija elementi vai baterijas, joprojām drīkst pārvadāt, ja ir izpildītas visas
pārējās attiecināmās prasības.".
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"1.6.1.25. Pakas, kas marķētas ar ANO numuru saskaņā ar ADR nosacījumiem, kas piemērojami
līdz 2012.gada 31.decembrim, un kas neatbilst 5.2.1.1.punkta prasībām attiecībā uz ANO numura
un burtu “UN” izmēru, kas attiecināmas no 2013.gada 1.janvāra, drīkst turpināt izmantot līdz
2013.gada 31.decembrim, bet balonus ar 60 litru vai mazāku ūdens ietilpību drīkst izmantot līdz
nākamajai periodiskajai inspicēšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 30.jūnijam.".
"1.6.1.26. Lielos iepakojumus, kas izgatavoti vai pārbūvēti pirms 2014.gada 1.janvāra un kas
neatbilst 6.6.3.1.punkta prasībām attiecībā uz burtu, ciparu un simbolu augstumu, kas piemērojamas
no 2013.gada 1.janvāra, drīkst joprojām izmantot. Tos, kas izgatavoti vai pārbūvēti pirms 2015.gada
1.janvāra, nav nepieciešams marķēt ar maksimāli pieļaujamo krāvuma slodzi saskaņā ar
6.6.3.3.punktu. Šādus lielos iepakojumus, kas nav marķēti saskaņā ar 6.6.3.3.punktu, drīkst
joprojām izmantot pēc 2014.gada 31.decembra, bet tie jāmarķē saskaņā ar 6.6.3.3.punktu, ja tos
pārbūvē pēc dotā datuma.".
"1.6.1.27. Ietvēruma līdzekļus, kas ir aprīkojuma vai mehānismu sastāvdaļas, kuri satur šķidras
degvielas ar ANO nr. 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 un 3475,un ir izgatavoti pirms 2013.gada
1.jūlija un neatbilst 3.3.nodaļas īpašiem noteikumiem 363, kas piemērojami no 2013.gada 1.janvāra,
drīkst joprojām izmantot.".
1.6.2.2.punktu izteikt šādā redakcijā: "1.6.2.2. (Svītrots)".
1.6.2.7., 1.6.2.8., 1.6.3.15., 1.6.3.25., 1.6.3.35., 1.6.3.37., 1.6.4.17., 1.6.4.34., 1.6.4.35. punkta tekstu
svītrot un aizstāt ar tekstu: "(Svītrots)".
1.6.2.11.punktu izteikt šādā redakcijā:
"1.6.2.11. Pirms 2013.gada 1.janvāra izgatavotus un pārvadāšanai sagatavotus gāzes baloniņus,
kuriem nav piemērotas 1.8.6., 1.8.7. vai 1.8.8. sadaļas prasības attiecībā uz gāzes baloniņu
atbilstības novērtēšanu, joprojām drīkst pārvadāt pēc dotā datuma ar nosacījumu, ka visi citi
piemērojamie ADR nosacījumi ir ievēroti.".
1.6.2.sadaļu papildināt ar jaunu pārejas noteikumu šādā redakcijā:
"1.6.2.12. Avārijas spiedientvertnes drīkst turpināt izgatavot un apstiprināt saskaņā ar nacionālajiem
noteikumiem līdz 2013.gada 31.decembrim. Avārijas spiedientvertnes, kas izgatavotas un
apstiprinātas saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem pirms 2014.gada 1.janvāra, drīkst joprojām
izmantot, ja saņemts tās valsts kompetentās iestādes apstiprinājums, kur tās izmanto.".
1.6.3.8.punktā svītrot pirmo rindkopu.
1.6.3.sadaļu papildināt ar jauniem pārejas nosacījumiem šādā redakcijā:
"1.6.3.41. Piestiprinātās cisternas (autocisternas) un nomontējamās cisternas, kuras ir izgatavotas
pirms 2013. gada 1.jūlija saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim, bet
kuras tomēr neatbilst 6.8.2.5.2. vai 6.8.3.5.6. punkta marķēšanas prasībām, kas ir piemērojamas no
2013. gada 1. janvāra, līdz nākamajai periodiskajai inspicēšanai pēc 2013.gada 1.jūlija drīkst būt
marķētas saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 2012. gada 31.decembrim.".
"1.6.3.42. Attiecībā uz ANO nr. 2381 piestiprinātām cisternām (autocisternām) un nomontējamām
cisternām, kas izgatavotas pirms 2013.gada 1.jūlija, līdz 2018.gada 31.decembrim joprojām drīkst
piemērot cisternas kodu, kas norādīts līdz 2012.gada 31.decembrim piemērojamās 3.2.nodaļas A
tabulas 12.slejā.
1.6.3.43. Piestiprinātās cisternas (autocisternas), kuras izgatavotas pirms 2012.gada 1.janvāra
saskaņā ar prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2012. gada 31. decembrim, bet kuras tomēr
neatbilst 6.8.2.6.punkta prasībām attiecībā uz standartiem EN 14432:2006 un EN 14433:2006, kas
ir piemērojamas no 2011.gada 1. janvāra, joprojām drīkst izmantot.".
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1.6.4.sadaļu papildināt ar jauniem pārejas nosacījumiem šādā redakcijā:
"1.6.4.42. Cisternkonteineri, kuri ir izgatavoti pirms 2013.gada 1.jūlija saskaņā ar prasībām, kas bija
spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim, bet kuri tomēr neatbilst 6.8.2.5.2. vai 6.8.3.5.6. punkta
marķēšanas prasībām, kas ir piemērojamas no 2013.gada 1.janvāra, līdz nākamajai periodiskajai
inspicēšanai pēc 2013.gada 1.jūlija drīkst joprojām būt marķēti saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā
līdz 2012. gada 31.decembrim.
1.6.4.43. Portatīvajām cisternām un MEGC, kas izgatavotas pirms 2014.gada 1.janvāra, nav
nepieciešams atbilst 6.7.2.13.1.f), 6.7.3.9.1.e), 6.7.4.8.1.e) un 6.7.5.6.1.d) punkta prasībām attiecībā
uz spiediena samazināšanas ierīču marķēšanu.
1.6.4.44. Attiecībā uz vielām, kam 3.2.nodaļas A tabulas 11.slejā norādīts TP38 vai TP39, līdz
2018.gada 31.decembrim joprojām drīkst izmantot portatīvās cisternas instrukciju, ko noteic ADR,
kas piemērojams līdz 2012.gada 31.decembrim.
1.6.4.45. Attiecībā uz ANO nr. 2381 cisternkonteineriem, kas izgatavoti pirms 2013.gada 1.jūlija,
līdz 2018.gada 31.decembrim joprojām drīkst piemērot cisternas kodu, kas norādīts līdz 2012.gada
31.decembrim piemērojamās 3.2.nodaļas A tabulas 12.slejā.
1.6.4.46. Cisternkonteinerus, kuri izgatavoti pirms 2012.gada 1.janvāra saskaņā ar prasībām, kas
bija piemērojamas līdz 2012. gada 31. decembrim, bet kuri tomēr neatbilst 6.8.2.6.punkta prasībām
attiecībā uz standartiem EN 14432:2006 un EN 14433:2006, kas ir piemērojamas no 2011.gada 1.
janvāra, joprojām drīkst izmantot."
1.6.5.4.punktā aizstāt skaitli "2010" ar skaitli "2012" un skaitli "2012" ar skaitli "2014".
1.6.5.sadaļu papildināt ar jaunu pārejas noteikumu 1.6.5.14.punktu šādā redakcijā:
"1.6.5.14. MEMU, kuri apstiprināti pirms 2013.gada 1.jūlija saskaņā ar ADR nosacījumiem, kas
bija spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim, bet kuri tomēr neatbilst 6.12.3.1.2. vai 6.12.3.2.2. punkta
prasībām, ko piemēro no 2013.gada 1.janvāra, joprojām drīkst izmantot.".
1.8.nodaļa
1.8.3.3.punktā izteikt trešās rindkopas ceturto atkāpi šādā redakcijā:
"- uzņēmuma darbinieku atbilstīga apmācība, ieskaitot izmaiņas noteikumos, un šādas apmācības
uzskaite;".
1.8.5.1.punktu papildināt beigās ar tekstu šādā redakcijā: ", ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc
notikuma".
Papildināt ar jaunu 1.8.7.2.5.punktu šādā redakcijā:
"1.8.7.2.5. Ja tiek mainīta konstrukcija spiedientvertnei, cisternai, baterijtransportlīdzeklim vai
MEGC, kam ir derīgs tipa apstiprinājums, tipa apstiprinājums ar beigušos derīguma termiņu vai
atsaukts tipa apstiprinājums, inspicēšana, pārbaudes un apstiprināšana ir ierobežota līdz
spiedientvertnes, cisternas, baterijtransportlīdzekļa vai MEGC sastāvdaļām, kurām ir mainīta
konstrukcija. Konstrukcijas maiņai jāatbilst ADR nosacījumiem, kas piemērojami konstrukcijas
maiņas laikā. Attiecībā uz visām spiedientvertnes, cisternas, baterijtransportlīdzekļa vai MEGC
sastāvdaļām, ko konstrukcijas maiņa neskar, paliek spēkā sākotnējās tipa apstiprināšanas
dokumentācija.
Konstrukcijas maiņai drīkst pakļaut vienu vai vairākas spiedientvertnes, cisternas,
baterijtransportlīdzekļus vai MEGC, kam piešķirts tipa apstiprinājums.
Jebkuras ADR Līgumslēdzējas Puses kompetentajai iestādei vai šīs iestādes nozīmētai struktūrai
jāizsniedz pieteikuma iesniedzējam sertifikāts, kas apstiprina konstrukcijas maiņu. Cisternas,
baterijtransportlīdzekļa vai MEGC gadījumā sertifikāta kopija jāsaglabā kā cisternas pases daļa.
6
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Katru pieteikumu konstrukcijas maiņas apstiprināšanas sertifikāta saņemšanai pieteikuma
iesniedzējam jāiesniedz tikai vienā kompetentajā iestādē vai šīs iestādes nozīmētā struktūrā.".
1.9.nodaļa
1.9.5.2.2.punktu attiecībā uz tuneļu kategoriju E pēc teksta “un 3373” papildināt ar tekstu “, kā arī ,
ja kravas kopējā bruto masa transporta vienībā pārsniedz 8 tonnas, uz visām 3.4.nodaļas
nosacījumiem atbilstošām bīstamām kravām.”.
1.9.5.3.6.punktu izteikt šādā redakcijā:
"1.9.5.3.6. Tuneļa izmantošanas ierobežojumus piemēro transporta vienībām, kam saskaņā ar
5.3.2.sadaļu noteikta marķēšana ar pazīšanas zīmi (oranžo plāksnīti), un attiecībā uz tuneļu
kategoriju E tos piemēro arī transporta vienībām, kam noteikta marķēšana saskaņā ar 3.4.13.punktu
vai kas pārvadā konteinerus, kam noteikta marķēšana saskaņā ar 3.4.13.punktu.
Tuneļa izmantošanas ierobežojumus nepiemēro, ja bīstamās kravas pārvadā saskaņā ar 1.1.3.sadaļas
noteikumiem, izņemot gadījumus, kad šādas kravas pārvadājoši transportlīdzekļi ir marķēti saskaņā
ar 3.4.13.punktu, ja to nosaka 3.4.14.punkts3.".
1.10.nodaļa
1.10.3.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
"1.10.3.1. Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu definīcija
1.10.3.1.1. „Bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu” ir kravas, ko potenciāli iespējams ļaunprātīgi
izmantot terorisma aktā un kas rezultātā var radīt nopietnas sekas, tādas kā masu bojāeja, milzīgus
postījumus vai, īpaši 7.klases gadījumā, sociālekonomisku satricinājumu.
1.10.3.1.2. Bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu, kuras nepieder 7.klasei, ir zemāk
1.10.3.1.2.tabulā norādītās kravas, ja tās pārvadā daudzumos, kuri pārsniedz tabulā norādītos
daudzumus.
[Ievietot esošo 1.10.5.tabulu, kam numerācija mainīta uz “1.10.3.1.2.”, bet bez 7.klases ierakstiem]
1.10.3.1.3. No 7.klasei piederošām bīstamajām kravām radioaktīvs materiāls ar īpašu riska
potenciālu ir tas, kura aktivitāte ir vienāda ar vai lielāka par transporta drošības robežu 3000 A2 uz
atsevišķu paku (skatīt arī 2.2.7.2.2.1.), izņemot tos radionuklīdus, kuru transporta drošības robeža
dota zemāk 1.10.3.1.3.tabulā.
1.10.3.1.3.tabula
Atsevišķu radionuklīdu transporta drošības robežas
Transporta drošības robeža
Elements
Radionuklīds
(TBq)
Amerīcijs
Zelts
Kadmijs
Kalifornijs
Kirijs
Kobalts
Kobalts
Cēzijs
3

Am-241
Au-198
Cd-109
Cf-252
Cm-244
Co-57
Co-60
Cs-137

0,6
2
200
0,2
0,5
7
0,3
1

vai saskaņā ar 3.4.10.sadaļu, ja to nosaka līdz 2010.gada 31.decembrim piemērojamā ADR
3.4.11.punkt, ja piemēroti 1.6.1.20.punkta pārejas noteikumi.
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Transporta drošības robeža
Elements
Radionuklīds
(TBq)
Dzelzs
Fe-55
8000
Ģermānijs
Ge-68
7
Gadolīnijs
Gd-153
10
Irīdijs
Ir-192
0,8
Niķelis
Ni-63
600
Palādijs
Pd-103
900
Prometijs
Pm-147
400
Polonijs
Po-210
0,6
Plutonijs
Pu-238
0,6
Plutonijs
Pu-239
0,6
Rādijs
Ra-226
0,4
Rutēnijs
Ru-106
3
Selēns
Se-75
2
Stroncijs
Sr-90
10
Tallijs
Tl-204
200
Tūlijs
Tm-170
200
Iterbijs
Yb-169
3
1.10.3.1.4. Lai noteiktu, vai radionuklīdu maisījuma transporta drošības robeža ir ievērota vai
pārsniegta, to var aprēķināt, summējot atsevišķo radionuklīdu aktivitātes koeficientus, kas dalīti ar
konkrētā radionuklīda transporta drošības robežu. Ja dalījumu summa ir mazāka nekā 1, tad
maisījuma radioaktivitātes robeža ne sasniegta, ne pārsniegta.
Šo aprēķinu var veikt pēc formulas:
A
∑i Ti <1 ,
i
kur:
Ai = pakā esoša radionuklīda i aktivitāte (TBq)
Ti = radionuklīda i transporta drošības robeža (TBq).
1.10.3.1.5. Ja radioaktīvajam materiālam piemīt citu klašu papildus bīstamības, jāņem vērā arī
1.10.3.1.2.tabulā dotie kritēriji (skatīt arī 1.7.5.).".
1.10.3.2.1.punktā un 1.10.3.3.punktā (divreiz) aizstāt tekstu "bīstamu kravu ar īpašu riska
potenciālu (skatīt tabulu 1.10.5.sadaļā)" ar tekstu "bīstamu kravu ar īpašu riska potenciālu (skatīt
tabulu 1.10.3.1.2.) vai radioaktīvo materiālu ar īpašu riska potenciālu (skatīt 1.10.3.1.3.)".
1.10.4.sadaļu pēc teksta "un 0500" papildināt ar tekstu ", kā arī izņemot ANO nr. 2910 un 2911, ja
aktivitātes līmenis pārsniedz A2 vērtību". Papildināt beigās ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
"Turklāt šīs sadaļas nosacījumi neattiecas uz ANO nr. 2912 RADIOAKTĪVS MATERIĀLS AR
ZEMU ĪPATNĒJO AKTIVITĀTI (LSA-I) un ANO nr. 2913 RADIOAKTĪVS MATERIĀLS,
OBJEKTI AR VIRSMAS SASMĒRĒJUMU (SCO-I) pārvadāšanu.".
1.10.5.sadaļu svītrot. Aizstāt “1.10.6.” numerāciju ar “1.10.5.”.
1.10.6.sadaļas (bijušās 1.10.5.) 2.zemsvītras piezīmē svītrot pēdējo teikumu ("Skatīt arī
"Norādījumi un apsvērumi attiecībā uz INFCIRC/225/Rev.4, Kodolmateriāla un kodolobjektu
fiziskā aizsardzība, IAEA-TECDOC-967/Rev.1. ieviešanu.".").
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2.daļa
2.1.nodaļa
2.1.3.3.punkta pirmo teikumu sākumā papildināt ar tekstu "ADR klasifikācijas kritērijiem
atbilstošam".
2.1.3.5.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2.1.3.5. Vielas, kuru nosaukums 3.2. nodaļas A tabulā nav minēts un kurām ir vairākas bīstamības
īpašības, un ADR klasifikācijas kritērijiem atbilstošus šķīdumus vai maisījumus, kas satur vairākas
bīstamās vielas, jāklasificē ar kopējo ierakstu (skatīt 2.1.2.5. punktu) un attiecīgās klases
iepakošanas grupu, kas atbilst to bīstamības īpašībām. Klasificēšanu pēc bīstamības īpašībām veic
šādi:”.
2.1.3.5.3.h) punkta tekstu sākumā (pirms iekavām) izteikt šādā redakcijā:
"h) 6.1.klases vielas, kas atbilst I iepakošanas grupas inhalācijas toksicitātes kritērijiem".
2.1.3.5.5.punkta trešo rindkopu papildināt beigās ar jaunu teikumu šādā redakcijā: "Tomēr, ja
zināms, ka atkritumiem piemīt tikai kaitīguma videi īpašības, tos drīkst klasificēt III iepakošanas
grupā kā ANO nr. 3077 vai 3082.".
2.1.3.8.punktu izteikt šādā redakcijā:
"2.1.3.8. Vielas, kas pieder no 1. līdz 6.2., 8. un 9. klasei, kam nav piešķirts ANO nr. 3077 un 3082,
un kas atbilst 2.2.9.1.10.punkta kritērijiem, papildus to 1. līdz 6.2., 8. un 9. klases bīstamībai
uzskata par videi kaitīgām vielām. Citām vielām, kas neatbilst nevienas citas klases kritērijiem kā
vien 2.2.9.1.10.punktā norādītajiem, jāpiešķir attiecīgi ANO nr. 3077 vai 3082.".
2.2.nodaļa
2.2.1.1.3.punktā aizstāt tekstu "2.2.1.1.8." ar tekstu "2.2.1.4.".
2.2.1.1.5.punktā attiecībā uz 1.6.apakšgrupu svītrot vārdu "detonējošas".
2.2.1.1.6.punktā, savienojamības grupas N aprakstā svītrot vārdu "sprādzienbīstamas".
2.2.1.1.8.punkta tekstu pārcelt uz jaunu 2.2.1.4.punktu, izdarot šādus grozījumus:
"IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, SEVIŠĶI NEJUTĪGI (EEI IZSTRĀDĀJUMI) " definīcijā svītrot
vārdus "detonējošas" un "(EIDS)".
Papildināt ar šādu jaunu definīciju alfabētiskā kārtībā:
"PATRONAS INSTRUMENTIEM, TUKŠAS: ANO nr. 0014
Instrumentos izmantojams izstrādājums, kas sastāv no slēgtas patronas čaulas ar kapseli centrā vai
sānos un bezdūmu vai melnā pulvera lādiņa, bet bez šāviņa.".
Papildināt ar jaunu 2.2.1.1.8.punktu šādā redakcijā:
"2.2.1.1.8. Izslēgšana no 1.klases
2.2.1.1.8.1. Izstrādājumu vai vielu drīkst izslēgt no 1.klases, balstoties uz izmēģinājuma rezultātiem
un 1.klases definīciju, saņemot apstiprinājumu no jebkuras ADR Līgumslēdzējas Puses
kompetentās iestādes, kas drīkst atzīt arī apstiprinājumu, ko izsniegusi tādas valsts kompetentā
iestāde, kas nav ADR Līgumslēdzēja Puse, ar nosacījumu, ka šis apstiprinājums piešķirts RID,
ADR, ADN, IMDG kodeksa vai ICAO Tehniskajās instrukcijās noteiktajā kārtībā.
2.2.1.1.8.2. Izstrādājumu drīkst izslēgt no 1.klases ar kompetentās iestādes apstiprinājumu saskaņā
ar 2.2.1.1.8.1.punktu, ja trīs neiepakoti izstrādājumi, katrs individuāli aktivizēts ar paša
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ierosināšanas vai aizdedzes līdzekļiem vai ārējiem līdzekļiem, lai darbotos paredzētajā režīmā,
atbilst šādiem pārbaudes kritērijiem:
a) nevienas ārējās virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 65°C. Momentāna temperatūras
paaugstināšanās līdz 200ºC ir pieņemama;
b) nav ārējās čaulas plīsuma vai fragmentācijas vai izstrādājuma, vai tā atdalījušos daļu
pārvietošanās par vairāk nekā vienu metru jebkurā virzienā;
PIEZĪME: Ja izstrādājuma veselums var tikt ietekmēts ārējas liesmas gadījumā, atbilstība šiem
kritērijiem jāpārbauda ar ugunsizturības pārbaudi, tādu kā aprakstīta ISO 12097-3.
c) viena metra attālumā nav 135 dB(C) trokšņa skaļuma pīķis;
d) nav uzliesmojuma vai liesmas, kas varētu aizdedzināt tādu materialu kā 80±10 g/m² papīra lapa,
kas ir kontaktā ar izstrādājumu; un
e) neveidojas dūmi, tvaiki vai putekļi tādā daudzumā, ka redzamība viena kubikmetra kamerā, kas
aprīkota ar piemērota izmēra drošības paneļiem, samazinās par vairāk nekā 50%, mērīta ar kalibrētu
gaismas (luksu) mēriekārtu vai radiometru, kas novietots viena metra attālumā no nemainīgas
gaismas avota, kas atrodas pretējo sienu viduspunktos. Drīkst izmantot ISO 5659-1standartā dotās
vispārīgās norādes optiskā blīvuma noteikšanai un ISO 5659-2 standarta 7.5.nodaļā dotās vispārīgās
norādes par fotometrisko sistēmu, kā arī drīkst izmantot līdzīgas optiskā blīvuma mērīšanas
metodes, kas izstrādātas tādam pašam mērķim. Gaismas mēriekārtas aizmuguri un sānus jāapklāj ar
piemērotu pārsegu, lai samazinātu izkliedētas vai noplūstošas gaismas, ko tieši neizstaro tās avots,
ietekmi.
1.PIEZĪME: Ja pārbaužu laikā par atbilstību a), b), c) un d) kritērijiem nav novērojami dūmi vai
to ir ļoti maz, e) apakšpunktā noteikto pārbaudi drīkst neveikt.
2.PIEZĪME: Kompetentā iestāde, kas norādīta 2.2.1.1.8.1.punktā, drīkst pieprasīt pārbaudi
iepakotā formā, ja konstatēts, ka pārvadāšanai iepakots izstrādājums var radīt lielāku risku.".
2.2.2.1.2.punktu papildināt beigās ar jaunu iedalījumu šādā redakcijā:
"8. Ķīmiskas vielas zem spiediena: šķidrumi, pastas vai pulveri, saspiesti ar propelentu
(izspiedējgāzi), kas atbilst saspiestas vai sašķidrinātas gāzes definīcijai, kā arī šādu vielu
maisījumi.".
2.2.2.1.3.punkta ievadā aizstāt tekstu "(izņemot aerosolus)" ar tekstu "(izņemot aerosolus un
ķīmiskas vielas zem spiediena)".
2.PIEZĪMI papildināt beigās ar jaunu teikumu šādā redakcijā: "Par ķīmiskām vielām zem spiediena
(ANO nr. 3500 līdz 3505) skatīt 2.2.2.1.7.".
2.2.2.1.5 punkta ievadā aizstāt tekstu "(izņemot aerosolus)" ar tekstu "(izņemot aerosolus un
ķīmiskas vielas zem spiediena)".
2.2.2.1.5.punkta "Uzliesmojošu gāzu" aprakstā aizstāt tekstu "ISO 10156:1996" ar tekstu
"ISO 10156:2010".
2.2.2.1.5.punkta "Oksidējošo gāzu" aprakstā aizstāt tekstu "ISO 10156:1996 vai ISO 10156-2:2005"
ar tekstu "ISO 10156:2010".
2.2.2.1.6.punkta pirmajā PIEZĪMĒ aizstāt tekstu "iepakošanas instrukciju P200 ir piroforas gāzes"
ar tekstu "iepakošanas instrukcijas P200 2.tabulas „c” piezīmi ir identificētas kā gāzes, kas
„Uzskatāmas par piroforām”".
Papildināt ar jaunu 2.2.2.1.7.punktu šādā redakcijā:
"2.2.2.1.7. Ķīmiskas vielas zem spiediena
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Ķīmiskas vielas zem spiediena (ANO nr. 3500 līdz 3505) iekļauj vienā no šādām grupām saskaņā ar
to bīstamajām īpašībām:
A
smacējošas;
F
uzliesmojošas;
T
toksiskas;
C
korozīvas;
FC uzliesmojošas, korozīvas;
TF toksiskas, uzliesmojošas.
Klasifikācija atkarīga no sastāvdaļu bīstamajām īpašībām dažādos stāvokļos:
propelents (izspiedējgāze);
šķidrums; vai
cieta viela.
1.PIEZĪME: Gāzes, kas atbilst toksisku gāzu vai oksidējošu gāzu definīcijai saskaņā ar
2.2.2.1.5.punktu vai gāzes, kas identificētas kā “Uzskatāmas par piroforām” saskaņā ar 4.1.4.1.
punkta iepakošanas instrukcijas P200 2.tabulas „c” piezīmi, nedrīkst izmantot par ķīmisko vielu
zem spiediena propelentu (izspiedējgāzi).
2.PIEZĪME: Ķīmiskās vielas zem spiediena, kuru saturs atbilst I iepakošanas grupas toksiskuma
vai korozivitātes kritērijiem vai kuru saturs atbilst gan II vai III iepakošanas grupas toksiskuma
kritērijiem, gan II vai III iepakošanas grupas korozivitātes kritērijiem, nav atļautas pārvadāšanai
ar šiem ANO numuriem.
3.PIEZĪME: Ķīmiskajās vielās zem spiediena pārvadāšanai ar šiem ANO numuriem nedrīkst
izmantot sastāvdaļas, kas atbilst 1.klases; 3.klases šķidru desensibilizētu sprāgstvielu; 4.1.klases
pašreaģējošu vielu un cietu desensibilizētu sprāgstvielu; 4.2.klases; 4.3.klases; 5.1.klases;
5.2.klases; 6.2.klases vai 7.klases īpašībām.
4.PIEZĪME: Ķīmiskā viela zem spiediena aerosola izsmidzinātājā jāpārvadā ar ANO nr. 1950.
Jāpiemēro šādi kritēriji:
a) iekļaušana A grupā jāpiemēro, kad saturs saskaņā ar apakšpunktiem b) līdz e) neatbilst nevienas
citas grupas kritērijiem;
b) iekļaušana F grupā jāpiemēro, ja viena no sastāvdaļām, kas var būt tīra viela vai maisījums,
jāklasificē kā uzliesmojoša. Uzliesmojošas sastāvdaļas ir uzliesmojoši šķidrumi un šķidrumu
maisījumi, uzliesmojošas cietas vielas un cietu vielu maisījumi vai uzliesmojošas gāzes un gāzu
maisījumi, kas atbilst šādiem kritērijiem:
i) uzliesmojošs šķidrums ir šķidrums ar uzliesmošanas temperatūru ne augstāku par 93°C;
ii) uzliesmojoša cieta viela ir cieta viela, kas atbilst 2.2.41.1.punktā dotajiem kritērijiem;
iii) uzliesmojoša gāze ir gāze, kas atbilst 2.2.2.1.5.punktā dotajiem kritērijiem;
c) iekļaušana T grupā jāpiemēro, kad saturs, kas nav propelants (izspiedējgāze), ir klasificēts kā
6.1.klases II vai III iepakošanas grupas bīstamā krava;
d) iekļaušana C grupā jāpiemēro, kad saturs, kas nav propelants (izspiedējgāze), ir klasificēts kā
8.klases II vai III iepakošanas grupas bīstamā krava;
e) kad pastāv atbilstība divām no F, T un C grupām, jāpiemēro iekļaušana attiecīgi FC vai TF
grupā.".
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2.2.2.3.punktu beigās papildināt ar jaunu tabulu šādā redakcijā:
Ķīmiskas vielas zem spiediena
Klasifikācijas ANO Vielas vai izstrādājuma nosaukums
kods
nr.
8A
3500
ĶĪMISKAS VIELAS ZEM SPIEDIENA, C.N.P.
8F
3501
ĶĪMISKAS VIELAS ZEM SPIEDIENA, UZLIESMOJOŠAS, C.N.P.
8T
3502
ĶĪMISKAS VIELAS ZEM SPIEDIENA, TOKSISKAS, C.N.P.
8C
3503
ĶĪMISKAS VIELAS ZEM SPIEDIENA, KOROZĪVAS, C.N.P.
8TF
3504
ĶĪMISKAS VIELAS ZEM SPIEDIENA, UZLIESMOJOŠAS,
TOKSISKAS, C.N.P.
8FC
3505
ĶĪMISKAS VIELAS ZEM SPIEDIENA, UZLIESMOJOŠAS,
KOROZĪVAS, C.N.P.
2.2.3.1.1.punkta 1.PIEZĪMES tekstu līdz semikolam izteikt šādā redakcijā: “Vielas, kuru
uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 35 °C un kas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju
rokasgrāmatas” III daļas 32.2.5.sadaļas kritērijiem neuztur degšanu, nepieder 3. klasei".
2.2.3.1.1.punkta 2.PIEZĪMI pēc teksta "apkures degvielu (vieglo)" papildināt ar tekstu šādā
redakcijā: “, ieskaitot sintētiski izgatavotus produktus".
2.2.3.1.2.punktā aizstāt tekstu "F Uzliesmojoši šķidrumi bez papildu bīstamības." ar tekstu "F
Uzliesmojoši šķidrumi bez papildu bīstamības un šādus vielas saturoši izstrādājumi:" un papildināt
šo virsrakstu ar jaunu ierakstu šādā redakcijā:
"F3 Uzliesmojošus šķidrumus saturoši izstrādājumi;".
2.2.3.3.punktā aizstāt tekstu "Uzliesmojoši šķidrumi" ar tekstu " Uzliesmojoši šķidrumi un šādas
vielas saturoši izstrādājumi".
Kopējo ierakstu sarakstu iedalījumā „Uzliesmojoši šķidrumi – Bez papildu bīstamības – F”
papildināt ar jaunu ierakstu šādā redakcijā:
„izstrādājumi

F3

3269 POLIESTERA SVEĶU KOMPLEKTS
3473 DEGVIELAS ELEMENTU KASETES vai
3473 DEGVIELAS ELEMENTU KASETES, KAS IR IETVERTAS
IEKĀRTĀ vai
3473 DEGVIELAS ELEMENTU KASETES, KAS IR IEPAKOTAS
KOPĀ AR IEKĀRTU”
No iedalījuma F1 svītrot ierakstu "3269 POLIESTERA SVEĶU KOMPLEKTS".
2.2.51.3.punktā aizstāt tekstu "Oksidējošas vielas" ar tekstu " Oksidējošas vielas un šādas vielas
saturoši izstrādājumi".

12

ADR 2013 grozījumu tulkojums latviešu valodā

2.2.52.4.punkta tabulā izmainīt zemāk dotos ierakstus šādā redakcijā:
Organiskais peroksīds
Sleja
DIIZOPROPILPEROKSIDIKARBONĀTS (pēdējā
Koncentrācija
rinda)
DIIZOPROPILPEROKSIDIKARBONĀTS (pēdējā
A tipa
rinda)
atšķaidītājs
DI-(3,5,5(pirmā
Koncentrācija
TRIMETILHEKSANOIL)PEROKSĪDS
rinda)
(koncentrācija > 38-82)

Grozījums
Aizstāt "≤ 28" ar "≤ 32"
Aizstāt "≥ 72" ar "≥ 68"
Aizstāt "> 38-82" ar ">
52-82"

Papildināt 2.2.52.4.punkta tabulu ar šādiem jauniem ierakstiem:
Organiskais peroksīds
(2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]DECAHIDRO-10-METOKSI-3,6,9TRIMETIL-3,12-EPOKSI-12HPIRĀNO[4,3-j]1,2-BENZODIOKSEPĪNS)
3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL-1,4,7TRIPEROKSONĀNS
DI-(3,5,5TRIMETILHEKSANOIL)PEROKSĪDS

≤ 100

≤ 17

≥ 18

> 38- ≥ 48
52

≥ 65

OP7

3106

OP8

3110

OP8 +10 +15 3119

2.2.61.3.punktā no kopējo ierakstu saraksta iedalījumā “Toksiskas vielas bez papildus bīstamības(ām)”, kodā TFC svītrot ierakstus ar ANO nr. 3492 un 3493.
2.2.61.3.punktā, kopējo ierakstu saraksta iedalījumā “Toksiskas vielas bez papildus bīstamības(ām)” attiecībā uz norādītajiem kodiem izteikt norādīto ierakstu nosaukumu un aprakstu šādā
redakcijā:
Kods ANO
nr.
Nosaukums un apraksts
T1
3276 NITRILI, ŠĶIDRI, TOKSISKI, C.N.P.
T1
3278 FOSFORORGANISKS SAVIENOJUMS, ŠĶIDRS,
TOKSISKS, C.N.P.
T3
3282 METĀLORGANISKS SAVIENOJUMS, ŠĶIDRS,
TOKSISKS, C.N.P.
T2
3439 NITRILI, CIETI, TOKSISKI, C.N.P.
T2
3464 FOSFORORGANISKS SAVIENOJUMS, CIETS,
TOKSISKS, C.N.P.
T3
3467 METĀLORGANISKS SAVIENOJUMS, CIETS,
TOKSISKS, C.N.P.
2.2.61.3.punktā, kopējo ierakstu saraksta iedalījumā “Toksiskas vielas bez papildus bīstamības(ām)”, kodā T4, vielu ar ANO nr. 3381 un 3382 aprakstā aizstāt tekstu "ar inhalācijas toksicitāti" ar
tekstu "ar LC50".
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2.2.61.3.punktā, kopējo ierakstu saraksta iedalījumā “Toksiskas vielas bez papildus bīstamības(ām)”:
- kodā TF1: ANO nr. 3383 un 3384;
- kodā TW1: ANO nr. 3385 un 3386;
- kodā TO1: ANO nr. 3387 un 3388;
- kodā TC3: ANO nr. 3389 un 3390;
- kodā TFC: ANO nr. 3488 un 3489; un
- kodā TFW: ANO nr. 3490 un 3491;
aprakstā aizstāt tekstu "ar inhalācijas toksicitāti" ar tekstu "ar LC50 ".
2.2.62.1.5.3.punktu papildināt beigās ar PIEZĪMI šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Medicīnas aprīkojums, no kura izvadīts brīvs šķidrums, tiek uzskatīts par atbilstošu šī
punkta prasībām un ADR nosacījumi uz to neattiecas.".
Papildināt ar jaunu 2.2.62.1.5.7.punktu šādā redakcijā:
"2.2.62.1.5.7. Izņemot:
a)
medicīniskos atkritumus (ANO nr. 3291);
b)
medicīniskas ierīces vai aprīkojumu, kas piesārņots ar A kategorijas infekciozām vielām vai
satur tās (ANO nr. 2814 vai ANO nr. 2900); un
c)
medicīniskas ierīces vai aprīkojumu, kas piesārņots ar citām bīstamām kravām, kas atbilst
citas klases definīcijai,
uz medicīniskām ierīcēm vai aprīkojumu, kas potenciāli piesārņots ar vai satur infekciozas vielas,
kad tas tiek pārvests dezinficēšanai, tīrīšanai, sterilizēšanai, remontēšanai vai aprīkojuma
novērtēšanai, attiecas tikai šī ADR punkta nosacījumi, ja tas ir iepakots iepakojumos, kas konstruēti
un izgatavoti tā, ka parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevar plīst, tikt caurdurti vai zaudēt saturu.
Iepakojumiem jābūt konstruētiem, ievērojot 6.1.4. vai 6.6.5. sadaļu konstrukcijas prasības.
Šiem iepakojumiem jāatbilst 4.1.1.1. un 4.1.1.2. punktu vispārējām iepakošanas prasībām un
jāspēj saturēt medicīniskās ierīces un aprīkojums, ja tie tiek nomesti no 1,2 m augstuma.
Iepakojumi jāmarķē ar apzīmējumu "LIETOTA MEDICĪNISKĀ IERĪCE" vai "LIETOTS
MEDICĪNISKAIS APRĪKOJUMS". Ja tiek izmantota transporta tara, tā jāmarķē tieši tāpat,
izņemot gadījumus, kad apzīmējums paliek redzams.".
2.2.8.1.2.punktā aizstāt tekstu "C1-C10 Korozīvas vielas bez papildu bīstamības:" ar tekstu "C1C11 Korozīvas vielas bez papildu bīstamības un šādas vielas saturoši izstrādājumi:" un pārvietot
C11 iedalījumu zem šī virsraksta.
Iedalījuma CT virsrakstu izteikt šādā redakcijā: "Korozīvas vielas, toksiskas, un šādas vielas
saturoši izstrādājumi".
Šo iedalījumu papildināt ar jaunu apakšiedalījumu CT3 šādā redakcijā:
"CT3 Izstrādājumi;".
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2.2.8.1.6.punktu papildināt beigās ar tabulu šādā redakcijā:
"2.2.8.1.6.tabula: 2.2.8.1.6.punkta kritērijus apkopojoša tabula
Iepakošanas Iedarbības
Novērošanas
Sekas
grupa
laiks
periods
≤ 3 min
≤ 60 min
Ādas audu pilnīga destrukcija
I
> 3 min ≤ 1 h ≤ 14 d
Ādas audu pilnīga destrukcija
II
>1h≤4h
≤ 14 d
Ādas audu pilnīga destrukcija
III
Veicot pārbaudes abiem
III
materiāliem, tērauda vai
alumīnija virsmas korozijas
ātrums 55ºC pārbaudes
temperatūrā pārsniedz 6,25 mm
gadā
".
2.2.8.3.punkta tabulu virsrakstus izteikt šādā redakcijā:
Aizstāt tekstu "Korozīvas vielas bez papildu bīstamības" ar tekstu "Korozīvas vielas bez
papildu bīstamības un šādas vielas saturoši izstrādājumi".
Aizstāt tekstu "Korozīvas vielas ar papildu bīstamību" ar tekstu "Korozīvas vielas ar papildu
bīstamību un šādas vielas saturoši izstrādājumi".
Pirmās tabulas iedalījumu “Izstrādājumi - C11” papildināt ar jauniem ierakstiem šādā
redakcijā:
1774
ŠĶIDRUMS UGUNSDZĒŠANO APARĀTU
UZPILDĪŠANAI, korozīvs
2028
BUMBAS, DŪMU, NAV SPRĀDZIENBĪSTAMAS, ar
korozīvu šķidrumu, bez ierosināšanas ierīces
3477
DEGVIELAS ELEMENTU KASETES, kurās ir korozīvas
vielas vai
3477
DEGVIELAS ELEMENTU KASETES, KAS IR
IETVERTAS IEKĀRTĀ, kurās ir korozīvas vielas, vai
3477
DEGVIELAS ELEMENTU KASETES, KAS IR
IEPAKOTAS KOPĀ AR IEKĀRTU, kurās ir korozīvas vielas
Otrās tabulas iedalījumu CT papildināt ar jaunu ierakstu šādā redakcijā:
Izstrādājumi CT3 3506 DZĪVSUDRABS, KAS IETVERTS RAŽOTOS IZSTRĀDĀJUMOS
2.2.9.1.7.punktu izteikt šādā redakcijā:
"Litija baterijas
2.2.9.1.7. Elementiem un baterijām, elementiem un baterijām, kas ir ietvertas iekārtā, elementiem
un baterijām, kas ir iepakotas kopā ar iekārtu, kas satur litiju jebkādā formā, jāpiešķir attiecīgi ANO
nr. 3090, 3091, 3480 vai 3481. Tos (tās) drīkst pārvadāt ar šiem ierakstiem, ja tiek ievēroti šādi
nosacījumi:
a) ir pārbaudīts, ka katrs elementa vai baterijas tips atbilst visu „Pārbaužu un kritēriju
rokasgrāmatas” III daļas 38.3. apakšiedaļā paredzēto pārbaužu prasībām;
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PIEZĪME: Baterijām jāpieder tipam, kura atbilstība Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas II daļas
38.3.apakšiedaļas pārbaužu prasībām ir pierādīta neatkarīgi no tā, vai bateriju veidojošie elementi
pieder pārbaudītam tipam.
b) katrā elementā vai baterijā ir ierīkota drošības ventilācijas ierīce, vai arī tie ir konstruēti tā, ka
parastos pārvadāšanas apstākļos tiek novērsta pārplīšana;
c) katrs elements vai baterija ir aprīkota ar efektīviem līdzekļiem ārējo īssavienojumu novēršanai;
d) katra baterija, kas satur elementus vai paralēlā slēgumā savienotu elementu komplektus, ir
aprīkota ar nepieciešamiem līdzekļiem bīstamu pretēja virziena strāvas plūsmu novēršanai
(piemēram, diodes, drošinātāji, u. c.);
e) elementi un baterijas jāizgatavo, piemērojot kvalitātes vadības programmu, kas satur:
i) organizācijas struktūras un personāla atbildības attiecībā uz konstrukciju un ražojuma
kvalitāti aprakstu;
ii) atbilstīgas inspicēšanas un pārbaužu, kvalitātes kontroles, kvalitātes nodrošināšanas un
procesa darbības instrukcijas, kas tiks lietotas;
iii) procesa kontroli, kam jāietver atbilstīgas darbības, lai novērstu un konstatētu iekšēja
īsslēguma kļūmi elementu izgatavošanas laikā;
iv) kvalitātes pierakstus, tādus kā inspicēšanas ziņojumi, pārbaužu dati, kalibrēšanas dati un
sertifikāti. Pārbaužu dati jāuzglabā un jāuzrāda kompetentajai iestādei pēc pieprasījuma;
v) vadības pārskatus, kas nodrošina kvalitātes vadības programmas efektīvu darbību;
vi) dokumentu un to izmaiņu kontroles procesu;
vii) kontroles līdzekļus to elementu un bateriju noteikšanai, kas neatbilst pārbaudītajam tipam,
pārbaudītam kā iepriekš noteikts a) apakšpunktā;
viii) attiecīgā personāla apmācību programmas un kvalifikācijas procedūras; un
ix) procedūras, kas nodrošina, ka gatavais ražojums nav bojāts.
PIEZĪME: Drīkst akceptēt arī iekšējās kvalitātes vadības programmas. Trešās puses veikta
sertifikācija nav obligāta, bet i) līdz ix) noteiktajām procedūrām jābūt pienācīgi dokumentētām un
izsekojamām. Kvalitātes vadības programmas kopija jāuzrāda kompetentajai iestādei pēc
pieprasījuma.
ADR nosacījumi neattiecas uz litija baterijām, ja tās atbilst 3.3.nodaļas īpašā noteikuma 188
prasībām.
PIEZĪME: Ieraksts ANO nr. 3171 Ar akumulatoru baterijām darbināms transportlīdzeklis vai ANO
nr. 3171 Ar akumulatoru baterijām darbināms aprīkojums attiecināms tikai uz transportlīdzekļiem,
ko darbina šķidra elektrolīta akumulatoru baterijas, nātrija akumulatoru baterijas, litija metāla
akumulatoru baterijas vai litija jonu akumulatoru baterijas, un uz iekārtām, ko darbina šķidra
elektrolīta akumulatoru baterijas vai nātrija akumulatoru baterijas, kas tiek transportētas ar
uzstādītām šādām baterijām.
Dotā ANO numura izpratnē transportlīdzekļi ir pašgājēji aparāti, kas konstruēti vienas vai vairāku
personu vai kravu pārvadāšanai. Šādu transportlīdzekļu piemēri ir ar elektromotoru darbināmi
vieglie automobiļi, motocikli, skūteri, trīs vai četru riteņu transportlīdzekļi jeb motocikli, evelosipēdi, invalīdu ratiņi, dārza traktori, laivas un lidaparāti.
Aprīkojuma piemēri ir zāles pļāvēji, tīrāmās mašīnas vai laivu modeļi un lidaparātu modeļi.
Aprīkojumam, ko darbina litija metāla akumulatoru baterijas vai litija jonu akumulatoru baterijas,
jāpiešķir attiecīgi ANO nr. 3091 LITIJA METĀLA BATERIJAS, KAS IETILPST IEKĀRTĀ vai ANO
nr. 3091 LITIJA METĀLA BATERIJAS, KAS IEPAKOTAS KOPĀ AR IEKĀRTU vai ANO nr. 3481
LITIJA JONU BATERIJAS, KAS IETVERTAS IEKĀRTĀ vai ANO nr. 3481 LITIJA JONU
BATERIJAS, KAS IEPAKOTAS KOPĀ AR IEKĀRTU.
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Hibrīdelektriskajiem transportlīdzekļiem, ko darbina gan iekšdedzes motors, gan šķidra elektrolīta
akumulatoru baterijas, nātrija akumulatoru baterijas, litija metāla akumulatoru baterijas vai litija
jonu akumulatoru baterijas, transportētiem ar uzstādītu (uzstādītām) akumulatoru bateriju
(baterijām), jāpiešķir attiecīgi ANO nr. UN 3166 transportlīdzeklis, kas darbojas, izmantojot
uzliesmojošu gāzi vai ANO nr. UN 3166 transportlīdzeklis, kas darbojas, izmantojot uzliesmojošu
šķidrumu. Transportlīdzekļiem, kas satur degvielas elementu, jāpiešķir attiecīgi ANO nr. UN 3166
degvielas elementu darbināts transportlīdzeklis, kas darbojas, izmantojot uzliesmojošu gāzi vai
ANO nr. 3166 degvielas elementu darbināts transportlīdzeklis, kas darbojas, izmantojot
uzliesmojošu šķidrumu.".
2.2.9.1.14.punktā papildināt uzskaitījumu pirms PIEZĪMES ar jaunu ierakstu:
"Elektriski divslāņu kondensatori (ar enerģijas uzglabāšanas spēju lielāku par 0,3 Wh)".
PIEZĪMI pēc teksta "ANO nr.1845, oglekļa dioksīds, ciets (sausais ledus)" papildināt ar atsauci
"18" uz zemsvītras piezīmi. Zemsvītras piezīmi izteikt šādā redakcijā: "Attiecībā uz ANO nr. 1845
oglekļa dioksīdu, cietu (sauso ledu), ko izmanto kā dzesētāju, skatīt 5.5.3.sadaļu".
PIEZĪMI pēc teksta "3171 ar akumulatoru baterijām darbināms aprīkojums (akumulatori ar
elektrolītu)" papildināt ar tekstu šādā redakcijā: "(skatīt arī PIEZĪMI 2.2.9.1.7.punkta beigās)”.
2.2.9.3.punktā iedalījumu M11 papildināt beigās ar šādu jaunu ierakstu:
"3499 KONDENSATORS, elektrisks divslāņu (ar enerģijas uzglabāšanas spēju lielāku par
0,3 Wh)".
3.daļa
3.1.nodaļa
3.1.3.2.punkta pirmo teikumu pirms teksta “šķīdumam vai maisījumam” papildināt ar tekstu šādā
redakcijā: "ADR klasifikācijas kritērijiem atbilstošam".
3.1.3.3.punkta pirmo teikumu pirms teksta “šķīdumam vai maisījumam” papildināt ar tekstu šādā
redakcijā: "ADR klasifikācijas kritērijiem atbilstošam".
3.2.nodaļa
3.2.1.sadaļa, A tabula
Attiecībā uz ANO nr. 0012, 0014 un 0055 papildināt 6.sleju ar tekstu "364" un 7.a) slejā aizstāt
tekstu "0" ar tekstu "5 kg".
Attiecībā uz ANO nr. 0014 papildināt 2.sleju pēc teksta “PATRONAS IEROČIEM, TUKŠAS" ar
tekstu "vai PATRONAS INSTRUMENTIEM, TUKŠAS".
Attiecībā uz ANO nr. 0144 papildināt 6.sleju ar tekstu "358" un svītrot tekstu "500".
Attiecībā uz ANO nr. 0331 papildināt 12.sleju ar ierakstu šādā redakcijā: "S2,65AN(+)" un
papildināt 13.sleju ar ierakstu šādā redakcijā: "TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 TA5".
Attiecībā uz ANO nr. 1006 un 1046, papildināt 6.sleju ar tekstu "653".
Attiecībā uz ANO nr. 1008, 1017, 1048, 1050, 1053 un 1079 papildināt 13.sleju ar tekstu "TT10".
Attiecībā uz ANO nr. 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1969, 1971 un 1978 papildināt 6.sleju ar tekstu
"660".
Attiecībā uz ANO nr. 1011, 1969 un 1978 papildināt 6.sleju ar tekstu "657".
Attiecībā uz ANO nr. 1057 papildināt 6.sleju ar tekstu "658".
Attiecībā uz ANO nr. 1072, 1956 un 3156 papildināt 6.sleju ar tekstu "655".
Attiecībā uz ANO nr. 1081 papildināt 12.sleju ar tekstu "PxBN(M)".
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Attiecībā uz ANO nr. 1081 papildināt 13.sleju ar tekstu "TU40 TA4 TT9".
Attiecībā uz ANO nr. 1162, 1196, 1250, 1298, 1305, 1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766,
1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816, 1818, 2434, 2435, 2437, 2985, 2986,
2987, 3361 un 3362 izteikt kodu 7.b) slejā šādā redakcijā: "E0".
Attiecībā uz ANO nr. 1169, 1197, 1266, 1286 un 1287 svītrot I iepakošanas grupas ierakstus.
Attiecībā uz ANO nr. 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 un 3475 visiem ierakstiem papildināt 6.sleju ar
tekstu "363".
Attiecībā uz ANO nr. 1402, I iepakošanas grupa, papildināt 12.sleju ar tekstu "S2.65AN(+)".
Attiecībā uz ANO nr. 1402, I iepakošanas grupa, papildināt 13.sleju ar tekstu "TU4 TU22 TM2
TA5".
Attiecībā uz ANO nr. 1792:
Papildināt ar tekstu ", CIETS" nosaukuma beigās 2.slejā.
3.b) slejā aizstāt tekstu "C1" ar tekstu "C2".
7.a) slejā aizstāt tekstu "1 L" ar tekstu "1 kg".
8.slejā aizstāt tekstu "P001 IBC02" ar tekstu "P002 IBC08".
9.a) sleju papildināt ar tekstu "B4" iepretim tekstam "IBC08".
9.b) slejā ar tekstu "MP15" ar tekstu "MP10".
12.sleju papildināt ar tekstu "SGAN".
16.sleju papildināt ar tekstu "V11".
Attiecībā uz ANO nr. 1845 pēc teksta "NAV PAKĻAUTS ADR" papildināt ar tekstu " – ja tiek
lietots kā dzesētājs, skatīt 5.5.3.sadaļu".
Attiecībā uz ANO nr. 1950 aizstāt 8.slejā tekstu "P003" ar tekstu "P207" un 9.a) slejā svītrot tekstu
"PP17" (divpadsmit reizes).
Attiecībā uz ANO nr. 2208 un 3486 papildināt 9.a) sleju ar tekstu "L3" iepretim tekstam "LP02".
Attiecībā uz ANO nr. 2381:
Papildināt 5.sleju ar tekstu "+6.1". Aizstāt 10.slejā tekstu "T4" ar tekstu "T7" un aizstāt 11.slejā
tekstu "TP1" ar tekstu "TP2 TP39".
Izteikt klasifikācijas kodu 3.b) slejā šādā redakcijā: "FT1".
8.slejā svītrot tekstu "R001".
12.slejā aizstāt tekstu "LGBF" ar tekstu "L4BH" un papildināt 13.sleju ar tekstu "TU15".
18.sleju papildināt ar tekstu "CV13 CV28".
19.slejā aizstāt tekstu "S20" ar tekstu "S22".
20.slejā izteikt kodu šādā redakcijā: "336".
Attiecībā uz ANO nr. 2590: 7.a) slejā aizstāt tekstu "0" ar tekstu "5 kg".
Attiecībā uz ANO nr. 2809:
Papildināt 5.sleju ar tekstu "+6.1" un papildināt 6.sleju ar tekstu "365". Svītrot 6.slejā tekstu"599".
Izteikt klasifikācijas kodu 3.b) slejā šādā redakcijā "CT1".
18.sleju papildināt ar tekstu "CV13 CV28".
20.slejā izteikt kodu šādā redakcijā: "86".
Attiecībā uz ANO nr. 3064 papildināt 6.sleju ar tekstu "359".
Attiecībā uz ANO nr. 3090, 3091, 3480 un 3481 papildināt 6.sleju ar ierakstu šādā redakcijā: "661".
Attiecībā uz ANO nr. 3090, 3091, 3480 un 3481 svītrot 6.slejā tekstu "656".
Attiecībā uz ANO nr. 3091 un 3481 papildināt 6.sleju ar tekstu "360".
Attiecībā uz ANO nr. 3129, II iepakošanas grupa, un ANO nr. 3148, II iepakošanas grupa,
papildināt 11.sleju ar tekstu "TP7".
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Attiecībā uz ANO nr. 3129, III iepakošanas grupa, un ANO nr. 3148, III iepakošanas grupa, 11.slejā
aizstāt tekstu "TP1" ar tekstu "TP2 TP7".
Attiecībā uz ANO nr. 3148, I iepakošanas grupa, aizstāt 10.slejā tekstu "T9" ar tekstu "T13" un
papildināt 11.sleju ar tekstu "TP38".
Attiecībā uz ANO nr. 3150 aizstāt 8.slejā tekstu "P206" ar tekstu "P208".
Attiecībā uz ANO nr. 3171, pēc teksta "NAV PAKĻAUTS ADR" papildināt ar tekstu ", skatīt arī
3.3.nodaļas īpašo noteikumu 240.".
Attiecībā uz ANO nr. 3175 un 3243 papildināt 6.sleju ar tekstu "601".
Aizstāt ANO nr. UN 3256 rindu ar divām rindām šādā redakcijā:
(1)
(2)
(6)
3256
ŠĶIDRUMS PAAUGSTINĀTĀ TEMPERATŪRĀ,
274
UZLIESMOJOŠS, C.N.P., ar uzliesmošanas temperatūru 560
virs 60°C, pārvadājot uzliesmošanas temperatūrā vai virs
tās, ja temperatūra ir līdz 100°C
3256
ŠĶIDRUMS PAAUGSTINĀTĀ TEMPERATŪRĀ,
274
UZLIESMOJOŠS, C.N.P., ar uzliesmošanas temperatūru 560
virs 60°C, pārvadājot uzliesmošanas temperatūrā vai virs 580
tās, ja temperatūra ir 100°C vai augstāka
Norādījumi 3.a), 3.b), 4., 5. un 7.a) līdz 20.slejā saglabājas identiski un nemainīgi abos gadījumos.
Attiecībā uz ANO nr. 3269 (divreiz) un 3473 aizstāt 3.b) slejā tekstu "F1" ar tekstu "F3".
Attiecībā uz ANO nr. 3381 līdz 3390 un 3488 līdz 3491 aizstāt 2.slejā tekstu "ar inhalācijas
toksicitāti" ar tekstu "ar LC50 ".
Svītrot ierakstus ANO nr. 3492 un 3493.
Attiecībā uz turpmāk tabulā norādītajiem ierakstiem izteikt nosaukumu un aprakstu 2.slejā šādā
redakcijā:
ANO nr.
Nosaukums un apraksts
3276
NITRILI, ŠĶIDRI, TOKSISKI, C.N.P.
3278
FOSFORORGANISKS SAVIENOJUMS, ŠĶIDRS,
TOKSISKS, C.N.P.
3282
METĀLORGANISKS SAVIENOJUMS, ŠĶIDRS,
TOKSISKS, C.N.P.
3439
NITRILI, CIETI, TOKSISKI, C.N.P.
3464
FOSFORORGANISKS SAVIENOJUMS, CIETS,
TOKSISKS, C.N.P.
3467
METĀLORGANISKS SAVIENOJUMS, CIETS,
TOKSISKS, C.N.P.
Papildināt ar jauniem ierakstiem šādā redakcijā:

19

ECE/TRANS/WP.15/213

20

(1) (2)
3497 KRILU MILTI

(3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8)
(9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
4.2 S2 II 4.2 300 0
E2 P410
MP14 T3 TP33 SGAN _
AT 2
V1 _
_
_
40
IBC06
(D/E)
3497 KRILU MILTI
4.2 S2 III 4.2 300 0
E1 P002
MP14 T1 TP33 SGAV _
AT 3
V1 VV4 _
40
IBC08 B3
(E)
LP02
R001
3498 JODA
8
C1 II 8
_ 1 L E2 P001 _
MP15 T7 TP2 L4BN _
AT 2
_ _
_
80
IBC02
MONOHLORĪDS,
(E)
ŠĶIDRS
3499 KONDENSATORS, 9
elektrisks divslāņu
(ar enerģijas
uzglabāšanas
ietilpību lielāku par
0,3 Wh)
3500 ĶĪMISKA VIELA 2
ZEM SPIEDIENA,
C.N.P.

M11 _ 9

361 0

E0 P003 _

_

8A _ 2.2 274 0
659

E0 P206 _

3501 ĶĪMISKA VIELA 2
ZEM SPIEDIENA,
UZLIESMOJOŠA,
C.N.P.
3502 ĶĪMISKA VIELA 2
ZEM SPIEDIENA,
TOKSISKA, C.N.P.

8F

8T

_

_

_

_

_

4
(E)

_

_

_

MP9 T50 TP4
TP40

AT 3
_
(C/E)

_

_ 2.1 274 0
659

E0 P206 PP89 MP9 T50 TP4
TP40

FL 2
_
(B/D)

_

_ 2.2 274 0
+6.1 659

E0 P206 PP89 MP9 T50 TP4
TP40

AT 1
_
(C/D)

_

CV9
20
CV10
CV12
CV36
CV9 S2 23
CV10
CV12
CV36
CV9
26
CV10
CV12
CV28
CV36

(1) (2)
(3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8)
(9a) (9b) (10) (11) (12)
3503 ĶĪMISKA VIELA 2 8C _ 2.2 274 0
E0 P206 PP89 MP9 T50 TP4
ZEM SPIEDIENA,
+8 659
TP40
KOROZĪVA,
C.N.P.
3504 ĶĪMISKA VIELA 2 8TF _ 2.1 274 0
E0 P206 PP89 MP9 T50 TP4
TP40
ZEM SPIEDIENA,
+6.1 659
UZLIESMOJOŠA,
TOKSISKA, C.N.P.
3505 ĶĪMISKA VIELA 2
ZEM SPIEDIENA,
UZLIESMOJOŠA,
KOROZĪVA,
C.N.P.
3506 DZĪVSUDRABS, 8
KAS IETVERTS
RAŽOTOS
IZSTRĀDĀJUMOS

8FC _ 2.1 274 0
+8 659

E0 P206 PP89 MP9 T50 TP4
TP40

CT3 III 8
366 5 kg E0 P003 PP90 MP15 _
+6.1

_

_

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
AT 1
_ _
CV9
(C/D)
CV10
CV12
CV36
FL 1
_ _
CV9 S2
(B/D)
CV10
CV12
CV28
CV36
FL 1
_ _
CV9 S2
(B/D)
CV10
CV12
CV36
_
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3
(E)

_

_

CV13
CV28

(20)
28

263
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3.3.nodaļa
3.3.1.sadaļa
SP 188 b) papildināt otrā teikuma sākumu ar tekstu šādā redakcijā: "Izņemot tās, kas izgatavotas
pirms 2009.gada 1.janvāra, ".
SP 188 c) izteikt šādā redakcijā:
"c) katrs elements un baterija atbilst 2.2.9.1.7.a) un e) apakšpunkta nosacījumiem;".
SP 188 e) papildināt ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: "Šis nosacījums neattiecas uz ierīcēm,
kas paredzētas darbībai pārvadājuma laikā (radio frekvences identifikācijas (RFID) raidītāji, rokas
pulksteņi, sensori, u.t.t.) un kas nespēj radīt bīstamu siltuma izdalīšanos.".
SP 207 labojums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
SP 230 izteikt šādā redakcijā:
"230 Litija elementus un baterijas drīkst pārvadāt ar šo ierakstu, ja tiek ievēroti 2.2.9.1.7.punkta
nosacījumi".
SP 239 pirmajā teikumā aizstāt tekstu "nātrijs, sērs un/vai polisulfīdi" ar tekstu " nātrijs, sērs vai
nātrija savienojumi (piemēram, nātrija polisulfīdi un nārija tetrahloralumināti)".
SP 272 tekstu iekavās papildināt beigās ar tekstu "vai attiecīgi ANO nr. 0150 ".
SP 280 labojums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
SP 289 aizstāt tekstu "iemontēti transportlīdzekļos vai tādos pabeigtos transportlīdzekļu mezglos"
ar tekstu "iemontēti transportlīdzekļos, vagonos, kuģos vai lidaparātos, vai tādos pabeigtos
transportlīdzekļu mezglos ".
SP 296 izmaiņas pirmajā rindkopā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
Apakšpunktu c) papildināt ar tekstu "vai sašķidrinātas" pēc teksta "saspiestas".
Papildināt beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
" ADR nosacījumi neattiecas uz dzīvības glābšanas līdzekļiem, kas iepakoti izturīgos, stingros
ārējos iepakojumos ar 40 kg maksimālo bruto masu, kas nesatur bīstamas kravas, izņemot saspiestas
vai sašķidrinātas 2.klases A grupas vai O grupas gāzes tvertnēs ar ietilpību, kas nepārsniedz 120 ml,
kuras iemontētas ar vienīgo nolūku aktivizēt šos līdzekļus.".
SP 300 aizstāt tekstu "Zivju miltus vai zivju atgriezumus" ar tekstu "Zivju miltus, zivju atgriezumus
un krilu miltus".
SP 327 trešajā teikumā aizstāt tekstu "P003" ar tekstu "P207".
SP 328 Papildināt beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
"Ja litija metāla vai litija jonu akumulatoru baterijas ir ietvertas degvielas elementu sistēmā,
sūtījums jānosūta ar šo ierakstu un atbilstošiem ierakstiem ANO nr. 3091 LITIJA METĀLA
BATERIJAS, KAS IETILPST IEKĀRTĀ vai ANO nr. 3481 LITIJA JONU BATERIJAS, KAS
IETVERTAS IEKĀRTĀ.".
SP 338 izteikt b) apakšpunktu šādā redakcijā:
"b) tā nedrīkst saturēt vairāk par 200 ml sašķidrinātas uzliesmojošas gāzes, kuras tvaika spiediens
55°C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 1 000 kPa, un".
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SP 356 izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā: "Metāla hibrīda uzglabāšanas sistēmai(-ām), kas
uzstādītas transportlīdzekļos, vagonos, kuģos vai lidaparātos, vai pabeigtās sastāvdaļās vai kas
paredzētas uzstādīšanai transportlīdzekļos, vagonos, kuģos vai lidaparātos, jābūt izgatavotājvalsts1
kompetentās iestādes apstiprinātai(-ām) pirms pieņemšanas pārvadāšanai.".
Zemteksta piezīmes 1 teksts nav mainīts.
Aizstāt tekstu "358-499 (Rezervēts)" ar tekstu "367-499 (Rezervēts)".
SP 500 izteikt šādā redakcijā: "500 (Svītrots)".
SP 560 izteikt šādā redakcijā:
"560 Šķidrums paaugstinātā temperatūrā, c.n.p., 100°C vai augstākā temperatūrā (ieskaitot
izkausētus metālus un izkausētus sāļus) un viela, kam ir uzliesmošanas temperatūra, zemākā
temperatūrā par uzliesmošanas temperatūru, ir 9.klases viela (ANO nr. 3257).".
SP 593 papildināt beigās ar tekstu šādā redakcijā: ", izņemot 5.5.3.sadaļas prasības".
SP 599 izteikt šādā redakcijā: "599 (Svītrots)".
SP 636 b) izteikt ievadteikumu šādā redakcijā:
"Uz lietotiem litija elementiem un baterijām, kuru katras bruto masa nepārsniedz 500 g, kas ir vai
nav ietvertas iekārtās, bet ir savāktas un nodotas pārvadāšanai uz starpposma pārstrādes rūpnīcu
kopā ar citiem litiju nesaturošiem elementiem vai baterijām vai bez tām, neattiecas citi ADR
nosacījumi, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:".
SP 637 aizstāt 2. zemteksta piezīmes numuru ar numuru “3”.
SP 653 izteikt ievadteikumu šādā redakcijā: "Citi ADR nosacījumi neattiecas uz gadījumu, kad šī
gāze tiek pārvadāta balonos, kuru pārbaudes spiediena un ietilpības reizinājums nepārsniedz 15,2
MPa×litri (152 bar×litri), ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:".
Izteikt piektās atkāpes pirmo teikumu šādā redakcijā: "katru paku skaidri un noturīgi marķē ar
uzrakstu „UN 1006” saspiesta argona gadījumā, „UN 1013” oglekļa dioksīda gadījumā, „UN 1046”
saspiesta hēlija gadījumā un „UN 1066” saspiesta slāpekļa gadījumā.”
SP 655 aizstāt 3. zemteksta piezīmes numuru ar numuru “4”.
SP 656 izteikt šādā redakcijā: "656 (Svītrots)".
Papildināt ar jauniem īpašajiem noteikumiem šādā redakcijā:
"123 (Rezervēts)".
"240 Skatīt 2.2.9.1.7.punkta pēdējo PIEZĪMI.".
"358 Nitroglicerīna šķīdumu spirtā ar nitroglicerīna saturu lielāku par 1%, bet mazāku par 5%,
drīkst klasificēt 3.klasē un piešķirt ANO nr. 3064 ar nosacījumu, ka tiek ievērotas 4.1.4.1.punkta
iepakošanas instrukcijas P300 prasības.".
"359 Ja netiek ievērotas visas 4.1.4.1.punkta iepakošanas instrukcijas P300 prasības, nitroglicerīna
šķīdumu spirtā ar nitroglicerīna saturu lielāku par 1%, bet mazāku par 5%, jāklasificē 1.klasē un
jāpiešķir ANO nr. 0144 ".
"360 Transportlīdzekļi, ko darbina tikai litija metāla akumulatoru baterijas vai litija jonu
akumulatoru baterijas, jāklasificē ar ANO nr. 3171 ar akumulatoru baterijām darbināms
transportlīdzeklis.".
"361 Šis ieraksts atteicas uz elektriskiem divslāņu kondensatoriem ar enerģijas uzglabāšanas spēju
lielāku par 0,3 Wh. ADR nosacījumi neattiecas uz kondensatoriem ar enerģijas uzglabāšanas spēju,
kas vienāda ar vai mazāka par 0,3 Wh. Enerģijas uzglabāšanas spēja ir enerģija, ko satur
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kondensators, aprēķināta, izmantojot nominālo spriegumu un kapacitāti. Visiem kondensatoriem, uz
ko attiecas šis ieraksts, ieskaitot nevienas bīstamo kravu klases klasifikācijas kritērijiem neatbilstošu
elektrolītu saturošus kondensatorus, jāatbilst šādiem nosacījumiem:
a) kondensatori, kas nav uzstādīti iekārtā, jāpārvadā neuzlādēti. Kondensatori, kas uzstādīti iekārtā,
jāpārvadā vai nu neuzlādēti, vai aizsargāti pret īsslēgumu;
b) katram kondensatoram jābūt šādi aizsargātam pret potenciālo īsslēguma bīstamību pārvadāšanas
laikā:
i) ja kondensatora enerģijas uzglabāšanas spēja ir mazāka par vai vienāda ar 10Wh vai ja katra
modulī esoša kondensatora enerģijas uzglabāšanas spēja ir mazāka par vai vienāda ar 10Wh,
kondensatoram vai modulim jābūt aizsargātam pret īsslēgumu vai aprīkotam ar izvadus savienojošu
metāla lentu; un
(ii) ja kondensatora vai modulī esoša kondensatora enerģijas uzglabāšanas spēja ir lielāka par
10Wh, kondensatoram vai modulim jābūt aprīkotam ar izvadus savienojošu metāla lentu;
c) bīstamas kravas saturošiem kondensatoriem jābūt konstruētiem tā, lai tie izturētu 95 kPa
spiediena izmaiņu;
d) kondensatoriem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai droši samazinātu spiedienu, kas var
palielināties lietošanas laikā, caur atveri vai īpašu vājākas konstrukcijas vietu kondensatora korpusā.
Jebkādam šķidrumam, kas izplūst ventilācijas gadījumā, jāpaliek iepakojumā vai iekārtā, kur
kondensators uzstādīts; un
e) kondensatori jāmarķē ar enerģijas uzglabāšanas spēju, izteiktu Wh.
Uz elektrolītu, kas neatbilst nevienas bīstamo kravu klases klasifikācijas kritērijiem, saturošiem
kondensatoriem, arī tad, kad tie uzstādīti iekārtā, citi ADR nosacījumi neattiecas.
Uz nevienas bīstamo kravu klases klasifikācijas kritērijiem neatbilstošu elektrolītu saturošiem
kondensatoriem ar enerģijas uzglabāšanas spēju vienādu ar vai mazāku par 10 Wh citi ADR
nosacījumi neattiecas, ja tie neiepakoti bez noplūdes var izturēt krišanas pārbaudi no 1,2 metru
augstuma uz cietas virsmas.
ADR nosacījumi attiecas uz jebkuras bīstamo kravu klases klasifikācijas kritērijiem atbilstošu
elektrolītu saturošiem kondensatoriem ar enerģijas uzglabāšanas spēju lielāku par 10 Wh, kas nav
uzstādīti iekārtā.
Uz iekārtā uzstādītiem jebkuras bīstamo kravu klases klasifikācijas kritērijiem atbilstošu elektrolītu
saturošiem kondensatoriem citi ADR nosacījumi neattiecas ar nosacījumu, ka iekārta iepakota
stingrā, no piemērota materiāla izgatavotā, iepakojuma paredzētajai lietošanai adekvātas izturības
un konstrukcijas ārējā iepakojumā un tādā veidā, kas pasargā kondensatorus no nejaušas avārijas
iedarbināšanas pārvadāšanas laikā. Lielas, robustas iekārtas, kas satur kondensatorus, drīkst
piedāvāt pārvadāšanai neiepakotas vai uz paletēm, ja kondensatorus ietverošā iekārta paredz tiem
ekvivalentu aizsardzību.
PIEZĪME: Kondensatori, kas pēc konstrukcijas saglabā spaiļu spriegumu (piemēram, asimetriskie
kondensatori), nepieder šim ierakstam.".
"362 (Rezervēts)".
"363 Šis ieraksts atteicas arī uz šķidrām degvielām, uz ko neatteicas 1.1.3.3. a) vai b) apakšpunktos
noteiktie izņēmumi, daudzumā, kas pārsniedz 3.2.nodaļas A tabulas 7.a) slejā norādīto daudzumu,
ietvēruma līdzekļos, kas ir iekārtas vai mehānisma (piemēram, ģeneratori, kompresori, apsildes
iekārtas, u.t.t.) neatņemamas sastāvdaļas kā daļa no to oriģinālā konstrukcijas tipa. Uz tām
neattiecas citi ADR nosacījumi, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
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a) ietvēruma līdzekļi atbilst izgatavotājvalsts2 kompetentās iestādes konstrukcijas prasībām;
b) bīstamās kravas saturošu ietvēruma līdzekļu jebkādi vārsti un atveres (piemēram, ventilācijas
ierīces) pārvadāšanas laikā ir slēgtas;
c) mehānismi vai iekārtas ir iekrautas un orientētas tā, lai novērstu bīstamo kravu nejaušu noplūdi,
un nostiprinātas, izmantojot līdzekļus, kas pārvadāšanas laikā spēj novērst mehānismu vai iekārtu
izkustēšanos un ar to saistītu orientācijas izmaiņu vai bojājumu radīšanu;
d) ja ietvēruma līdzekļu ietilpība ir lielāka par 60 litriem, bet nepārsniedz 450 litrus, mehānismi vai
iekārtas ir marķētas no vienas ārējās puses saskaņā ar 5.2.2.sadaļu, bet, ja ietilpība ir lielāka par 450
litriem, bet nepārsniedz 1500 litrus, mehānismi vai iekārtas ir marķētas no visām četrām ārējām
pusēm saskaņā ar 5.2.2.sadaļu; un
e) ja ietvēruma līdzekļu ietilpība ir lielāka par 1500 litriem, mehānismi vai iekārtas ir apzīmētas ar
transporta bīstamības zīmēm no visām četrām ārējām pusēm saskaņā ar 5.3.1.1.1.punktu,
piemērotas 5.4.1.sadaļas prasības un pārvadājuma dokuments satur šādu papildus norādi:
"Pārvadājums saskaņā ar īpašo noteikumu 363".".
"364 Šo izstrādājumu drīkst pārvadāt saskaņā ar 3.4.nodaļas nosacījumiem tikai tad, ja tāda, kāda tā
nodota pārvadāšanai, paka spēj izturēt pārbaudi saskaņā ar Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas I
daļas Pārbaužu sēriju 6(d), ko noteikusi kompetentā iestāde.".
"365 Par dzīvsudrabu saturošiem ražotiem instrumentiem un izstrādājumiem skatīt ANO nr. 3506.".
"366 Uz ražotiem instrumentiem un izstrādājumiem, kas satur ne vairāk kā 1 kg dzīvsudraba, ADR
nosacījumi neattiecas.".
"657 Šo ierakstu jāizmanto tikai tehniski tīrām vielām; attiecībā uz SNG sastāvdaļu maisījumiem
skatīt ANO nr.1965 vai skatīt ANO nr. 1075 saistībā ar 2.2.2.3.punkta 2.PIEZĪMI.".
"658 ANO nr. 1057 ŠĶILTAVAS, kas atbilst standartam EN ISO 9994:2006 + A1:2008 "Šķiltavas
– Drošuma specifikācija", un ANO nr. 1057 ŠĶILTAVU UZPILDĪTĀJI drīkst pārvadāt saskaņā ar
tikai 3.4.1.a) līdz h), 3.4.2. (izņemot kopējo bruto masu 30 kg), 3.4.3. (izņemot kopējo bruto masu
20 kg), 3.4.11. un 3.4.12. nosacījumiem, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
a) katras pakas kopējā bruto masa nepārsniedz 10 kg;
b) vienā transportlīdzeklī pārvadāto šādu paku bruto masa ir ne vairāk kā 100 kg; un
c) katrs ārējais iepakojums ir skaidri un izturīgi marķēts attiecīgi ar "UN 1057 ŠĶILTAVAS" vai
"UN 1057 ŠĶILTAVU UZPILDĪTĀJI".".
"659 Vielas, kam 3.2.nodaļas A tabulas 9.a) un 11.slejā norādīts PP86 vai TP7 un tāpēc tvaiku
telpā nedrīkst būt gaiss, nedrīkst pārvadāt ar šo ANO nr., bet tās jāpārvadā saskaņā ar attiecīgajiem
3.2.nodaļas A tabulā norādītajiem ANO nr..
PIEZĪME: Skatīt arī 2.2.2.1.7.".
"660 Uzstādīšanai mehāniskajos transportlīdzekļos konstruēto degvielas gāzes ietvēruma sistēmu,
kas satur šo gāzi, pārvadāšanā nav jāpiemēro ADR 4.1.4.1.punkta, 5.2.nodaļas, 5.4.nodaļas un
6.2.nodaļas nosacījumi, ja tiek ievēroti šādi noteikumi:
a) degvielas gāzes ietvēruma sistēmām jāatbilst attiecīgi EEK noteikumiem Nr.67, 2.pārstādātais
izdevums5, EEK noteikumiem Nr.110, 1.pārstādātais izdevums6, vai EEK noteikumiem Nr.115 7, vai
regulai (EK) Nr.79/20098 apvienojumā ar regulu (ES) Nr.406/20109.
2

Piemēram, atbilstība attiecināmajiem nosacījumiem, ko noteic Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17.
maija Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (Eiropas Savienības Oficiālais
Vēstnesis L 157, 2006. gada 9. Jūnijs, 0024.-0086. lpp.)
5
EEK noteikumi Nr.67 (Vienoti priekšraksti par: I. Mehānisko transportlīdzekļu, kur
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b) Degvielas gāzes ietvēruma sistēmām jābūt hermētiskām un nedrīkst būt redzamām ārēju
bojājumu pazīmēm, kas var ietekmēt to drošību.
1.PIEZĪME: Kritēriji atrodami standartā ISO 11623:2002 Transportējami gāzes baloni –
Kompozītmateriālu gāzes balonu periodiskā inspicēšana un pārbaudes (vai ISO DIS 19078 Gāzes
baloni – Balonu uzstādīšanas inspicēšana un augstspiediena balonu rekvalifikācija dabas gāzes kā
degvielas uzglabāšanai autotransporta līdzekļos).
2.PIEZĪME: Ja degvielas gāzes ietvēruma sistēmas nav hermētiskas vai ir pārpildītas, vai ja
redzami bojājumi, kas var ietekmēt to drošību, tās jāpārvadā tikai avārijas spiedientvertnēs saskaņā
ar ADR prasībām.
c) Ja degvielas gāzes ietvēruma sistēma ir aprīkota ar secīgi novietotiem diviem vai vairāk vārstiem,
diviem vārstiem jābūt tā noslēdzamiem, lai tie būtu gāzes noplūdes droši parastos pārvadāšanas
apstākļos. Ja ir tikai viens vārsts vai ja tikai viens vārsts darbojas pienācīgi, visām atverēm, izņemot
spiediena samazināšanas ierīces atveri, jābūt tā noslēgtām, lai tās būtu gāzes noplūdes drošas
parastos pārvadāšanas apstākļos.
d) Degvielas gāzes ietvēruma sistēmas jāpārvadā tā, lai nerodas šķēršļi spiediena samazināšanas
ierīces darbībai vai jebkādi vārstu vai jebkādas citas zem spiediena esošas degvielas gāzes
ietvēruma sistēmas daļas bojājumi un neparedzētas gāzes noplūdes parastos pārvadāšanas apstākļos.
Degvielas gāzes ietvēruma sistēmas jānostiprina tā, lai novērstu izslīdēšanu, ripošanu vai vertikālu
pārvietošanos.
e) Degvielas gāzes ietvēruma sistēmām jāatbilst 4.1.6.8.a), b), c), d) vai e) nosacījumiem.
f) Jāievēro 5.2.nodaļas marķēšanas un apzīmēšanas prasības, izņemot tad, ja degvielas gāzes
ietvēruma sistēmas ir nosūtītas pārvietošanas ierīcē. Ja tā, tad marķējumiem un bīstamības zīmēm
jābūt uz pārvietošanas ierīces.
g) Dokumentācija
Ikvienam sūtījumam, ko pārvadā saskaņā ar šo īpašo noteikumu, jānoformē pārvadājuma
dokuments, kas satur vismaz šādu informāciju:
i) degvielas gāzes ietvēruma sistēmā ietvertās gāzes ANO nr., pirms tā rakstot burtus "UN";
ii) gāzes oficiālo kravas nosaukumu;
iii) bīstamības zīmes numuru;

6

7

8

9
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sašķidrināto naftas gāzi izmanto motora barošanas sistēmā, specifiskā aprīkojuma
apstiprināšanu; II. Transportlīdzekļa, kas aprīkots ar specifisku aprīkojumu sašķidrinātās
naftas gāzes izmantošanai motora barošanas sistēmā, apstiprināšanu attiecībā uz šāda
aprīkojuma uzstādīšanu).
EEK noteikumi Nr. 110 (Vienoti priekšraksti par: I. Mehānisko transportlīdzekļu, kur
saspiesto dabasgāzi (SDG) izmanto motora barošanas sistēmā, specifiskām sastāvdaļām; II.
Transportlīdzekļiem attiecībā uz apstiprināta tipa specifisku sastāvdaļu uzstādīšanu
saspiestas dabasgāzes (SDG) izmantošanai motora barošanas sistēmā).
EEK noteikumi Nr. 115 (Vienoti priekšraksti par šādiem apstiprinājumiem: I. Specifiskām
sistēmām pielāgošanai SNG (sašķidrinātai naftas gāzei), ko uzstāda mehāniskos
transportlīdzekļos SNG izmantošanai motora barošanas sistēmā; II. Specifiskām sistēmām
pielāgošanai SDG (saspiestai dabasgāzei), ko uzstāda mehāniskos transportlīdzekļos SDG
izmantošanai motora barošanas sistēmā).
Regula (EK) Nr. 79/2009 (2009. gada 14. janvāris), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar
ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu
2007/46/EK.
Komisijas Regula (ES) Nr. 406/2010 ( 2010. gada 26. aprīlis ), ar ko ievieš Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 79/2009 par tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi
darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem.
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iv) degvielas gāzes ietvēruma sistēmu skaitu;
v) sašķidrinātu gāzu gadījumā katrā degvielas gāzes ietvēruma sistēmā esošās gāzes neto masu
kilogramos un saspiestu gāzu gadījumā katras degvielas gāzes ietvēruma sistēmas nominālo
ietilpību litros, kam seko nominālais darba spiediens;
vi) nosūtītāja un saņēmēja nosaukumus un adreses.
Informāciju i) līdz v) norāda saskaņā ar vienu no dotajiem paraugiem:
1.piemērs: UN 1971 dabasgāze, saspiesta, 2.1., 1 degvielas gāzes ietvēruma sistēma ar kopējo
ietilpību 50 l, 200 bar
2.piemērs: UN 1965 ogļūdeņražu gāzu maisījums, sašķidrināts, c.n.p., 2.1., 3 degvielas gāzes
ietvēruma sistēmas, katrā esošās gāzes neto masa 15 kg
PIEZĪME: Jāpiemēro visi citi ADR nosacījumi.
„661 Bojātu litija bateriju, kas nav savāktas un nodotas pārvešanai uz pārstrādi saskaņā ar īpašo
noteikumu 636, pārvadāšana ir atļauta tikai atbilstoši papildu nosacījumiem, ko noteikusi jebkuras
ADR Līgumslēdzējas Puses kompetentā iestāde, kura drīkst atzīt arī valsts, kas nav ADR
Līgumslēdzēja Puse, kompetentās iestādes piešķirtu apstiprinājumu ar nosacījumu, ka šis
apstiprinājums piešķirts saskaņā ar kārtību, ko paredz piemērot ADR vai RID.
Drīkst izmantot tikai tās iepakošanas metodes, ko šīm kravām apstiprinājusi kompetentā iestāde.
Kompetentā iestāde drīkst noteikt ierobežojošāku transporta kategoriju vai tuneļu izmantošanas
ierobežojuma kodu, ko jāiekļauj kompetentās iestādes apstiprinājumā.
Kompetentās iestādes apstiprinājuma kopija jāpievieno katram sūtījumam, vai pārvadājuma
dokumentam jāsatur atsauce uz kompetentās iestādes apstiprinājumu.
ADR Līgumslēdzējas Puses kompetentajai iestādei, kas piešķir apstiprinājumu saskaņā ar šo īpašo
noteikumu, jāinformē ANO EEK sekretariāts nolūkā izplatīt šo informāciju, izmantojot tās tīmekļa
vietni.
PIEZĪME: Piešķirot apstiprinājumu jāņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumi
attiecībā uz bojātu litija bateriju pārvadāšanas tehniskajām prasībām.
Bojātas litija baterijas ir, jo īpaši:
–
baterijas, ko izgatavotājs drošības apsvērumu dēļ identificējis kā bojātas;
–
baterijas ar bojātiem vai ievērojami deformētiem korpusiem;
–
noplūstošas vai nehermētiskas baterijas; vai
–
baterijas ar defektiem, kas nav nosakāmi pirms pārvešanas uz izpētes vietu.".
3.4.nodaļa
3.4.1.g) papildināt ar tekstu "7.5.2.4, " pirms teksta "7.5.7".
3.4.1.h) beigās papildināt ar tekstu: "un 8.6.4."
3.4.2. izteikt šādā redakcijā:
"3.4.2. Bīstamās kravas jāiepako tikai iekšējos iepakojumos, kurus ievieto piemērotos ārējos
iepakojumos. Drīkst izmantot starpiepakojumus. Turklāt 1.4.apakšgrupas S savietojamības grupas
izstrādājumu gadījumā pilnībā jāievēro 4.1.5.sadaļas nosacījumi. Iekšējo iepakojumu izmantošana
nav nepieciešama tādu izstrādājumu pārvadāšanai, kā aerosoli vai „mazas gāzi saturošas tvertnes”.
Pakas kopējā bruto masa nedrīkst pārsniegt 30 kg.”
3.4.3. papildināt sākumā ar tekstu šādā redakcijā: "Izņemot 1.4.apakšgrupas S savietojamības
grupas izstrādājumus,…".
3.4.7. un 3.4.8. Izmaiņas neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
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3.4.13.a) Izteikt šādā redakcijā:
"a) Pakas ar bīstamām kravām ierobežotos daudzumos pārvadājošas transporta vienības ar pilnu
masu lielāku par 12 tonnām jāmarķē saskaņā ar 3.4.15.sadaļu tās priekšā un aizmugurē, izņemot
gadījumus, kad transporta vienībā atrodas citas bīstamās kravas, kurām apzīmēšana ar oranžas
krāsas pazīšanas zīmēm ir pieprasīta saskaņā ar 5.3.2.sadaļas prasībām. Šajā pēdējā gadījumā
transporta vienība drīkst būt apzīmēta vai nu tikai ar pieprasītajām oranžas krāsas pazīšanas zīmēm
vai gan ar oranžas krāsas pazīšanas zīmēm saskaņā ar 5.3.2.sadaļas prasībām, gan arī ar marķējumu
saskaņā ar 3.4.15.punkta prasībām.".
3.4.13.b) izteikt šādā redakcijā:
"b) Pakas ar bīstamām kravām ierobežotos daudzumos pārvadājošus konteinerus uz transporta
vienībām ar pilnu masu lielāku par 12 tonnām jāmarķē saskaņā ar 3.4.15.sadaļu no visām četrām
pusēm, izņemot gadījumus, kad konteinerā atrodas citas bīstamās kravas, kurām apzīmēšana ar
transporta bīstamības zīmēm ir pieprasīta saskaņā ar 5.3.1.sadaļas prasībām. Šajā pēdējā gadījumā
uz konteinera drīkst būt vai nu tikai pieprasītās transporta bīstamības zīmes vai gan transporta
bīstamības zīmes saskaņā ar 5.3.1.sadaļas prasībām, gan arī marķējums saskaņā ar 3.4.15.punkta
prasībām.".
3.5.nodaļa
3.5.1.papildināt ar jaunu 3.5.1.4.punktu šādā redakcijā:
"3.5.1.4. Uz bīstamajām kravām atbrīvotos daudzumos, kam noteikti kodi E1, E2, E4 un E5, kad
bīstamo kravu maksimālais daudzums iekšējā iepakojumā ierobežots līdz 1 ml šķidrumiem vai
gāzēm un līdz 1 g cietām vielām un bīstamo kravu maksimālais daudzums ārējā iepakojumā
nepārsniedz 100 g cietām vielām vai 100 ml šķidrumiem un gāzēm, attiecas tikai:
a) 3.5.2.sadaļas nosacījumi, izņemot to, ka starpiepakojums nav nepieciešams, ja iekšējie
iepakojumi ir droši iepakoti ārējā iepakojumā ar amortizācijas materiālu tādā veidā, ka parastos
pārvadāšanas apstākļos tie nevar plīst, tikt caurdurti vai zaudēt saturu; un šķidrumu gadījumā ārējais
iepakojums satur pietiekami daudz absorbējoša materiāla, lai absorbētu visu iekšējo iepakojumu
saturu; un
b) 3.5.3.sadaļas nosacījumi".
4.daļa
4.1.nodaļa
4.1.1.2. Piezīmē aizstāt tekstu "4.1.1.19." ar tekstu "4.1.1.21.".
4.1.1.3. un 4.1.1.9. aizstāt tekstu "6.3.2" ar tekstu "6.3.5".
4.1.1.15. izmaiņas neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
Papildināt ar jaunu 4.1.1.16.punktu šādā redakcijā un atbilstoši mainīt turpmāko punktu numerāciju:
"4.1.1.16. Kad ledus tiek izmantots kā dzesētājs, tas nedrīkst ietekmēt iepakojuma veselumu.".
Punkta par ķīmisko savietojamību 4.1.1.19. numuru aizstāt ar 4.1.1.21., ieskaitot atsauču atbilstošu
numerācijas maiņu punktos, kur mainīta numerācija. Attēlu 4.1.1.19.1. un 4.1.1.19.2. numerāciju
aizstāt attiecīgi ar 4.1.1.21.1. un 4.1.1.21.2. Tabulas 4.1.1.19.6. numerāciju aizstāt ar 4.1.1.21.6.
4.1.1.19.6. (iepriekš 4.1.1.21.6.) Tabulā 4.1.1.19.6. (iepriekš 4.1.1.21.6) attiecībā uz ANO nr. 1169,
1197, 1266, 1286 un 1287 slejā "Iepakošanas grupa" aizstāt tekstu "I/II/III" ar tekstu "II/III".
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Papildināt ar jaunu 4.1.1.20.punktu šādā redakcijā:
"4.1.1.20. Avārijas spiedientvertņu lietošana
4.1.1.20.1. Bojātu, defektīvu, noplūstošu vai neatbilstošu spiedientvertņu gadījumā drīkst lietot
avārijas spiedientvertnes saskaņā ar 6.2.3.11.punkta nosacījumiem.
PIEZĪME: Avārijas spiedientvertni drīkst lietot kā transporta taru saskaņā ar 5.1.2.sadaļas
nosacījumiem. Lietojot to kā transporta taru, marķējumiem jāatbilst 5.1.2.1.punkta nosacījumiem
nevis 5.2.1.3.punkta nosacījumiem.
4.1.1.20.2. Spiedientvertnes jāievieto piemērota izmēra avārijas spiedientvertnēs. Vairāk nekā vienu
spiedientvertni drīkst ievietot tajā pašā avārijas spiedientvertnē tikai tad, ja saturi zināmi un
savstarpēji bīstami nereaģē (skatīt 4.1.1.6.punktu). Jāveic atbilstoši pasākumi, lai nepieļautu
spiedientvertņu kustību avārijas spiedientvertnē, piemēram, izmantojot starpsienas, nostiprinot vai
izmantojot amortizējošu materiālu.
4.1.1.20.3. Spiedientvertni drīkst ievietot avārijas spiedientvertnē tikai tad, ja:
a) avārijas spiedientvertne atbilst 6.2.3.11.punkta nosacījumiem un ir pieejama apstiprinājuma
sertifikāta kopija;
b) avārijas spiedientvertnes daļas, kas ir vai var nonākt tiešā kontaktā ar bīstamajām kravām, netiks
šo bīstamo kravu ietekmētas vai vājinātas un neradīs bīstamas sekas (piemēram, katalizējošu
reakciju vai reakciju ar bīstamajām kravām); un
c) Ietvertās (ietverto) spiedietvertnes (spiedientvertņu) saturs (saturi) ir ierobežots (ierobežoti)
spiediena un tilpuma ziņā tādējādi, ka, pilnībā izplūstot avārijas spiedientvertnē, spiediens avārijas
spiedientvertnē 65°C temperatūrā nepārsniegs avārijas spiedientvertnes pārbaudes spiedienu
(attiecībā uz gāzēm skatīt 4.1.4.1.punkta iepakošanas instrukciju P200(3)). Jāņem vērā
izmantojamās ūdens ietilpības samazinājums avārijas spiedientvertnē, piemēram, ietvertā
aprīkojuma un amortizācijas materiāla dēļ.
4.1.1.20.4. Pārvadāšanas nolūkā avārijas spiedientvertne jāapzīmē ar uz ietvertajā (ietvertajās)
spiedientvertnē (spiedientvertnēs) esošajām bīstamajām kravām piemērojamo oficiālo kravas
nosaukumu, ANO nr., pirms kura ir burti "UN", un bīstamības zīmi (zīmēm), ko pakām noteic
5.2.nodaļas prasības.
4.1.1.20.5. Avārijas spiedientvertnes jāiztīra, jādegazē un vizuāli jāpārbauda no iekšpuses un
ārpuses pēc katras lietošanas. Tās periodiski jāinspicē un jāpārbauda saskaņā ar 6.2.3.5.punkta
nosacījumiem vismaz reizi piecos gados.".
4.1.3.6.1.b) aizstāt tekstu "un balonu komplektiem" ar tekstu ", balonu komplektiem un avārijas
spiedientvertnēm".
4.1.4.1.punkts
P001 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījumā "Ārējie iepakojumi" izteikt ierakstus
uzskatījumā "Mucas" šādā redakcijā (Maksimālās ietilpības/neto masas vērtības paliek nemainītas):
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
plastmasas (1H1, 1H2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
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P001 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījumā "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes"
pēc ieraksta "alumīnija (4B)" papildināt ar rindu šādā redakcijā:
Cita metāla (4N)
250 kg
400 kg
400 kg
P001 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījumā "Ārējie iepakojumi" izteikt ierakstus
uzskaitījumā "Transportkannas" šādā redakcijā (Maksimālās ietilpības/neto masas vērtības paliek
nemainītas):
tērauda (3A1, 3A2)
alumīnija (3B1, 3B2)
plastmasas (3H1, 3H2)
P002 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījumā "Ārējie iepakojumi" izteikt ierakstus
uzskaitījumā "Mucas" šādā redakcijā (Maksimālās ietilpības/neto masas vērtības paliek nemainītas):
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
plastmasas (1H1, 1H2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
P002 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījumā "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes"
pēc ieraksta "alumīnija (4B)" papildināt ar rindu šādā redakcijā:
cita metāla (4N)
400 kg
400 kg
400 kg
P002 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījumā "Ārējie iepakojumi" izteikt ierakstus
uzskaitījumā "Transportkannas" šādā redakcijā (Maksimālās ietilpības/neto masas vērtības paliek
nemainītas):
tērauda (3A1, 3A2)
alumīnija (3B1, 3B2)
plastmasas (3H1, 3H2)
P002 attiecībā uz "Atsevišķi iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)e"
papildināt ar rindu šādā redakcijā:
cita metāla (4N)e
Nav atļautas
400 kg
400 kg
P003 īpašajā iepakošanas noteikumā PP17 aizstāt tekstu "ANO nr. 1950 un" ar tekstu "ANO nr.".
Izteikt PP87 šādā redakcijā: "PP87 (Svītrots)". Īpašajā iepakošanas noteikumā RR6, kas attiecas uz
RID un ADR, aizstāt tekstu "ANO nr. 1950 un" ar tekstu "ANO nr.".
P003 iedalījumu "Īpaši iepakošanas noteikumi" papildināt ar jaunu īpašo iepakošanas noteikumu
PP90 šādā redakcijā:
"PP90 Attiecībā uz ANO nr. 3506: jālieto slēgts iekšējais ieklājums vai izturīga, noplūdes droša un
pret caurduršanu izturīga, dzīvsudrabu necaurlaidīga materiāla maisi, kas nepieļaus vielas izkļūšanu
no pakas neatkarīgi no tās novietojuma.".
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P004 izteikt šādā redakcijā:
P004
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
P004
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3473, 3476, 3477, 3478 un 3479.
Ir atļauti šādi iepakojumi:
1) degvielas elementa kasetēm ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.1.3.,
4.1.1.6. punkta un 4.1.3. sadaļas vispārīgie nosacījumi:
mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A2, 3B2, 3H2).
Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas veiktspējas līmenim.
2) Degvielas elementa kasetēm, kas iepakotas kopā ar iekārtu: izturīgi ārējie iepakojumi, kas
atbilst 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.1.6. punkta un 4.1.3.sadaļas vispārīgajiem nosacījumiem.
Kad degvielas elementa kasetes ir iepakotas kopā ar iekārtu, tām jābūt iepakotām iekšējos
iepakojumos vai ievietotām ārējos iepakojumos ar amortizējošu materiālu vai nodalījumu
(nodalījumiem), lai degvielas elementa kasetes būtu aizsargātas pret bojājumiem, ko varētu radīt
satura pārvietošanās vai novietojums ārējā iepakojumā. ,
Iekārtai jābūt nostiprinātai pret izkustēšanos ārējā iepakojuma iekšpusē.
Šajā iepakošanas instrukcijā "iekārta" ir aparāts, kam degvielas elementa kasetes, kas
iepakotas kopā ar to, nepieciešamas tās darbināšanai.
3) Degvielas elementa kasetēm, kas ietvertas iekārtā: izturīgi ārējie iepakojumi, kas atbilst
4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.1.6. punkta un 4.1.3.sadaļas vispārīgajiem nosacījumiem.
Lielas, robustas iekārtas (skatīt 4.1.3.8.punktu), kas satur degvielas elementa kasetes, drīkst
pārvadāt neiepakotas. Attiecībā uz degvielas elementa kasetēm, kas ietvertas iekārtā, visai
sistēmai jābūt aizsargātai pret īsslēgumu un neparedzētu iedarbināšanu.
P010 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījumā "Ārējie iepakojumi":
- uzskaitījumu "Mucas" attiecībā uz "tērauda" papildināt ar tekstu "1A1," pirms teksta "1A2";
- uzskaitījumu "Mucas" attiecībā uz "plastmasas" papildināt ar tekstu "1H1," pirms teksta "1H2";
P010 papildināt beigās ar jaunu rindu šādā redakcijā:
Tērauda spiedientvertnes, ja tiek ievēroti 4.1.3.6.punkta vispārīgie nosacījumi.
P110b), P111, P112a), P112b), P112c), P113, P114a), P114b), P115, P116, P130, P131, P132a),
P132b), P133, P134, P135, P136, P137, P138, P139, P140, P141, P142, P143, P144 sleju
virsrakstos svītrot "un pasākumi", kur dotais teksts redzams.
P111 iedalījumu "Iekšējie iepakojumi" pēc maisu uzskaitījuma papildināt ar divām jaunām rindām
šādā redakcijā:
"Tvertnes
koka".
P111 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".

31

ADR 2013 grozījumu tulkojums latviešu valodā

P111 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P111 izteikt īpašo iepakošanas noteikumu PP43 šādā redakcijā:
"PP43 Attiecībā uz ANO nr. 0159: iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja par ārējo iepakojumu
izmanto metāla (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2) vai plastmasas (1H1 vai 1H2) mucas.".
P112a) attiecībā uz "Iekšējie iepakojumi" uzskaitījumu "Tvertnes" papildināt ar jaunu rindu šādā
redakcijā: "koka".
P112a) attiecībā uz "Starpiepakojumiem" uzskaitījumu "Tvertnes" papildināt ar jaunu rindu šādā
redakcijā: "koka".
P112a) attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P112a) attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P112b) attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
Attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P112c) attiecībā uz "Starpiepakojumi" uzskaitījumu "Tvertnes" papildināt ar jaunu rindu šādā
redakcijā: "koka".
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P112c) attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (4A)
alumīnija (4B)
cita metāla (4N)
dabīga koka, parastās (4C1)
dabīga koka, pret izbiršanu drošas (4C2)
saplākšņa (4D)
kokšķiedru materiāla (4F)
kartona (4G)
plastmasas, cietas (4H2)
P112c) attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P113 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (4A)
alumīnija (4B)
cita metāla (4N)
dabīga koka, parastās (4C1)
dabīga koka, pret izbiršanu drošas (4C2)
saplākšņa (4D)
kokšķiedru materiāla (4F)
kartona (4G)
plastmasas, cietas (4H2)
P113 attiecībā uz „Ārējie iepakojumi” uzskaitījumu „Mucas” izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P114a) attiecībā uz "Iekšējie iepakojumi" uzskaitījumu "Tvertnes" papildināt ar jaunu rindu šādā
redakcijā: "koka".
P114a) iedalījumu "Starpiepakojumi" papildināt ar divām jaunām rindām šādā redakcijā:
"Sadalošās starpsienas
koka".
P114a) attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "tērauda (4A)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "metāla, izņemot tēraudu un alumīniju (4N)".
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P114a) attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P114a) izteikt īpašo iepakošanas noteikumu PP43 šādā redakcijā:
"PP43 Attiecībā uz ANO nr. 0342: iekšējie iepakojumi nav vajadzīgi, ja par ārējo iepakojumu
izmanto metāla (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2) vai plastmasas (1H1 vai 1H2) mucas.".
P114b) attiecībā uz "Iekšējie iepakojumi" uzskaitījumu "Tvertnes" papildināt ar jaunu rindu šādā
redakcijā: "koka".
P114b) attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P114b) īpašajā iepakošanas noteikumā PP52 aizstāt tekstu "1A2 vai 1B2" ar tekstu "1A1, 1A2,
1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2".
P115 attiecībā uz "Iekšējie iepakojumi" uzskaitījumu "Tvertnes" papildināt ar jaunu rindu šādā
redakcijā: "koka".
P115 iedalījumu "Starpiepakojumi" papildināt ar divām jaunām rindām šādā redakcijā:
"Tvertnes
koka”.
P115 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P115 īpašo iepakošanas noteikumu PP60 izteikt šādā redakcijā:
"PP60 ANO nr. 0144 nedrīkst izmantot alumīnija mucas (1B1 un 1B2) un metāla, izņemot tēraudu
un alumīniju, mucas (1N1 un 1N2).".
P116 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
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P116 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumus "Mucas" un „ Transportkannas” izteikt šādā
redakcijā:
Mucas
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
Transportkannas
tērauda (3A1, 3A2)
plastmasas (3H1, 3H2)
P130 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P130 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P131 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P131 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P132a) attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P132b) attiecībā uz "Iekšējie iepakojumi" uzskaitījumu "Tvertnes" papildināt ar jaunu rindu šādā
redakcijā: "koka".
P132b) attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P133 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P134 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
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P134 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P135 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P135 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P136 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P136 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P137 attiecībā uz "Iekšējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" papildināt ar jaunu rindu šādā
redakcijā: "koka".
P137 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P137 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P138 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
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P138 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P139 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P139 attiecībā uz „Ārējie iepakojumi” uzskaitījumu „Mucas” izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P140 iedalījumu "Iekšējie iepakojumi" pēc maisu uzskaitījuma papildināt ar divām jaunām rindām
šādā redakcijā:
"Tvertnes
koka”.
P140 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P140 Attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P140 īpašajā iepakošanas noteikumā PP75 aizstāt tekstu "tērauda vai alumīnija" ar tekstu "tērauda,
alumīnija vai cita metāla".
P141 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P141 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
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P142 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P142 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P143 attiecībā uz "Iekšējie iepakojumi" uzskaitījumu "Tvertnes" papildināt ar jaunu rindu šādā
redakcijā: "koka".
P143 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P143 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P144 attiecībā uz "Iekšējie iepakojumi" uzskaitījumu "Tvertnes" papildināt ar jaunu rindu šādā
redakcijā: "koka".
P144 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc ieraksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā: "cita metāla (4N)".
P144 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā:
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
plastmasas (1H1, 1H2)
P200(2) izmaiņas neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
P200(3)d) PIEZĪMES beigās aizstāt tekstu "kas tvertnes ir apstiprinājusi" ar tekstu "kas izsniegusi
tipa apstiprinājumu".
P200(7) mainīt esošā „(7)” punkta numerāciju uz „(7)a)” un papildināt ar jaunu „b)” apakšpunktu
šādā redakcijā:
"b) balonos iepildāmajai SNG jābūt augstas kvalitātes; dotā prasība tiek uzskatīta par izpildītu, ja
iepildāmā SNG atbilst korozivitātes ierobežojumiem, kas norādīti ISO 9162.".
P200(9) pēdējās rindkopas beigās aizstāt tekstu „ADR Līgumslēdzējas Puses kompetentā iestāde,
kas apstiprinājusi konstrukcijas un izgatavošanas tehniskos noteikumus” ar tekstu "ADR
Līgumslēdzējas Puses kompetentā iestāde, kas izsniegusi tipa apstiprinājumu".
P200(10) sākumā svītrot tekstu „Slejas “Īpaši iepakošanas noteikumi” skaidrojums:”.
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P200(10) izteikt pirmo virsrakstu „Materiālu savietojamība (attiecībā uz gāzēm skatīt ISO 111141:1997 un ISO 11114-2:2000)” šādā redakcijā: "Materiālu savietojamība".
P200(10) izteikt īpašo iepakošanas noteikumu „a” šādā redakcijā:
"a: Nedrīkst izmantot alumīnija sakausējuma spiedientvertnes.".
P200(10) izteikt īpašo iepakošanas noteikumu „d” šādā redakcijā:
"d: Ja izmanto tērauda spiedientvertnes, atļautas tikai tās, kas marķētas ar „H” zīmi saskaņā ar
6.2.2.7.4. p) nosacījumiem.".
P200(11) svītrot rindas, kur norādīts standarts "EN 1801:1998" un "EN 12754:2001" un papildināt
beigās ar jaunu rindu šādā redakcijā:
Piemērojamās Atsauce
Dokumenta nosaukums
prasības
(10) p

EN ISO
11372:2011

Gāzes baloni – Acetilēna baloni – Piepildīšanas nosacījumi un
piepildīšanas pārbaude (ISO 11372:2010)

P200(12) aizstāt 2.5.punktā tekstu „EN 1440:2008 E.1 pielikuma „b” atkāpē noteiktajam korozijas
piesārņojuma līmenim” ar tekstu "korozivitātes ierobežojumiem, kas norādīti standartā ISO 9162".
P200, 2.tabulā attiecībā uz ANO nr. 1008, 1076, 1741, 1859, 2189 un 2418 papildināt tabulu ar
burtu "a" slejā "Īpaši iepakošanas noteikumi".
P200, 3.tabulā attiecībā uz ANO nr.1052 papildināt tabulu ar burtu "a" slejā "Īpaši iepakošanas
noteikumi".
P201 izteikt šādā redakcijā:
P201
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
P201
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3167, 3168 un 3169.
Atļauti šādi iepakojumi:
1) Baloni un spiedientvertnes, kas atbilst kompetentas iestādes apstiprinātām konstrukcijas,
pārbaudes un piepildīšanas prasībām.
2) Šādi kombinētie iepakojumi ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. sadaļas
vispārīgie nosacījumi:
Ārējie iepakojumi:
Mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Iekšējie iepakojumi:
a)
netoksiskām gāzēm — stikla vai metāla hermētiski noslēgti iekšējie iepakojumi ar
maksimālo ietilpību 5 litri pakā;
b) toksiskām gāzēm — stikla vai metāla hermētiski noslēgti iekšējie iepakojumi ar maksimālo
ietilpību 1 litrs pakā.
Iepakojumiem jāatbilst III iepakošanas grupas veiktspējas līmenim.
P203 zem virsraksta "Prasības slēgtām kriogēnām tvertnēm" papildināt ar jaunu 8) punktu šādā
redakcijā:
"8) Periodiskā inspicēšana
Spiediena samazināšanas vārstu periodisko inspicēšanu un pārbaužu biežums saskaņā ar
6.2.1.6.3.punktu nedrīkst pārsniegt piecus gadus.".
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P301 izteikt 1) un 2) punktu šādā redakcijā:
„1) Alumīnija spiedientvertne, kas izgatavota no caurules un kam gali ir ar aizmetināti.
Degvielas primārajam ietvērumam šajā tvertnē jāsastāv no metinātas alumīnija kameras ar
maksimālo iekšējo ietilpību 46 litri.
Ārējās tvertnes projektētajam minimālajam manometriskajam spiedienam jābūt 1275 kPa un
plīšanas minimālajam manometriskajam spiedienam jābūt 2755 kPa.
Katru tvertni ražošanas laikā un pirms nosūtīšanas jāpārbauda, un tām jābūt atzītām par
necaurlaidīgām.
Sakomplektētai iekšējai vienībai jābūt droši iepakotai tādā nedegošā amortizācijas materiālā kā
vermikulīts un izturīgā, cieši noslēgtā ārējā metāla iepakojumā, kas pienācīgi aizsargā visus
savienotājelementus.
Maksimālais degvielas daudzums katrā vienībā un pakā ir 42 litri.
2) Alumīnija spiedientvertne
Degvielas primārajam ietvērumam šajā tvertnē jāsastāv no metināta, tvaikus necaurlaidīga
degvielas nodalījuma ar elastomēra tvertni ar 46 litru maksimālo iekšējo tilpumu.
Spiedientvertnes projektētajam minimālajam manometriskajam spiedienam jābūt 2860 kPa un
minimālajam manometriskajam sabrukšanas spiedienam jābūt 5170 kPa.
Katru iekārtu ražošanas laikā un pirms nosūtīšanas jāpārbauda un droši jāiepako tādā nedegošā
amortizācijas materiālā kā vermikulīts un jāievieto cieši noslēgtā ārējā metāla iepakojumā, kas
pienācīgi aizsargā visus savienotājelementus.
Maksimālais degvielas daudzums katrā vienībā un pakā ir 42 litri.”
P302 izteikt šādā redakcijā:
P302
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
P302
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3269.
Atļauti šādi kombinētie iepakojumi ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. sadaļas
vispārīgie nosacījumi:
Ārējie iepakojumi:
mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);
Iekšējie iepakojumi:
Aktivatora (organiskā peroksīda) maksimālajam daudzumam iekšējā iepakojumā jābūt 125
ml iepakojumā, ja tas ir šķidrs, un 500 g iepakojumā, ja tā ir cieta viela.
Pamatmateriālam un aktivatoram jābūt katram atsevišķi iepakotiem iekšējos iepakojumos.
Sastāvdaļas drīkst ievietot vienā un tajā pašā ārējā iepakojumā ar nosacījumu, ka tie noplūdes
gadījumā savstarpēji bīstami nereaģēs.
Iepakojumiem jāatbilst II vai III iepakošanas grupas veiktspējas līmenim saskaņā ar 3.klasei
piemērojamajiem kritērijiem, attiecinātiem uz pamatmateriālu.
P400(2) pirmo teikumu papildināt ar tekstu ", 4N" pēc teksta "4B" un aizstāt tekstu "mucas (1A2,
1B2, 1N2, 1D vai 1G) vai transportkannas (3A2 vai 3B2)" ar tekstu "mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
1N1, 1N2, 1D vai 1G) vai transportkannas (3A1, 3A2, 3B1 vai 3B2)".
P400(3) pirmajā teikumā aizstāt tekstu "4A vai 4B" ar tekstu "4A, 4B vai 4N" un aizstāt tekstu
"Tērauda, alumīnija vai metāla mucas (1A2, 1B2 vai 1N2), transportkannas (3A2 vai 3B2)" ar
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tekstu "Tērauda, alumīnija vai metāla mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 vai 1N2), transportkannas
(3A1, 3A2, 3B1 vai 3B2)".
P401 izteikt 2) punktu šādā redakcijā:
"2) Kombinētie iepakojumi:
ārējie iepakojumi:
mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Iekšējie iepakojumi:
stikla, metāla vai plastmasas, kam ir vītņoti slēgelementi, ar maksimālo ietilpību
1 litrs.
Katru iekšējo iepakojumu jāaptver ar inertu amortizējošu un absorbējošu
materiālu daudzumā, kas pietiekams visa satura absorbēšanai.
Ārējā iepakojuma maksimālā neto masa nedrīkst pārsniegt 30 kg.".
P402 izteikt 2) punktu šādā redakcijā:
"(2) Kombinētie iepakojumi:
Ārējie iepakojumi:
mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Iekšējie iepakojumi ar šādu maksimālo neto masu:
stikla
10 kg
metāla vai plastmasas 15 kg.
Katram iekšējam iepakojumam jābūt aprīkotam ar vītņotiem slēgelementiem.
Katru iekšējo iepakojumu jāaptver ar inertu amortizējošu un absorbējošu materiālu daudzumā, kas
pietiekams visa satura absorbēšanai.
Ārējā iepakojuma maksimālā neto masa nedrīkst pārsniegt 125 kg.".
P403 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījuma "Ārējie iepakojumi" uzskaitījuma „Mucas”
ierakstus izteikt šādā redakcijā (Maksimālās neto masas vērtības paliek nemainītas):
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
plastmasas (1H1, 1H2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
P403 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījuma "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes"
pēc teksta "alumīnija (4B)" papildināt ar rindu šādā redakcijā:
cita metāla (4N)
400 kg
P403 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījuma "Ārējie iepakojumi" uzskaitījuma
„Transportkannas” ierakstus izteikt šādā redakcijā (Maksimālās neto masas vērtības paliek
nemainītas):
tērauda (3A1, 3A2)
alumīnija (3B1, 3B2)
plastmasas (3H1, 3H2)
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P404(1) tekstu iekavās attiecībā uz "Ārējais iepakojums" izteikt šādā redakcijā: "(1A1, 1A2, 1B1,
1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F vai 4H2)".
P405(1)a) papildināt ar tekstu ", 4N" pēc teksta "4B".
P406(1) attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" aizstāt tekstu "1H2 vai 3H2" ar tekstu "1H1, 1H2, 3H1 vai
3H2".
P406(2) papildināt ar tekstu", 4N" pēc teksta "4B".
P407 izteikt šādā redakcijā:
P407
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
P407
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 1331, 1944, 1945 un 2254.
Atļauti šādi iepakojumi ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. sadaļas vispārīgie
nosacījumi:
Ārējie iepakojumi:
mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Iekšējie iepakojumi:
Sērkociņiem jābūt cieši iepakotiem droši noslēgtos iekšējos iepakojumos, lai parastos
pārvadājuma apstākļos nepieļautu nejaušu aizdegšanos.
Pakas maksimālā bruto masa nedrīkst pārsniegt 45 kg, izņemot kartona kastes, kuru maksimālā
bruto masa nedrīkst pārsniegt 30 kg.
Iepakojumiem jāatbilst III iepakošanas grupas veiktspējas līmenim.
Īpašais iepakošanas noteikums:
PP27 [Nemainīts]
P408 izteikt šādā redakcijā:
P408
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
P408
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3292.
Atļauti šādi iepakojumi ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. sadaļas vispārīgie
nosacījumi:
1) Attiecībā uz elementiem:
mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A2, 3B2, 3H2).
Jābūt pietiekami daudz amortizējošā materiāla, lai nepieļautu kontaktu starp elementiem un
starp elementiem un ārējā iepakojuma iekšējām virsmām un lai nodrošinātu, ka pārvadājuma laikā
nenotiek elementu bīstama pārvietošanās ārējā iepakojumā.
Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas veiktspējas līmenim.
2) Baterijas drīkst pārvadāt neiepakotas vai aizsargapvalkā (piemēram, pilnīgi slēgtās vai koka
redeļu kastēs). Spailes nedrīkst būt pakļautas citu bateriju vai citu kopā ar baterijām iepakoto
materiālu svara iedarbībai.
Iepakojumi drīkst neatbilst 4.1.1.3.punkta nosacījumiem.
Papildu prasība:
Elementiem un baterijām jābūt aizsargātām pret īsslēgumu un izolētām tā, lai novērstu
īsslēgumus.

42

ADR 2013 grozījumu tulkojums latviešu valodā

P410 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījumu "Ārējie iepakojumi" izteikt uzskaitījumu
"Mucas" šādā redakcijā (Maksimālās neto masas vērtības paliek nemainītas):
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
plastmasas (1H1, 1H2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)a
P410 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījuma "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes"
pēc teksta "alumīnija (4B)" papildināt ar rindu šādā redakcijā:
cita metāla (4N)
400 kg
400 kg
P410 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" iedalījumu "Ārējie iepakojumi" izteikt uzskaitījumu
"Transportkannas" šādā redakcijā (Maksimālās neto masas vērtības paliek nemainītas):
tērauda (3A1, 3A2)
alumīnija (3B1, 3B2)
plastmasas (3H1, 3H2)
P410 attiecībā uz "Atsevišķi iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc teksta "alumīnija (4B)c"
papildināt ar rindu šādā redakcijā:
cita metāla (4N)c
400 kg
400 kg
P411 izteikt šādā redakcijā:
P411
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3270.
Atļauti šādi iepakojumi ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. sadaļas vispārīgie
nosacījumi:
mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A2, 3B2, 3H2);
ar nosacījumu, ka palielināta iekšējā spiediena dēļ nav iespējama eksplozija.
Maksimālā neto masa nedrīkst pārsniegt 30 kg.

P411

P500 izteikt šādā redakcijā:
P500
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
P500
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3356.
Atļauti šādi iepakojumi ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. sadaļas vispārīgie
nosacījumi:
mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A2, 3B2, 3H2).
Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas veiktspējas līmenim.
Ģeneratoru (ģeneratorus) jāpārvadā pakā, kas atbilst šādām prasībām, ja sāk darboties viens no
pakā esošajiem ģeneratoriem:
a)
citi pakā esošie ģeneratori nesāk darboties;
b) iepakojuma materiāls neaizdegas; un
c)
nokomplektētas pakas ārējās virsmas temperatūra nepārsniedz 100°C.
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P501 "Kombinētie iepakojumi" teksta 1) punktu papildināt ar tekstu ", 4N" pēc teksta "4B" un
aizstāt tekstu "mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D) vai transportkannas (3A2, 3B2, 3H2)" ar tekstu
"mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D) vai transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2,
3H1, 3H2)".
P502 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā (Maksimālās
neto masas vērtības paliek nemainītas):
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P502 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc teksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā:
cita metāla (4N)
125 kg
P503 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā (Maksimālās
neto masas vērtības paliek nemainītas):
tērauda (1A1, 1A2)
alumīnija (1B1, 1B2)
cita metāla (1N1, 1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H1, 1H2)
P503 attiecībā uz "Kombinētie iepakojumi" uzskaitījumu "Kastes" pēc teksta "alumīnija (4B)"
papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā:
cita metāla (4N)
125 kg
P504 "Kombinētie iepakojumi" teksta 1) un 2) punktu pirms teksta "tipa ārējos iepakojumos" izteikt
šādā redakcijā "…1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D,
4F, 4G, 4H2".
P504 "Kombinētie iepakojumi" teksta 4) punktu pirms teksta "tipa ārējos iepakojumos" izteikt šādā
redakcijā: "…1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2".
P520(1) papildināt ar tekstu ", 4N" pēc teksta "4B" un aizstāt tekstu "mucas (1A2, 1B2, 1G, 1H2 un
1D), transportkannas (3A2, 3B2 un 3H2)" ar tekstu "mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 un
1D), transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 un 3H2)".
P600 tekstu iekavās pēc teksta "Ārējie iepakojumi:" izteikt šādā redakcijā "(1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2)".
P601(1) pēdējā atkāpē aizstāt tekstu "1A2, 1B2, 1N2, 1H2" ar tekstu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,
1N2, 1H1, 1H2" un papildināt ar tekstu ", 4N" pēc teksta "4B".
P601(2) aizstāt tekstu "1A2, 1B2, 1N2, 1H2" ar tekstu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2"
un papildināt ar tekstu ", 4N" pēc teksta "4B".
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P601(3) pēc teksta "ārējais iepakojums:" aizstāt tekstu "plastmasas vai tērauda mucas ar noņemamu
augšu (1A2 vai 1H2)," ar tekstu "tērauda vai plastmasas mucas (1A1, 1A2, 1H1 vai 1H2),".
P602(1) pēdējā atkāpē aizstāt tekstu "1A2, 1B2, 1N2, 1H2" ar tekstu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,
1N2, 1H1, 1H2" un papildināt ar tekstu ", 4N" pēc teksta "4B".
P602(2) aizstāt tekstu "1A2, 1B2, 1N2, 1H2" ar tekstu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2"
un papildināt ar tekstu ", 4N" pēc teksta "4B".
P620 izteikt pirmo b) apakšpunktu — pirms „Papildus prasības” — šādā redakcijā:
"b) stingrs ārējais iepakojums:
mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Mazākais ārējais izmērs nedrīkst būt mazāks par 100 mm.".
P621 izteikt šādā redakcijā:
P621
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
P621
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3291.
Atļauti šādi iepakojumi ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.1.sadaļas, izņemot 4.1.1.15.punktu, un
4.1.3.sadaļas vispārīgie nosacījumi:
1) Nodrošinot ka ir pietiekami daudz absorbējošā materiāla, lai absorbētu visu iepakojumā
esošo šķidrumu, un iepakojums spēj saturēt šķidrumus:
mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A2, 3B2, 3H2).
Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas veiktspējas līmenim cietām vielām.
2) Attiecībā uz lielākus šķidruma daudzumus saturošām pakām:
mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);
Saliktie iepakojumi (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2,
6HH2, 6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 vai 6PD2).
Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas veiktspējas līmenim šķidrumiem.
Papildu prasība:
Iepakojumiem, kas paredzēti tādiem asiem priekšmetiem kā stikla lauskas un adatas, jābūt
izturīgiem pret caurduršanu un jāspēj saturēt šķidrumus atbilstīgi 6.1.nodaļā noteiktajiem
veiktspējas pārbaudes apstākļiem.
P650 izteikt 9)a) punktu, ieskaitot PIEZĪMI, šādā redakcijā:
"a) Ja sauso ledu vai šķidro slāpekli izmanto kā dzesētāju, jāpiemēro 5.5.3.sadaļas nosacījumi.
Kad to izmanto, ledu jānovieto ārpus sekundārā iepakojuma vai ārējā iepakojumā, vai transporta
tarā. Sekundārā iepakojuma palikšana sākotnējā pozīcijā jānodrošina ar iekšējiem atbalstiem. Ja
lieto ledu, ārējam iepakojumam vai transporta tarai jābūt noplūdes drošai.".
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P800 attiecībā uz "Ārējie iepakojumi" uzskaitījumu "Mucas" izteikt šādā redakcijā (Maksimālās
neto masas vērtības paliek nemainītas):
tērauda (1A1, 1A2)
metāla, izņemot tēraudu un alumīniju (1N1, 1N2)
plastmasas (1H1, 1H2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
P800 punktā 3)d) uzskaitījumā "Kastes" pēc teksta "tērauda (4A)" papildināt ar jaunu rindu šādā
redakcijā:
metāla, izņemot tēraudu un alumīniju (4N) 400 kg
P802 punktā 1) aizstāt tekstu "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F vai 4H2" ar
tekstu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai
4H2".
P802 punktā 2) aizstāt tekstu "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai
4H2" ar tekstu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F,
4G vai 4H2".
P803 punktu 2) papildināt ar tekstu ", 4N" pēc teksta "4B".
P804 punkta 1) pēdējā atkāpē aizstāt tekstu "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G vai 4H2" ar tekstu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai 4H2".
P804 punktā 2) aizstāt tekstu "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vai
4H2" ar tekstu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F,
4G vai 4H2".
P804 punktā 3) pēc teksta "ārējie iepakojumi:" aizstāt tekstu "plastmasas vai tērauda mucas ar
noņemamu augšu (1A2 vai 1H2)" ar tekstu "tērauda vai plastmasas mucas (1A1, 1A2, 1H1 vai
1H2)".
P901 izteikt šādā redakcijā:
P901
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
P901
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3316.
Atļauti šādi kombinētie iepakojumi ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.1. un 4.1.3.sadaļas
vispārīgie nosacījumi:
mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Iepakojumiem jāatbilst veiktspējas līmenim, kas pienākas visam komplektam piešķirtajai
iepakošanas grupai (skatīt 3.3.nodaļas īpašo noteikumu 251).
Maksimālais bīstamo kravu daudzums ārējā iepakojumā: 10 kg, izņemot cieta oglekļa dioksīda
(sausā ledus), ko lieto kā dzesētāju, masu.
Papildu prasība:
Komplektos ietilpstošas bīstamās kravas jāiepako iekšējos iepakojumos, kuru ietilpība nedrīkst
pārsniegt vai nu 250 ml, vai 250 g, un tie nedrīkst saskarties ar citiem materiāliem, kas ietilpst
komplektā.
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P902 izteikt šādā redakcijā:
P902
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
P902
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3268.
Iepakoti izstrādājumi:
Atļauti šādi iepakojumi ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.1. un 4.1.3.sadaļas vispārīgie
nosacījumi:
mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A2, 3B2, 3H2).
Iepakojumiem jāatbilst III iepakošanas grupas veiktspējas līmenim.
Iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai parastos pārvadāšanas apstākļos novērstu
izstrādājumu pārvietošanos un nejaušu darbību.
Neiepakoti izstrādājumi:
Izstrādājumus no to izgatavošanas vietas līdz montāžas rūpnīcai drīkst pāvadāt arī neiepakotus
šim nolūkam paredzētās pārvietošanas ierīcēs, transportlīdzekļos vai konteineros.
Papildu prasība:
Jebkurai spiedientvertnei jāatbilst kompetentās iestādes prasībām attiecībā uz tajā esošo
(esošajām) vielu (vielām).
P903 izteikt šādā redakcijā:
P903
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
P903
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3090, 3091, 3480 un 3481.
Atļauti šādi iepakojumi ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.1. un 4.1.3.sadaļas vispārīgie
nosacījumi:
1) elementiem un baterijām:
mucas (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
transportkannas (3A2, 3B2, 3H2).
Elementiem un baterijām jābūt tā iepakotām iepakojumos, lai elementi un baterijas būtu
nodrošinātas pret bojājumiem, ko var radīt elementu un bateriju pārvietošanās vai novietojums
iepakojumā.
Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas veiktspējas līmenim.
2) Papildus elementiem un baterijām ar bruto masu 12 kg vai vairāk, ja izmanto stingru,
trieciendrošu ārējo apvalku, un šādu elementu vai bateriju komplektiem:
a)
stingri ārējie iepakojumi aizsargapvalkos (piemēram, pilnīgi slēgtas vai koka redeļu kastes);
vai
b) paletes vai citas pārvietošanas (kraušanas) ierīces.
Elementiem vai baterijām jābūt nostiprinātām, lai nepieļautu nejaušu izkustēšanos, un
spailes nedrīkst balstīt citu, virsū uzkrautu elementu masu.
Iepakojumi drīkst neatbilst 4.1.1.3.punkta prasībām.
3) Attiecībā uz elementiem un baterijām, kas iepakotas kopā ar iekārtu:
iepakojumi, kas atbilst šīs iepakošanas instrukcijas 1) punkta prasībām, tad ievietoti kopā ar
iekārtu ārējā iepakojumā; vai
iepakojumi, kas pilnībā aptver elementus vai baterijas, tad ievietoti kopā ar iekārtu
iepakojumā, kas atbilst šīs iepakošanas instrukcijas 1) punkta prasībām.
Iekārtai jābūt nodrošinātai pret izkustēšanos ārējā iepakojumā.
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Šajā iepakošanas instrukcijā "iekārta" ir aparāts, kam litija metāla vai litija jonu elementi vai
baterijas, kas iepakotas kopā ar to, nepieciešamas tās darbināšanai.
4) Elementiem vai baterijām, kas ietvertas iekārtā:
stingri ārējie iepakojumi, kas izgatavoti no atbilstoša materiāla un kam piemīt iepakojuma
ietilpībai un paredzētajam lietojumam adekvāta izturība un konstrukcija. Tiem jābūt izgatavotiem
tā, lai nepieļautu nejaušu iedarbināšanu pārvadāšanas laikā. Iepakojumi drīkst neatbilst
4.1.1.3.punkta prasībām.
Lielas iekārtas drīkst piedāvāt pārvadāšanai neiepakotas vai uz paletēm, ja iekārta, kas ietver
elementus vai baterijas, nodrošina elementiem vai baterijām ekvivalentu aizsardzību.
Ierīces, tādas kā radio frekvences identifikācijas (RFID) raidītājus, rokas pulksteņus un
temperatūras ierakstītājus, kas nav spējīgi radīt bīstamu karstuma izdalīšanos, ja tās ir ar nodomu
aktivētas, drīkst pārvadāt stingrā ārējā iepakojumā.
Papildu prasība:
Elementiem un baterijām jābūt aizsargātām pret īsslēgumu.
P904 papildu prasību, ieskaitot Piezīmi, izteikt šādā redakcijā:
"Papildu prasība:
Ledus, sausais ledus un šķidrs slāpeklis
Ja sauso ledu vai šķidro slāpekli lieto kā dzesētāju, jāpiemēro 5.5.3.sadaļas prasības. Ja lieto ledu,
tas jānovieto ārpus sekundārā iepakojuma vai ārējā iepakojumā, vai transporta tarā. Sekundārā
iepakojuma palikšana sākotnējā pozīcijā jānodrošina ar iekšējiem atbalstiem. Ja lieto ledu, ārējam
iepakojumam vai transporta tarai jābūt noplūdes drošai.".
4.1.4.1.punktu papildināt ar šādām jaunām iepakošanas instrukcijām:
P206
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
P206
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 un 3505.
Ja ADR nav norādīts citādi, ir atļauti baloni un spiediena mucas, kas atbilst 6.2.nodaļas
piemērojamiem nosacījumiem.
1) Jāievēro 4.1.6.sadaļas īpašie iepakošanas noteikumi.
2) Maksimālais periodiskās inspicēšanas periods ir 5 gadi.
3) Baloniem un spiediena mucām jābūt piepildītām tā, lai 50°C temperatūrā negāzes fāze
nepārsniedz 95% no to ūdens ietilpības un lai tie (tās) nav pilnīgi piepildīti (piepildītas) 60°C
temperatūrā. Piepildītā stāvoklī iekšējais spiediens 65°C temperatūrā nedrīkst pārsniegt balonu un
spiediena mucu pārbaudes spiedienu. Jāņem vērā visu balonos un spiediena mucās esošo vielu
tvaiku spiediens un tilpuma izplešanās.
4) Minimālajam pārbaudes spiedienam jāatbilst iepakošanas instrukcijai P200 attiecībā uz
propelantu (izspiedējgāzi), bet ne mazākam par 20 bar.
Papildu prasība:
Balonus un spiediena mucas nedrīkst piedāvāt pārvadāšanai savienotus ar izsmidzināšanas
aprīkojumu, tādu kā šļūtenes un cieta uzgaļa mezgls.
Īpašais iepakošanas noteikums:
PP89 Attiecībā uz ANO nr. 3501, 3502, 3503, 3504 un 3505, neskatoties uz 4.1.6.9.b)
apakšpunkta nosacījumiem, lietotu, atkārtoti nepiepildāmu balonu ūdens ietilpība, izteikta litros,
nedrīkst pārsniegt 1000 litrus dalītus ar pārbaudes spiedienu, izteiktu bāros, ar nosacījumu, ka
izgatavošanas standarta ietilpības un spiediena ierobežojumi atbilst standarta ISO 11118:1999
prasībām, kas ierobežo maksimālo ietilpību līdz 50 litriem.
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P207
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
P207
Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 1950.
Atļauti šādi iepakojumi ar nosacījumu, ka tiek ievēroti 4.1.1. un 4.1.3.sadaļas vispārīgie
nosacījumi:
a)
mucas (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
kastes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).
Iepakojumiem jāatbilst II iepakošanas grupas veiktspējas līmenim.
b) Stingri ārējie iepakojumi ar šādu maksimālo neto masu:
kartons
55 kg;
cits materiāls, kas nav kartons
125 kg.
Iepakojumi drīkst neatbilst 4.1.1.3.punkta prasībām.
Iepakojumiem jābūt konstruētiem un izgatavotiem tā, lai nepieļautu aerosolu pārvietošanos un
neplānotu iztukšošanos parastos pārvadāšanas apstākļos.
Īpašais iepakošanas noteikums:
PP87 Attiecībā uz ANO nr. 1950 izmantotiem aerosoliem, ko pārvadā saskaņā ar īpašo noteikumu
327, iepakojumos jābūt līdzekļiem jebkāda brīva šķidruma, kas varētu rasties pārvadāšanas laikā,
saturēšanai, piemēram, absorbējošam materiālam. Iepakojumiem jābūt atbilstoši ventilējamiem,
lai nepieļautu uzliesmojošas atmosfēras rašanos un spiediena palielināšanos.
Īpašais iepakošanas noteikums, kas paredzēts tikai RID un ADR:
RR6 Attiecībā uz ANO nr. 1950, ja tie tiek pārvadāti pilna krava, metāliski izstrādājumi drīkst būt
iepakoti arī šādi: izstrādājumiem jābūt grupētiem kopā vienībās vai uz paplātēm un noturētiem
vietā ar atbilstošu plastmasas pārsegu; šīm vienībām jābūt sakrautām un pienācīgi nostiprinātām
uz paletēm.
Esošo iepakošanas instrukciju P206 pārsaukt par P208.
4.1.4.2.punkts
IBC520 attiecībā uz ANO nr. 3119 ieraksta "Di-(3,5,5-trimetilheksaoil)peroksīds, ne vairāk kā 38%
A tipa šķīdinātājā" slejā "Organiskie peroksīdi" aizstāt tekstu "38%" ar tekstu "52%". Attiecībā uz
ANO nr. 3119 ierakstu "1,1,3,3-tetrametilbutilperoksineodekanoāts, ne vairāk kā 52%, stabila
dispersija ūdenī" papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā:
Maksimālais daudzums
IBC tips (litri)
Kontroltemperatūra Avārijas temperatūra
31HA1
1 000
-5°C
+5°C
Papildināt ar jauniem ierakstiem šādā redakcijā:
ANO nr. Organiskais peroksīds
3119
Diizobutirilperoksīds, ne
vairāk kā 28%, stabila
dispersija ūdenī
3119
Diizobutirilperoksīds, ne
vairāk kā 42%, stabila
dispersija ūdenī

IBC tips
31HA1
31A

Maksimālais
daudzums
(litri)
Kontrolteperatūra
1 000
-20 ºC
1 250
-20 ºC

Avārijas
temperatūra
-10 ºC
-10 ºC

31HA1
31A

1 000
1 250

-15 ºC
-15 ºC

-25 ºC
-25 ºC
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4.1.4.3.punkts
LP02 papildināt ar īpašo nosacījumu L3 un aizstāt virsrakstu "Īpašais iepakošanas nosacījums" ar
virsrakstu "Īpašie iepakošanas nosacījumi":
"L3 Piezīme: ANO nr. 2286 un 3486 transportēšana pa jūru lielajos iepakojumos ir aizliegta.".
LP902
pirms teksta "Ja ir ievēroti…" papildināt ar jaunu virsrakstu šādā redakcijā: "Iepakoti
izstrādājumi:" un pirms teksta "Izstrādājumus var…" papildināt ar jaunu virsrakstu šādā redakcijā:
"Neiepakoti izstrādājumi:" un turpmāko tekstu sākt ar jaunu rindkopu. Papildu prasībā aizstāt
tekstu "spiedieniekārta" ar tekstu "spiedientvertne" (divreiz) attiecīgā locījumā.
4.1.5.17.punktā aizstāt tekstu "1A2, 1B2" ar tekstu "1A1, 1A2, 1B1, 1B2".
4.1.6.5.punkta pirmo teikumu papildināt ar tekstu "vai, ja tā ir ķīmiska viela zem spiediena,
propelantam (izspiedējgāzei)," pēc teksta "atļauts izmantot konkrētajai pārvadājamajai vielai".
4.1.6.10.punkta pirmajā teikumā aizstāt tekstu "vai P205" ar tekstu ", P205 vai P206".
Papildināt ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: "Slēgtu kriogēnu tvertņu spiediena samazināšanas
vārstiem jāpiemēro periodiskā inspicēšana un pārbaudes saskaņā ar 6.2.1.6.3.punkta nosacījumiem
un iepakošanas instrukciju P203.".
4.1.6.15.punktā, pirmajā rindā attiecībā uz 4.1.6.8.b) un c) aizstāt tekstu "ISO 11117:1998" ar tekstu
"vai nu ISO 11117:1998 vai ISO 11117:2008 + Cor 1:2009".
4.1.6.15.punkta tabulā aizstāt tekstu "ISO 11621:2005" ar tekstu "ISO 11621:1997".
Zem šī standarta virsraksta papildināt ar Piezīmi šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Šī ISO standarta EN versija atbilst prasībām un arī drīkst tikt izmantota.".
Tabulā aizstāt tekstu "EN ISO 10297:2006 A pielikums" ar tekstu: "ISO 10297:2006 A pielikums".
Zem šī standarta virsraksta papildināt ar Piezīmi šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Šī ISO standarta EN versija atbilst prasībām un arī drīkst tikt izmantota.".
4.1.8.2.punktā aizstāt tekstu "4.1.1.16." ar tekstu "4.1.1.17.".
4.2.nodaļa
4.2.2.sadaļas virsrakstu pēc teksta “sašķidrinātu gāzu” papildināt ar tekstu šādā redakcijā: "un
ķīmisku vielu zem spiediena".
4.2.2.1.punktu pēc teksta “sašķidrinātu gāzu” papildināt ar tekstu šādā redakcijā: "un ķīmisku vielu
zem spiediena".
4.2.2.2.punkta otro teikumu pēc teksta “sašķidrinātas gāzes” papildināt ar tekstu šādā redakcijā: "un
ķīmiskas vielas zem spiediena".
4.2.2.7.1.punkta pirmo teikumu pēc teksta "sašķidrinātas gāzes" papildināt ar tekstu šādā redakcijā:
"vai ķīmisku vielu zem spiediena propelanta (izspiedējgāzes)", un pēc teksta „sašķidrinātām gāzēm”
papildināt ar tekstu šādā redakcijā: „un ķīmiskām vielām zem spiediena”. Otro teikumu pēc teksta
“sašķidrinātas gāzes” papildināt ar tekstu šādā redakcijā: “vai ķīmisku vielu zem spiediena
propelanta (izspiedējgāzes)”.
4.2.5.2.6.punkts
T50 otrās virsraksta rindas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: "Šo portatīvo cisternu instrukciju
piemēro neatdzesētām, sašķidrinātām gāzēm un ķīmiskām vielām zem spiediena (ANO nr. 3500,
3501, 3502, 3503, 3504 un 3505).".
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T50 pēdējās slejas virsrakstā svītrot tekstu “(kg/l)".
T50 attiecībā uz ANO nr. 3220 pēdējā slejā (Maksimālā pildījuma pakāpe) aizstāt tekstu "0,95" ar
tekstu "0,87".
T50 papildināt ar jauniem ierakstiem šādā redakcijā:
Maksimālais
pieļaujamais
darba
Atveres zem
Neatdzesētas
spiediens
šķidruma
(bar)
ANO nr. sašķidrinātas gāzes
līmeņa
3500
Ķīmiska viela zem
Skatīt MPDS Atļautas
spiediena, c.n.p.
definīciju
6.7.3.1. punktā
3501
Ķīmiska viela zem
Skatīt MPDS Atļautas
spiediena,
definīciju
6.7.3.1. punktā
uzliesmojoša, c.n.p
Ķīmiska viela zem
Skatīt MPDS Atļautas
3502
spiediena, toksiska,
definīciju
c.n.p.
6.7.3.1. punktā
Ķīmiska viela zem
Skatīt MPDS Atļautas
3503
spiediena, korozīva, definīciju
c.n.p.
6.7.3.1. punktā
Skatīt MPDS Atļautas
Ķīmiska viela zem
definīciju
spiediena,
3504
uzliesmojoša, toksiska, 6.7.3.1. punktā
c.n.p.
Ķīmiska viela zem
Skatīt MPDS Atļautas
spiediena,
definīciju
3505
uzliesmojoša,
6.7.3.1. punktā
korozīva, c.n.p.

Spiediena
samazināšanas
prasības (skatīt
6.7.3.7.)
Skatīt 6.7.3.7.3.

Maksimālā
pildījuma
pakāpe
TP4c

Skatīt 6.7.3.7.3. TP4c
Skatīt 6.7.3.7.3. TP4c
Skatīt 6.7.3.7.3. TP4c
Skatīt 6.7.3.7.3. TP4c

Skatīt 6.7.3.7.3. TP4c

4.2.5.3.papildināt ar jauniem portatīvo cisternu izmantošanas īpašajiem noteikumiem šādā
redakcijā:
"TP38 Portatīvo cisternu instrukciju T9, kas saskaņā ar ADR bija piemērojama līdz 2012.gada
31.decembrim, drīkst piemērot līdz 2018.gada 31.decembrim.".
"TP39 Portatīvo cisternu instrukciju T4, kas saskaņā ar ADR bija piemērojama līdz 2012.gada
31.decembrim, drīkst piemērot līdz 2018.gada 31.decembrim.".
"TP40 Portatīvās cisternas nedrīkst pārvadāt, ja tās ir savienotas ar izsmidzināšanas aprīkojumu.".
4.3.nodaļa
4.3.2.1.2.punktā izteikt pēdējo teikumu šādā redakcijā: "Paskaidrojumi koda četru daļu atšifrēšanai
ir norādīti 4.3.3.1.1. punktā (ja pārvadājamā viela ir piederīga 2. klasei) un 4.3.4.1.1. punktā (ja
pārvadājamā viela ir piederīga 1.klasei un 3. līdz 9.klasei)1.". Zemsvītras piezīmi 1 izteikt šādā
c

Attiecībā uz ANO nr. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 un 3505 ar maksimālo pildījuma pakāpi jāsaprot
ķīmiskas vielas zem spiediena pildījuma pakāpe, nevis propelanta (izspiedējgāzes) pildījuma pakāpe.
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redakcijā: "1 Izņēmums ir cisternas, kas paredzētas 1., 5.2. vai 7. klases vielu pārvadāšanai
(skatīt 4.3.4.1.3.).".
4.3.2.2.1.a) un b) punktā aizstāt tekstu "ventilācijas sistēmu" ar tekstu "ventilācijas ierīci".
4.3.2.3.3.punkta pēdējos divus teikumus izteikt šādā redakcijā: "Pēc piepildīšanas piepildītājam
jānodrošina tas, ka cisternu, baterijtransportlīdzekļu un MEGC slēgelementi ir slēgtā stāvoklī un nav
noplūdes. Tas attiecas arī uz iegremdētās caurules augšējo daļu.".
4.3.3.1.1.punkta 2.PIEZĪMI pārsaukt par 3.PIEZĪMI.
Papildināt ar jaunu 2.PIEZĪMI šādā redakcijā:
"2.PIEZĪME: Attiecībā uz konkrētām gāzēm 3.2.nodaļas A tabulas 13.slejā norādītais īpašais
noteikums TU40 nozīmē to, ka gāzi drīkst pārvadāt tikai baterijtransportlīdzeklī vai MEGC, kura
elementi ir veidoti no bezšuvju tvertnēm.".
4.3.3.2.5.punkta tabulu papildināt ar jaunām rindām šādā redakcijā:
Cisternas minimālais pārbaudes Maksimāli
spiediens
pieļaujamā
satura
masa uz
Ar
Bez
litru
ANO
Klasifikācijas siltumizolāciju siltumizolācijas ietilpības
MPa
bar
MPa
bar
Kg
nr.
Nosaukums
kods
1075 Naftas gāzes,
2F
Skatīt 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3.
sašķidrinātas
1081 Tetrafluoretilēns, 2F
Tikai baterijtransportlīdzekļos un
stabilizēts
MEGC, kas sastāv no bezšuvju tvertnēm
Papildināt ar jaunu 4.3.3.3.4.punktu šādā redakcijā:
"4.3.3.3.4. Ja ārējais pārspiediens varētu būt lielāks par cisternas izturību pret ārējo spiedienu
(piemēram, zemas apkārtējās vides temperatūras dēļ), jāveic atbilstoši pasākumi zemspiediena
sašķidrinātas gāzes pārvadājošas cisternas aizsardzībai pret deformācijas risku, piemēram, piepildot
tās ar slāpekli vai citu inertu gāzi, lai cisternā uzturētu pietiekamu spiedienu.".
4.3.4.sadaļas virsrakstu izteikt šādā redakcijā: "Īpaši noteikumi, kas piemērojami 1. un 3. līdz 9.
klasei".
4.3.4.1.1.punkta tabulā attiecībā uz "4.daļu":
Aprakstos "V =" un "F =" aizstāt tekstu "ventilācijas sistēmu," ar tekstu "ventilācijas ierīci",
aprakstā “V = “ aizstāt tekstu "liesmu slāpētāja" ar tekstu “liesmas izplatīšanās aizsargierīces",
aprakstā “F =” aizstāt tekstu “liesmu slāpētāju” ar tekstu “liesmas izplatīšanās aizsargierīci".
Aprakstā "N =" aizstāt tekstu "ventilācijas sistēmas" ar tekstu "ventilācijas ierīces".
4.3.4.1.3.punktu papildināt ar jaunu a) apakšpunktu šādā redakcijā un mainīt esošo
apakšpunktu numerāciju uz b) līdz i):
"a) 1.klase
1.5.apakšgrupa, ANO nr. 0331 sprāgstviela, B tipa: kods S2,65AN;".
4.3.4.1.3.c) apakšpunktu papildināt beigās ar tekstu šādā redakcijā: "ANO nr. 1402 kalcija karbīds, I
iepakošanas grupa: kods S2,65AN;".
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4.3.5.sadaļas īpašajā noteikumā TU22 tekstu pēc semikola izteikt šādā redakcijā: “šķidrumu
gadījumā, ja šķidruma vidējā temperatūra ir 50°C, jāpaliek tukšai telpai 5% apmērā.”.
Papildināt ar jaunu īpašo noteikumu TU40 šādā redakcijā:
"TU40 Drīkst pārvadāt tikai baterijtransportlīdzekļos un MEGC, kas sastāv no bezšuvju tvertnēm.".
Papildināt ar jaunu īpašo noteikumu TU41 šādā redakcijā:
"TU41 Vielas piemērotība pārvadāšanai cisternās jāpierāda katras valsts, caur vai uz kuru notiek
pārvadāšana, kompetentajai iestādei.
Šīs piemērojamības novērtēšanas metodes jāapstiprina jebkuras ADR Līgumslēdzējas Puses
kompetentajai iestādei, kura drīkst atzīt arī valsts, kas nav ADR Līgumslēdzēja Puse, kompetentās
iestādes piešķirtu apstiprinājumu ar nosacījumu, ka šis apstiprinājums piešķirts saskaņā ar kārtību,
ko paredz piemērot ADR, RID, AND vai IMDG kodekss.
Vielām nedrīkst ļaut palikt cisternā tādu laika posmu, kādā var rasties sakaltusi vielas garoza. Jāveic
atbilstoši pasākumi, lai izvairītos no vielu sablīvēšanās un uzkrāšanās cisternā (piemēram, tīrīšana
u.t.t.).".
4.5.nodaļa
4.5.2.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
"4.5.2.2. Pārvadājot šķidrumus, kas atbilst 3.klases uzliesmošanas temperatūras kritērijiem,
vakuumcisternu atkritumu pārvadāšanai piepildīšanai jāizmanto piepildīšanas iekārta, kurai atveres
izvietotas cisternas iekšpusē nelielā augstumā. Jāveic pasākumi, lai būtu minimāla šļakatu rašanās
iespēja.".
5.daļa
5.1.nodaļa
5.1.2.1.a) punkta ii) apakšpunktu un nākamo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"ii) jāmarķē ar ANO numuru, pirms kura ir burti “UN”, jāapzīmē ar bīstamības zīmēm atbilstoši
5.2.2.sadaļas prasībām attiecībā uz pakām, kā arī, ja nepieciešams, jāapzīmē ar videi kaitīgas vielas
zīmi atbilstoši 5.2.1.8.punkta prasībām, atbilstoši katrai transporta tarā esošajai bīstamās kravas
vienībai;
ja vien nav redzami ANO numuri, bīstamības zīmes un videi kaitīgas vielas zīme attiecīgi visām
bīstamajām kravām, kas atrodas transporta tarā, izņemot 5.2.2.1.11.punktā noteiktos gadījumus. Ja
dažādas pakas jāmarķē ar vienu un to pašu ANO numuru, tādu pašu bīstamības zīmi vai videi
kaitīgas vielas zīmi, tad pietiek tās izmantot tikai vienreiz.".
5.2.nodaļa
5.2.1.1.punktu papildināt ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: "ANO numuram un burtiem "UN"
jābūt vismaz 12 mm augstiem, izņemot 30 litru vai mazākas ietilpības vai 30 kg maksimālās neto
masas pakas vai 60 litru vai mazākas ūdens ietilpības balonus, kad tiem jābūt vismaz 6 mm
augstiem, kā arī izņemot 5 litru vai 5 kg un mazākas pakas, kad tiem jābūt piemērota izmēra.".
5.2.1.3.punktu izteikt šādā redakcijā: "Avārijas iepakojumus un avārijas spiedientvertnes papildus
jāmarķē ar vārdu „AVĀRIJAS” („SALVAGE”). ".
5.2.1.8.3.punktu papildināt beigās ar jaunu PIEZĪMI šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Papildus jebkādai prasībai apzīmēt paku ar videi kaitīgas vielas zīmi piemērojamas
5.2.2.sadaļas apzīmēšanas prasības. ".
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5.2.1.9.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
"5.2.1.9.2. Orientācijas bultas nav nepieciešamas uz:
a) ārējiem iepakojumiem, kas satur spiedientvertnes, izņemot kriogēnas tvertnes;
b) ārējiem iepakojumiem, kas satur bīstamās kravas iekšējos iepakojumos ar ne vairāk kā 120 ml
ietilpību, kas apgādāti ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla starp iekšējo un ārējo
iepakojumu, lai pilnībā absorbētu šķidro saturu;
c) ārējiem iepakojumiem, kas satur 6.2.klases infekciozas vielas primārajās tvertnēs, kuras katra
satur ne vairāk par 50 ml;
d) IP-2 tipa, IP-3 tipa, A tipa, B(U) tipa, B(M) tipa vai C tipa pakas, kas satur 7.klases radioaktīvu
materiālu;
e) ārējiem iepakojumiem, kas satur izstrādājumus, kas ir noplūdes droši jebkādā pozīcijā
(piemēram, spirts vai dzīvsudrabs termometros, aerosolus, u.t.t.); vai
f) ārējiem iepakojumiem, kas satur bīstamās kravas hermētiski noslēgtos iekšējos iepakojumos, ,
kuri katrs satur ne vairāk kā 500 ml ".
5.2.2.2.1.2.punkta pirmo rindkopu papildināt ar tekstu "un, ja tā ir piemērojama, videi kaitīgas
vielas zīme" pēc teksta "šajā nodaļā norādītajām,". Otro rindkopu papildināt ar tekstu "un videi
kaitīgas vielas zīme (skatīt 5.2.1.8.3.punktu)" pirms teksta "drīkst pārklāties".
5.3.nodaļa
5.3.1.7.2.punktā, aprakstā zem transporta bīstamības zīmes saskaņā ar paraugu Nr. 7D, svītrot tekstu
", kad tas ir nepieciešams," un svītrot tekstu "(skatīt 5.3.2.1.2)".
5.3.1.7.3.punktu papildināt beigās ar teikumu šādā redakcijā: "Ja šīs bīstamības zīmes nav redzamas
no pārvadājošā transportlīdzekļa ārpuses, transportlīdzeklim abās pusēs un aizmugurē jāpiestiprina
arī transporta bīstamības zīmes saskaņā ar 5.3.1.7.1.punkta nosacījumiem.".
5.3.2.1.1.punktu beigās papildināt ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
"Ja bīstamas kravas saturoša piekabe bīstamu kravu pārvadājuma laikā tiek atvienota no tās
mehāniskā transportlīdzekļa, oranžās krāsas pazīšanas zīmei jāpaliek piestiprinātai piekabes
aizmugurē."
5.3.2.3.2.punktu papildināt ar jaunām rindām šādā redakcijā:
"28 gāze, korozīva"
"238 gāze, uzliesmojoša, korozīva"
5.4.nodaļa
5.4.1.1.5.punktu izteikt šādā redakcijā:
"5.4.1.1.5. Īpaši noteikumi attiecībā uz avārijas iepakojumiem un avārijas spiedientvertnēm
Ja bīstamās kravas pārvadā avārijas iepakojumā vai avārijas spiedientvertnē, pārvadājuma
dokumentā pēc kravu apraksta jāpievieno vārdi “AVĀRIJAS IEPAKOJUMS” ("SALVAGE
PACKAGE") vai “AVĀRIJAS SPIEDIENTVERTNE” ("SALVAGE PRESSURE
RECEPTACLE").".
5.4.1.1.18.punkta pirmo rindkopu pēc teksta "VIDEI KAITĪGS" papildināt ar tekstu: "vai "JŪRAS
PIESĀRŅOTĀJS/VIDEI KAITĪGS"".
Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Ieraksts "JŪRAS PIESĀRŅOTĀJS" (saskaņā ar IMDG
Kodeksa 5.4.1.4.3.punktu) ir pieļaujams pārvadājumiem transporta ķēdē, kura ietver jūras
pārvadājumu".
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5.4.2.sadaļas 5.zemsvītras piezīmē:
attiecībā uz 5.4.2.3.punktu tekstu "bīstamo kravu dokumentāciju" aizstāt ar tekstu
"konteinera/transportlīdzekļa piekraušanas sertifikātu".
attiecībā uz 5.4.2.4.punktu tekstu "bīstamo kravu pārvadājumu informāciju" aizstāt ar tekstu
"konteinera/transportlīdzekļa piekraušanas sertifikātu".
5.5.nodaļa
Papildināt ar jaunu sadaļu šādā redakcijā:
"5.5.3. Īpaši noteikumi attiecībā uz pakām, transportlīdzekļiem un konteineriem, kas satur
nosmakšanas risku saturošas vielas, ja tās izmantotas dzesēšanas vai kondicionēšanas nolūkā
(tādas kā sausais ledus (ANO nr. 1845) vai slāpeklis, atdzesēts, šķidrs (ANO nr. 1977), vai
argons, atdzesēts, šķidrs (ANO nr. 1951))
5.5.3.1. Darbības sfēra
5.5.3.1.1. Šī sadaļa nav attiecināma uz vielām, ko drīkst izmantot dzesēšanas vai kondicionēšanas
nolūkā, kad tās pārvadā kā bīstamu kravu sūtījumu. Ja tās pārvadā kā sūtījumu, šīs vielas jāpārvadā
ar atbilstīgu 3.2.nodaļas A tabulas ierakstu saskaņā ar saistītajiem pārvadājuma nosacījumiem.
5.5.3.1.2. Šī sadaļa nav attiecināma uz gāzēm dzesēšanas ciklos.
5.5.3.1.3. Šī sadaļa nav attiecināma uz bīstamajām kravām, ko pārvadāšanas laikā izmanto cisternu
vai MEGC dzesēšanai vai kondicionēšanai.
5.5.3.2. Vispārīgi nosacījumi
5.5.3.2.1. Uz transportlīdzekļiem un konteineriem, kas satur pārvadāšanas laikā dzesēšanas vai
kondicionēšanas (atskaitot fumigāciju) nolūkā izmantotas vielas, neattiecas jebkādi ADR
nosacījumi, kas nav noteikti šajā sadaļā.
5.5.3.2.2. Ja bīstamas kravas ir iekrautas atdzesētos vai kondicionētos transportlīdzekļos un
konteineros, papildus šīs sadaļas nosacījumiem piemērojami jebkādi ADR nosacījumi, kas saistīti ar
šīm bīstamajām kravām.
5.5.3.2.3. (Rezervēts)
5.5.3.2.4. Personām, kas iesaistītas darbībās ar atdzesētiem vai kondicionētiem transportlīdzekļiem
un konteineriem vai to pārvadāšanā, jābūt apmācītām samērojami ar to atbildību.
5.5.3.3. Dzesētāju vai kondicionieri saturošas pakas
5.5.3.3.1. Iepakotām bīstamajām kravām, kam nepieciešama dzesēšana vai kondicionēšana un kam
piemērojamas 4.1.4.1.punkta iepakošanas instrukcijas P203, P620, P650, P800, P901 vai P904,
jāatbilst konkrētās iepakošanas instrukcijas prasībām.
5.5.3.3.2. Iepakotu bīstamo kravu, kam nepieciešama dzesēšana vai kondicionēšana un kam
piemērojamas citas iepakošanas instrukcijas, pakām jāspēj izturēt ļoti zemas temperatūras, un
dzesētājs vai kondicionieris tās nedrīkst ietekmēt un būtiski vājināt. Pakām jābūt konstruētām un
izgatavotām, paredzot gāzes izvadīšanu, lai novērstu spiediena paaugstināšanos, kas var izraisīt
pakas plīšanu. Bīstamajām kravām jābūt iepakotām tā, lai novērstu to pārvietošanos dzesētāja vai
kondicioniera izzušanas gadījumā.
5.5.3.3.3. Dzesētāju vai kondicionieri saturošas pakas jāpārvadā labi ventilētos transportlīdzekļos un
konteineros.
5.5.3.4. Dzesētāju vai kondicionieri saturošu paku marķēšana
5.5.3.4.1. Pakas, kas satur bīstamas vielas, ko izmanto dzesēšanai vai kondicionēšanai, jāmarķē ar
3.2.nodaļas A tabulas 2.slejā norādīto nosaukumu, kam seko attiecīgi vārdi "KĀ DZESĒTĀJS" vai
"KĀ KONDICIONIERIS" izcelsmes valsts oficiālajā valodā un, ja tā nav angļu, franču vai vācu
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valoda, arī angļu, franču vai vācu valodā, ja starp pārvadājumā iesaistītajām valstīm noslēgtajos
līgumos nav paredzēts citādi.
5.5.3.4.2. Marķējumiem jābūt izturīgiem, salasāmiem, jāatrodas tādās vietās, un jābūt tāda izmēra
attiecībā pret paku, lai tie būtu viegli pamanāmi.
5.5.3.5. Neiepakotu sauso ledu saturoši transportlīdzekļi un konteineri
5.5.3.5.1. Ja tiek lietots sausais ledus neiepakotā formā, tas nedrīkst nonākt tiešā saskarē ar
transportlīdzekļa vai konteinera metāla konstrukcijām, lai izvairītos no metāla trausluma radīšanas.
Jāveic pasākumi adekvātas izolācijas nodrošināšanai starp sauso ledu un transportlīdzekli vai
konteineru, nodrošinot vismaz 30 mm distanci (piemēram, izmantojot piemērotus zemas
siltumvadītspējas materiālus tādas kā koka latas, paletes, u.t.t.).
5.5.3.5.2. Ja sausais ledus ir izvietots ap pakām, jāveic pasākumi, kas pārvadājuma laikā nodrošina
paku palikšanu sākotnējā pozīcijā pēc tam, kad sausais ledus ir izzudis.
5.5.3.6. Transportlīdzekļu un konteineru marķēšana
5.5.3.6.1. Transportlīdzekļus un konteinerus, kas satur dzesēšanai un kondicionēšanai izmantotas
bīstamās kravas, jāmarķē ar 5.5.3.6.2.punktā noteikto brīdinājuma zīmi, kas piestiprinātā katrā
pieejas punktā, vietā, kur to viegli pamanīs personas, kuras atvērs transportlīdzekli vai konteineru
vai ieies tajā. Šai zīmei jāpaliek uz transportlīdzekļa vai konteinera līdz izpildīti šādi nosacījumi:
a) transportlīdzeklis vai konteiners ticis izvēdināts, lai atbrīvotos no dzesētāja vai kondicioniera
bīstamas koncentrācijas; un
b) dzesētās vai kondicionētās kravas ir izkrautas.
5.5.3.6.2. Brīdinājuma zīmei jābūt taisnstūra un ne mazākai par 150 mm platumā un 250 mm
augstumā. Brīdinājuma zīmei jāsatur:
a) vārds “BRĪDINĀJUMS” sarkanā vai baltā krāsā ar burtu augstumu ne mazāku par 25 mm
izcelsmes valsts oficiālajā valodā un, ja tā nav angļu, franču vai vācu valoda, arī angļu, franču vai
vācu valodā, ja starp pārvadājumā iesaistītajām valstīm noslēgtajos līgumos nav paredzēts citādi; un
b) nosaukumu, kas norādīts 3.2.nodaļas A tabulas 2.slejā, kam seko attiecīgi vārdi "KĀ
DZESĒTĀJS" vai "KĀ KONDICIONIERIS" zem simbola melnā krāsā uz balta fona ar burtu
augstumu ne mazāku par 25 mm izcelsmes valsts oficiālajā valodā un, ja tā nav angļu, franču vai
vācu valoda, arī angļu, franču vai vācu valodā, ja starp pārvadājumā iesaistītajām valstīm
noslēgtajos līgumos nav paredzēts citādi.
Piemēram: OGLEKĻA DIOKSĪDS, CIETS, KĀ DZESĒTĀJS.
Šīs zīmes ilustrācija dota zemāk.
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Ne mazāk par 150mm

* Norādīt 3.2.nodaļas A tabulas 2.slejā norādīto nosaukumu, kam seko attiecīgi vārdi "KĀ
DZESĒTĀJS" vai "KĀ KONDICIONIERIS".
5.5.3.7. Dokumentācija
5.5.3.7.1. Dokumentiem (tādiem kā pavadzīme, kravas manifests vai CMR/CIM pavadzīme)
saistībā ar transportlīdzekļu vai konteineru pārvadāšanu, kas tikuši dzesēti vai kondicionēti un nav
tikuši pilnīgi izvēdināti pirms pārvadājuma, jāsatur šāda informācija:
a) ANO numurs un burti "UN" pirms tā; un
b) nosaukums, kas norādīts 3.2.nodaļas A tabulas 2.slejā, kam seko attiecīgi vārdi "KĀ
DZESĒTĀJS" vai "KĀ KONDICIONIERIS" izcelsmes valsts oficiālajā valodā un, ja tā nav angļu,
franču vai vācu valoda, arī angļu, franču vai vācu valodā, ja starp pārvadājumā iesaistītajām valstīm
noslēgtajos līgumos nav paredzēts citādi.
Piemēram: UN 1845, OGLEKĻA DIOKSĪDS, CIETS, KĀ DZESĒTĀJS.
5.5.3.7.2. Transporta dokuments drīkst būt jebkādā formā ar nosacījumu, ka tas satur
5.5.3.7.1.punktā noteikto informāciju. Šai informācijai jābūt viegli identificējamai, izlasāmai un
noturīgai.".
6.daļa
6.1.nodaļa
6.1.2.7.punkta tabulu attiecībā uz uzskaitījumu "4. Kastes" pēc ierakstiem saistībā ar "H.
Plastmasas" papildināt ar rindu šādā redakcijā:
N. Metāls, izņemot tēraudu un alumīniju 4N
6.1.4.14
6.1.3.1.a) i) punkta otro teikumu pēc teksta "vai 6.7.nodaļas prasībām" papildināt ar atsauci uz
2.zemsvītras piezīmi. Šīs piezīmes redakcija ir šāda:
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"2
Šis simbols tiek lietots arī, lai apliecinātu elastīgu beztaras pārvadājumu konteineru, ko atļauts
izmantot citos transporta veidos, atbilstību ANO Paraugnoteikumu 6.8.nodaļas prasībām.".
Saistībā ar šo mainīt 6.1.nodaļas 2. un 3. zemsvītras piezīmju numerāciju attiecīgi uz “3” un “4”.
6.1.4.14.punktu izteikt šādā redakcijā:
"6.1.4.14. Tērauda, alumīnija vai cita metāla kastes
4A tērauda kastes
4B alumīnija kastes
4N metāla, izņemot tēraudu un alumīniju, kastes".
6.1.5.2.6.punkta pirmajā rindkopā aizstāt tekstu "4.1.1.19." ar tekstu "4.1.1.21.".
6.1.5.2.7.punkta pirmajā teikumā aizstāt tekstu "4.1.1.19." ar tekstu "4.1.1.21.". Pēdējā teikumā
aizstāt tekstu "4.1.1.19.2." ar tekstu "4.1.1.21.2.".
6.2.nodaļa
6.2.1.1.5.punktā izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā: " Balonu, cauruļu, spiediena mucu un balonu
komplektu pārbaudes spiedienam jāatbilst 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijai P200 vai
attiecībā uz ķīmisku vielu zem spiediena 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijai P206.".
6.2.1.6.1.punkta 4.PIEZĪMI izteikt šādā redakcijā:
"4.PIEZĪME: Attiecībā uz periodiskās inspicēšanas un pārbaužu biežumu skatīt 4.1.4.1. punkta
iepakošanas instrukciju P200 vai attiecībā uz ķīmisku vielu zem spiediena 4.1.4.1.punkta
iepakošanas instrukciju P206.".
Papildināt ar jaunu 6.2.1.6.3.punktu šādā redakcijā:
"6.2.1.6.3. Jāveic slēgtu kriogēno tvertņu spiediena samazināšanas vārstu periodiskā inspicēšana un
pārbaudes.".
6.2.2.3.punkta pirmajā tabulā izteikt rindu attiecībā uz ISO 11117:1998 šādā redakcijā:
Gāzes baloni – Vārstu aizsarguzmavas un vārstu aizsargierīces –
ISO
11117:2008
Konstrukcija, izgatavošana un pārbaudes.
+ Cor 1:2009 PIEZĪME: Izgatavošanu saskaņā ar ISO 11117:1998 drīkst turpināt
līdz 2014.gada 31.decembrim.
Tabulu beigās papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā:
ISO 13340:20 Pārvadājami gāzes baloni – Balona ventiļi neuzpildāmiem baloniem –
01
Specifikācija un prototipa testēšana
6.2.2.4.punktā papildināt tabulu ar jaunu rindu šādā redakcijā:
ISO
Gāzes baloni – Metināti oglekļa tērauda gāzes baloni – Periodiskā
10460:2005
inspicēšana un pārbaudes
PIEZĪME: Metinājumu remonts, kas aprakstīts šī standarta
12.1.punktā, nav atļauts. Remontdarbiem, kas aprakstīti 12.2.punktā,
nepieciešams kompetentās iestādes, kas akreditējusi periodiskās
inspicēšanas un pārbaužu iestādi saskaņā ar 6.2.2.6.punkta
nosacījumiem, apstiprinājums.
6.2.2.7.2.a) un 6.2.2.9.2.a) punkta otro teikumu pēc teksta "vai 6.7.nodaļas prasībām" papildināt ar
atsauci uz 2.zemsvītras piezīmi. Šīs piezīmes redakcija ir šāda:
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"2
Šis simbols tiek lietots arī, lai apliecinātu elastīgu beztaras pārvadājumu konteineru, ko atļauts
izmantot citos transporta veidos, atbilstību ANO Paraugnoteikumu 6.8.nodaļas prasībām.".
Saistībā ar šo mainīt 6.2.nodaļas 2. līdz 4. zemsvītras piezīmju numerāciju attiecīgi uz “3” līdz “5”.
6.2.2.7.7.a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “tās valsts, kas apstiprinājusi periodisko inspicēšanu
un pārbaudi veicošo iestādi, burta(-u) kodu, ar ko apzīmē mehāniskos transportlīdzekļus
starptautiskajā satiksmē3 ".
6.2.3.4.1.punktā svītrot tekstu pēc teksta "ar 6.2.1.5. punkta prasībām".
6.2.3.6.1.punkta pirmo teikumu pēc tabulas izteikt šādā redakcijā: "Atkārtoti uzpildāmu
spiedientvertņu vārstu un cita nomontējama aprīkojuma, kam ir tieša drošības nodrošināšanas
funkcija, atbilstības novērtēšanu drīkst veikt atsevišķi no tvertņu atbilstības novērtēšanas, bet
atbilstības novērtēšanas procedūrā jāievēro vismaz tikpat stingras prasības, kādas piemērotas
spiedientvertnei, kuru ar to aprīko.".
6.2.3.9.punktu papildināt ar jaunu 6.2.3.9.7.punktu šādā redakcijā:
"6.2.3.9.7. Balonu komplektu marķēšana
6.2.3.9.7.1. Balonu komplekta atsevišķos balonus jāmarķē saskaņā ar 6.2.3.9.punkta prasībām.
6.2.3.9.7.2. Balonu komplekta rāmim pastāvīgi piestiprinātajai plāksnītei jāsatur šāda informācija:
a) sertifikācijas marķējums, kas noteikts 6.2.2.7.2.b), c), d) un e) apakšpunktā;
b) ekspluatācijas marķējums, kas noteikts 6.2.2.7.3.f), i), j) apakšpunktā un bruto masa, kam
jāiekļauj komplekta rāmja un visu pastāvīgi piestiprināto daļu (balonu, kolektora, aprīkojuma un
vārstu) masa. Komplektiem, kas paredzēti ANO nr. 1001 acetilēna, izšķīdināta, un ANO nr. 3374
acetilēna, bez šķīdinātāja, pārvadāšanai, jābūt norādītai taras masai, kā norādīts standarta EN
12755:2000 5.4.punkta 6.a) apakšpunktā; un
c) ražošanas marķējums, kas noteikts 6.2.2.7.4.n), o) apakšpunktā un , kad piemērojams, p)
apakšpunktā.
6.2.3.9.7.3. Marķējumam jābūt izvietotam trīs grupās:
a) ražošanas marķējumam jābūt augšējai grupai un redzamam secībā, kas noteikta 6.2.3.9.7.2.c)
apakšpunktā;
b) ekspluatācijas marķējumam, kas noteikts 6.2.3.9.7.2.b) apakšpunktā, jābūt vidējā grupā, un pirms
6.2.2.7.3.f) apakšpunktā norādītā ekspluatācijas marķējuma, kad tas ir pieprasīts, jābūt 6.2.2.7.3.i)
apakšpunktā norādītajam ekspluatācijas marķējumam;
c) sertifikācijas marķējumam jābūt apakšējā grupā un redzamam secībā, kas noteikta 6.2.3.9.7.2.a)
apakšpunktā.”.
Papildināt ar jaunu 6.2.3.11.punktu šādā redakcijā:
"6.2.3.11. Avārijas spiedientvertnes
6.2.3.11.1. Lai būtu iespējama avārijas spiedientvertnē pārvadātu spiedientvertņu droša pārkraušana
un utilizācija, konstrukcijā drīkst iekļaut aprīkojumu, kas citādi netiek izmantots balonos vai
spiediena mucās, tādu kā plakani gali, ātras atvēršanas ierīces un atveres cilindriskajā daļā.
6.2.3.11.2. Avārijas spiedientvertnes drošas pārkraušanas un lietošanas instrukcijām jābūt skaidri
parādītām dokumentācijā, iesniedzot pieteikumu apstiprinājuma valsts kompetentajai iestādei, un
tām jāveido daļu no apstiprinājuma sertifikāta. Apstiprinājuma sertifikātā jānorāda spiedientvertnes,
3

Starptautiskajā satiksmē izmantojamo mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīme, kas noteikta
Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi (1968. gads).
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ko drīkst pārvadāt avārijas spiedientvertnē. Jāietver arī visu konstrukcijas sastāvdaļu materiālu
saraksts, kas var nonākt saskarē ar bīstamajām kravām.
6.2.3.11.3. Apstiprinājuma sertifikāta kopiju izgatavotājam jāpiegādā avārijas spiedientvertnes
lietotājam.
6.2.3.11.4. Avārijas spiedientvertņu marķējumu saskaņā ar 6.2.3.sadaļas prasībām jānosaka
apstiprinājuma valsts kompetentajai iestādei, ņemot vērā attiecīgi piemērojamos 6.2.3.9.punktā
noteiktos marķēšanas nosacījumus. Marķējumam jāsatur avārijas spiedientvertnes ūdens ietilpība un
pārbaudes spiediens."
6.2.4.1.punkta tabulā, iedalījumā "konstrukcijai un izgatavošanai" izdarīt šādus grozījumus:
- attiecībā uz standartu "EN 1964-1:1999" 4.slejā aizstāt tekstu "Līdz turpmākam norādījumam" ar
tekstu "Līdz 2014.gada 31.decembrim";
- attiecībā uz "EN 1975:1999 (izņemot G pielikumu)" 4.slejā aizstāt tekstu "Pirms 2005.gada
1.jūlija" ar tekstu "Līdz 2005.gada 30.jūnijam";
- attiecībā uz standartu "EN 1975:1999 + A1:2003" 4.slejā aizstāt tekstu "Līdz turpmākam
norādījumam" ar tekstu "Pirms 2015.gada 1.janvāra";
- attiecībā uz standartu "EN 1964-2:2001" 4.slejā aizstāt tekstu "Līdz turpmākam norādījumam" ar
tekstu "Līdz 2014.gada 31.decembrim";
- pēc ieraksta attiecībā uz standartu "EN 1964-2:2001" papildināt ar šādiem standartiem:
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
EN ISO Gāzes baloni — Atkārtoti uzpildāmi tērauda
6.2.3.1. Līdz
9809gāzes baloni — Konstrukcija, izgatavošana un un
turpmākam
1:2010 pārbaudes – 1.daļa: Baloni no rūdīta un
6.2.3.4. norādījumam
atlaidināta tērauda ar stiepes izturību mazāku par
1100 MPa (ISO 9809-1:2010)
EN ISO Gāzes baloni — Atkārtoti uzpildāmi tērauda
6.2.3.1. Līdz
9809gāzes baloni — Konstrukcija, izgatavošana un un
turpmākam
2:2010 pārbaudes – 2.daļa: Baloni no rūdīta un
6.2.3.4. norādījumam
atlaidināta tērauda ar stiepes izturību lielāku vai
vienādu ar 1100 MPa (ISO 9809-2:2010)
EN ISO Gāzes baloni — Atkārtoti uzpildāmi tērauda
6.2.3.1. Līdz
turpmākam
9809gāzes baloni — Konstrukcija, izgatavošana un un
3:2010 pārbaudes – 3.daļa: Normalizēta tērauda baloni 6.2.3.4. norādījumam
(ISO 9809-3:2010)
;
- attiecībā uz standartu "EN 12245:2002" tekstu 4.slejā izteikt šādā redakcijā: "Pirms 2015.gada
1.janvāra";
- pēc rindas ar ierakstu par standartu "EN 12245:2002" papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
EN 12245:2009 Pārvadājami gāzes baloni – Pilnībā 6.2.3.1. un Līdz turpmākam
+A1:2011
apjozti kompozītmateriālu baloni
6.2.3.4.
norādījumam
;
- rindā attiecībā uz standartu "EN 13110:2002" izteikt tekstu 4.slejā šādā redakcijā: "Līdz 2014.gada
31.decembrim";
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- pēc ieraksta attiecībā uz standartu "EN 13110:2002" papildināt ar šādu standartu:
(1)
EN 13110:2012,
izņemot 9.punktu

(2)
Pārvadājami atkārtoti uzpildāmi metināti
alumīnija baloni sašķidrinātai naftas gāzei
(SNG) – Konstrukcija un izgatavošana

(3)
6.2.3.1. un
6.2.3.4.

(4)

(5)

Līdz turpmākam
norādījumam

;
- attiecībā uz "EN 13322-1:2003", "EN 13322-2:2003", "EN 14427:2004" un "EN 13769:2003"
4.slejā aizstāt tekstu "Pirms 2007.gada 1.jūlija" ar tekstu "Līdz 2007.gada 30.jūnijam";
- attiecībā uz standartu "EN 13769:2003 +A1:2005" tekstu 4.slejā izteikt šādā redakcijā: "Pirms
2015.gada 1.janvāra";
- pēc rindas ar ierakstu par standartu "EN 13769:2003 +A1:2005" papildināt ar jaunu rindu šādā
redakcijā:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
EN ISO
Gāzes baloni – Balonu komplekti –
6.2.3.1. un Līdz turpmākam
10961:2012 Konstrukcija, izgatavošana, pārbaudes 6.2.3.4.
norādījumam
un inspicēšana
;
- papildināt beigās ar šādiem jauniem standartiem:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
EN ISO
Gāzes baloni – Atkārtoti uzpildāmi bezšuvju 6.2.3.1. Līdz
7866:2011 alumīnija sakausējuma gāzes baloni –
un
turpmākam
Konstrukcija, izgatavošana un pārbaudes
6.2.3.4. norādījumam
(ISO/DIS 7866:2011)
EN 14638- Pārvadājami gāzes baloni — Atkārtoti
6.2.3.1. Līdz
3:2010
uzpildāmi metināti baloni ar ietilpību ne lielāku un
turpmākam
par 150 litriem — 3.daļa: Metināti oglekļa
6.2.3.4. norādījumam
tērauda baloni, kas izgatavoti pamatojoties uz
eksperimentālajām metodēm
6.2.4.1.punkta tabulā, iedalījumā "slēgelementiem" izdarīt šādus grozījumus:
- attiecībā uz septiņiem esošajiem ierakstiem tekstu 3.slejā izteikt šādā redakcijā:"6.2.3.1. un
6.2.3.3.";
- attiecībā uz "EN 849:1996 (izņemot A pielikumu)" 4.slejā aizstāt tekstu "Pirms 2003.gada
1.jūlija" ar tekstu "Līdz 2003.gada 30.jūnijam";
- attiecībā uz atsauci "EN 849:1996 (izņemot A pielikumu)" papildināt 5.sleju ar tekstu šādā
redakcijā: "2014.gada 31.decembris";
- attiecībā uz "EN 849:1996 + A2:2001" 4.slejā aizstāt tekstu "Pirms 2007.gada 1.jūlija" ar tekstu
"Līdz 2007.gada 30.jūnijam";
- attiecībā uz atsauci "EN 849:1996 + A2:2001" papildināt 5.sleju ar tekstu šādā redakcijā:
"2016.gada 31.decembris";
- pirms ieraksta attiecībā uz standartu "EN 13152:2001" papildināt ar šādu standartu:
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
EN ISO
Gāzes baloni – SNG balonu vārstu
6.2.3.1. un Līdz turpmākam
14245:2010 specifikācijas un pārbaudes –
6.2.3.3.
norādījumam
Pašslēdzošie
(ISO 14245:2006)
61

ADR 2013 grozījumu tulkojums latviešu valodā

;
- attiecībā uz standartu "EN 13152:2001 + A1:2003" 4.slejā aizstāt tekstu "Līdz turpmākam
norādījumam" ar tekstu "No 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim";
- pirms ieraksta attiecībā uz standartu "EN 13153:2001" papildināt ar šādu standartu:
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
EN ISO 15995:2010Gāzes baloni – SNG balonu vārstu 6.2.3.1. Līdz turpmākam
specifikācijas un pārbaudes –
un
norādījumam
Manuāli darbināmi (ISO
6.2.3.3.
15995:2006)
;
- attiecībā uz standartu "EN 13153:2001 + A1:2003" 4.slejā aizstāt tekstu "Līdz turpmākam
norādījumam" ar tekstu "No 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim";
- pēc ieraksta attiecībā uz standartu "EN 13153:2001 + A1:2003" papildināt ar šādu standartu:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
EN ISO
Pārvadājami gāzes baloni – Atkārtoti
6.2.3.1. un Līdz turpmākam
6.2.3.3. norādījumam
13340:2001 neuzpildāmu balonu vārsti –
Specifikācijas un prototipa pārbaudes
6.2.4.2.punktā aizstāt tabulas 3.slejas virsrakstu ar tekstu šādā redakcijā: "Piemērošana".
6.2.4.2.punkta tabulā izdarīt šādus grozījumus:
– rindā attiecībā uz standartu "EN 14189:2003" izteikt tekstu 3.slejā šādā redakcijā: "Līdz
2014.gada 31.decembrim";
– pēc ieraksta attiecībā uz standartu "EN 14189:2003" papildināt ar šādu jaunu standartu:
Atsauce
(1)
EN ISO
22434:2012

Dokumenta nosaukums
(2)
Pārvadājami gāzes baloni – Balonu vārstu
inspicēšana un apkope (ISO 22434:2006)

Piemērošana
(3)
Obligāti no
2015.gada
1.janvāra

;
- papildināt beigās ar jaunām rindām šādā redakcijā:
(1)
(2)
(3)
EN 15888:2011
Pārvadājami gāzes baloni –
Obligāta no 2015.gada
Balonu komplekti – Periodiskā 1.janvāra
inspicēšana un pārbaudes
EN 1440:2008
SNG iekārtas un aprīkojums –
Obligāta no 2015.gada
+A1:2012 (izņemot G Pārvadājamu, atkārtoti uzpildāmu 1.janvāra
un H pielikumu)
balonu periodiskā inspicēšana
.
6.2.6.4.punkta otrajā atkāpē aizstāt tekstu "EN 417:2003" ar tekstu "EN 417:2012".
6.3.nodaļa
6.3.4.2.a) apakšpunkta otro teikumu pēc teksta "vai 6.7.nodaļas prasībām" papildināt ar atsauci uz
1.zemsvītras piezīmi. Šīs piezīmes redakcija ir šāda:
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"2
Šis simbols tiek lietots arī, lai apliecinātu elastīgu beztaras pārvadājumu konteineru, ko atļauts
izmantot citos transporta veidos, atbilstību ANO Paraugnoteikumu 6.8.nodaļas prasībām.".
Saistībā ar šo mainīt 6.3.nodaļas 1.zemsvītras piezīmes numerāciju uz “2”.
6.4.nodaļa
6.4.9.1. un 6.4.23.5.a) punktu papildināt ar tekstu "6.4.8.4," pēc teksta "6.4.7.5,".
6.5.nodaļa
6.5.1.1.3.punktu papildināt ar jaunu PIEZĪMI šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Pēc tam, kad IBC sākts ekspluatēt, pusēm, kas veic inspicēšanu un pārbaudes citās
valstīs, nav nepieciešams IBC apstiprināšanas valsts kompetentās iestādes apstiprinājums, bet
inspicēšana un pārbaudes jāveic saskaņā ar IBC apstiprinājumā dotajiem noteikumiem.".
6.5.2.1.1.a) punkta otro teikumu pēc teksta "vai 6.7.nodaļas prasībām" papildināt ar atsauci uz
1.zemsvītras piezīmi. Šīs piezīmes redakcija ir šāda:
"2
Šis simbols tiek lietots arī, lai apliecinātu elastīgu beztaras pārvadājumu konteineru, ko atļauts
izmantot citos transporta veidos, atbilstību ANO Paraugnoteikumu 6.8.nodaļas prasībām.".
Saistībā ar šo mainīt 6.5.nodaļas 1.zemsvītras piezīmes numerāciju uz “2”.
6.5.2.2.2.punktā izteikt simbolus šādā redakcijā:
izmērs 100 mm

MI NIMUM
DIMENSI ON
Minimālais
100 mm

Minimālais

MI NIMUM DIMENSI ON
100100
mm mm
izmērs

... kg max

Minimālais

Minimālais

MI NIMU M DIME NSION
100 100
mm mm
izmērs

MINIMUM DIMENSI ON
izmērs
100 100
mm mm

Viens uz otra kraujams IBC

Viens uz otra nekraujams IBC

6.5.6.2.1.punktā aizstāt tekstu "6.5.6.5." ar tekstu "6.5.6.4.".
6.5.6.3.5.punkta pirmajā rindkopā aizstāt tekstu "4.1.1.19." ar tekstu "4.1.1.21.".
6.5.6.3.6.punkta pēdējā teikumā aizstāt tekstu "4.1.1.19.2." ar tekstu "4.1.1.21.2.".
6.6.nodaļa
6.6.3.1.punkta pirmajā rindkopā aizstāt tekstu "noturīgam un skaidri salasāmam marķējumam, kurā
jānorāda:" ar tekstu "marķējumiem, kas ir noturīgi, skaidri salasāmi un atrodas viegli pamanāmā
vietā. Burtiem, cipariem un simboliem jābūt vismaz 12 mm augstiem un jānorāda:".
6.6.3.1.a) punkta otro teikumu pēc teksta "vai 6.7.nodaļas prasībām" papildināt ar atsauci uz
1.zemsvītras piezīmi. Šīs piezīmes redakcija ir šāda:
"2
Šis simbols tiek lietots arī, lai apliecinātu elastīgu beztaras pārvadājumu konteineru, ko atļauts
izmantot citos transporta veidos, atbilstību ANO Paraugnoteikumu 6.8.nodaļas prasībām.".
Saistībā ar šo mainīt 6.6.nodaļas 1.zemsvītras piezīmes numerāciju uz “2”.
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Papildināt ar jaunu 6.6.3.3.punktu šādā redakcijā:
"6.6.3.3. Maksimālo pieļaujamo krāvuma slodzi, kāda ir noteikta lielo iepakojumu izmantošanas
laikā, jānorāda virs simbola šādā veidā:
izmērs 100 mm

MI NIMUM
DIMENSI ON
Minimālais
100 mm

Minimālais

MI NIMUM DIMENSI ON
100100
mm mm
izmērs

... kg max

Minimālais

MINIMUM DIMENSI ON
izmērs
100 100
mm mm

Minimālais

MI NIMU M DIME NSION
100 100
mm mm
izmērs

Viens uz otra nekraujams lielais
Viens uz otra kraujams lielais
iepakojums
iepakojums
Simbols nedrīkst būt mazāks par 100 mm × 100 mm, tam jābūt noturīgam un skaidri saredzamam.
Burtiem un cipariem, kas norāda masu, jābūt vismaz 12 mm augstiem.
Marķējumā virs simbola norādītā masa nedrīkst pārsniegt konstrukcijas tipa pārbaudē (skatīt
6.6.5.3.3.4.punktu) lietotās slodzes dalījumu ar 1,8.”.
6.7.nodaļa
6.7.2.13.1.punktu pēc e) apakšpunkta papildināt ar jaunu f) apakšpunktu šādā redakcijā:
"f) atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīču, plīstošo membrānu vai kūstošo elementu plūsmas
šķērsgriezuma laukums, izteikts mm2.".
Esošā f) apakšpunkta numerāciju mainīt uz “g”.
6.7.2.13.2., 6.7.3.9.2., 6.7.4.8.2. un 6.7.5.6.2.punktā aizstāt tekstu "ISO 4126-1:1991" ar tekstu
"ISO 4126-1:2004 un ISO 4126-7:2004".
6.7.2.20.1.c)i), 6.7.3.16.1.c)i), 6.7.4.15.1.c)i) un 6.7.5.13.1.c)i) apakšpunkta otro teikumu pēc teksta
"vai 6.7.nodaļas prasībām" papildināt ar atsauci uz 2.zemsvītras piezīmi. Šīs zemsvītras piezīmes
redakcija ir šāda:
"2
Šis simbols tiek lietots arī, lai apliecinātu elastīgu beztaras pārvadājumu konteineru, ko atļauts
izmantot citos transporta veidos, atbilstību ANO Paraugnoteikumu 6.8.nodaļas prasībām.".
Saistībā ar šo mainīt 6.7.nodaļas 2. līdz 6.zemsvītras piezīmes numerāciju uz “3” līdz “7”.
6.7.3.sadaļu pēc virsraksta papildināt ar jaunu Piezīmi šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Šīs prasības attiecas arī uz portatīvajām cisternām, kas paredzētas ķīmisku vielu zem
spiediena (ANO nr. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 un 3505) pārvadāšanai.".
6.7.3.1.punkta "Aprēķinu standarttemperatūras" definīcijas otro teikumu papildināt ar tekstu "vai
ķīmisku vielu zem spiediena sašķidrināta propelanta (izspiedējgāzes)" pēc teksta "neatdzesētās
sašķidrinātās gāzes".
6.7.3.1.punkta “Maksimālā pieļaujamā darba spiediena (MPDS)” definīcijas b) apakšpunktu
papildināt ar jaunu iii) apakšpunktu šādā redakcijā:
"iii) ķīmisku vielu zem spiediena MPDS (bāros), kas norādīts 4.2.5.2.6.punkta portatīvās cisternas
instrukcijā T50 attiecībā uz sašķidrināto gāzi, kura ir propelanta (izspiedējgāzes) daļa;".
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6.7.3.5.4.punkta pirmo teikumu papildināt ar tekstu "vai ķīmisku vielu zem spiediena" pēc teksta
"neatdzesētu sašķidrinātu gāzu".
6.7.3.9.1. un 6.7.4.8.1. punktā pēc d) apakšpunkta papildināt ar jaunu e) apakšpunktu šādā
redakcijā:
"e) atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīču un plīstošo membrānu plūsmas šķērsgriezuma
laukums, izteikts mm2.".
Esošā e) apakšpunkta numerāciju mainīt uz “f)”.
6.7.5.6.1.punktu pēc c) apakšpunkta papildināt ar jaunu d) apakšpunktu šādā redakcijā:
"d) atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīču un plīstošo membrānu plūsmas šķērsgriezuma
laukums, izteikts mm2.".
6.8.nodaļa
6.8.2.1.19.punkta tabulā aizstāt tekstu "Nerūsējošie austenīta tēraudi" ar tekstu "Austenīta
nerūsējošie tēraudi" un papildināt tabulu ar jaunu otro rindu šādā redakcijā:
Austenīta-ferīta
nerūsējošie tēraudi
3 mm
3,5 mm
6.8.2.1.20.punkta kreisajā slejā sākumā papildināt ar atsauci uz 5.zemsvītras piezīmi pēc vārda
“līdzvērtīgi”. Zemsvītras piezīmes redakcija ir šāda:
"5
Līdzvērtīgi pasākumi ir pasākumi, kas norādīti 6.8.2.6.punktā dotajos standartos".
Saistībā ar šo mainīt 6.8.nodaļas 5. līdz 15.zemsvītras piezīmes numerāciju uz “6” līdz “16”.
6.8.2.2.3.punkta otrajā rindkopā aizstāt tekstu "ventilācijas sistēmām" ar tekstu "ventilācijas
ierīcēm" un aizstāt tekstu "jānovērš tūlītēja liesmu iekļūšana cisternā ar liesmas izplatīšanās
ierobežošanai piemērotas ierīces palīdzību" ar tekstu "jānovērš tūlītēja liesmu iekļūšana tilpnē ar
piemērotas aizsargierīces palīdzību".
6.8.2.2.3.punkta trešajā rindkopā aizstāt tekstu "Ja aizsardzība sastāv no" ar tekstu "Ja aizsargierīce
sastāv no". Divi citi grozījumi neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
6.8.2.2.6.punktā aizstāt tekstu "ventilācijas sistēmu" ar tekstu "ventilācijas ierīci".
6.8.2.3.1.punktu papildināt beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
"Kompetentajai iestādei vai tās nozīmētai struktūrai pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma jāveic
vārstu un cita apkalpošanas aprīkojuma, kam 6.8.2.6.1.punkta tabulā norādīts standarts, atsevišķa
tipa apstiprināšana saskaņā ar šo standartu. Šis atsevišķais tipa apstiprinājums jāņem vērā,
izsniedzot sertifikātu par cisternu, ja tiek uzrādīti testu rezultāti un vārsti, kā arī cits apkalpošanas
aprīkojums, ir derīgi paredzētajam lietojumam.".
Papildināt ar jaunu 6.8.2.3.4.punktu šādā redakcijā:
"6.8.2.3.4. Ja tiek mainīta konstrukcija cisternai, kam ir derīgs tipa apstiprinājums, tipa
apstiprinājums ar beigušos derīguma termiņu, vai atsaukts tipa apstiprinājums, inspicēšana,
pārbaudes un apstiprināšana ir ierobežota līdz cisternas sastāvdaļām, kurām ir mainīta konstrukcija.
Konstrukcijas maiņai jāatbilst ADR nosacījumiem, kas piemērojami konstrukcijas maiņas laikā.
Attiecībā uz visām cisternas sastāvdaļām, ko konstrukcijas maiņa neskar, paliek spēkā sākotnējās
tipa apstiprināšanas dokumentācija.
Konstrukcijas maiņai drīkst pakļaut vienu vai vairākas cisternas, kam piešķirts tipa apstiprinājums.
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Jebkuras ADR Līgumslēdzējas Puses kompetentajai iestādei vai šīs iestādes nozīmētai struktūrai
jāizsniedz sertifikāts, kas apstiprina konstrukcijas maiņu, un tas jāsaglabā kā daļa cisternas pases
daļa.
Katru pieteikumu konstrukcijas maiņas apstiprināšanas sertifikāta saņemšanai jāiesniedz tikai vienā
kompetentajā iestādē vai šīs iestādes nozīmētā struktūrā.".
6.8.2.4.3.punkta priekšpēdējā rindkopā aizstāt tekstu "ventilācijas sistēmu" ar tekstu "ventilācijas
ierīcēm".
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6.8.2.5.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
„6.8.2.5.2 Uz autocisternas (uz pašas
cisternas vai plāksnēm) jābūt
šādiem datiem13:
īpašnieka vai operatora
nosaukums;
autocisternas pašmasa; un
cautocisternas maksimāli
pieļaujamā masa.
Uz nomontējamas cisternas (uz
pašas cisternas vai plāksnēm)
jābūt šādiem datiem13:
īpašnieka vai operatora
nosaukums;
"nomontējama cisterna";
cisternas tara;
cisternas maksimāli
pieļaujamā bruto masa;
vielām, kas atbilst
4.3.4.1.3.punktam,
pārvadāšanai apstiprinātās
vielas (vielu) oficiālais kravas
nosaukums;
cisternas kods saskaņā ar
4.3.4.1.1.punktu; un
vielām, kuras nav
norādītas 4.3.4.1.3.punktā, visu
īpašo noteikumu TC un TE
burtciparu kodi, kuri 3.2.
nodaļas A tabulas 13. slejā
norādīti cisternās
pārvadājamajām vielām.

Uz cisternkonteinera (uz pašas
cisternas vai plāksnēm) jābūt
šādiem datiem13:
īpašnieka un operatora
nosaukums;
tilpnes ietilpība;
tara;
maksimāli pieļaujamā bruto
masa;
vielām, kas atbilst
4.3.4.1.3.punktam, pārvadāšanai
apstiprinātās vielas (vielu)
oficiālais kravas nosaukums;
cisternas kods saskaņā ar
4.3.4.1.1.punktu; un
vielām, kuras nav norādītas
4.3.4.1.3.punktā, visu īpašo
noteikumu TC un TE burtciparu
kodi, kuri 3.2. nodaļas A tabulas
13. slejā norādīti cisternās
pārvadājamajām vielām.”

6.8.2.6.1.punkta tabulas iedalījumā "Attiecas uz 2.klases gāzu cisternām":
- attiecībā uz standartu "EN 12493:2008" 3.slejā svītrot tekstu "1.2.1., 6.8.1.,";
- rindā attiecībā uz standartu "EN 12493:2008 (izņemot C pielikumu)" izteikt tekstu 4.slejā šādā
redakcijā: "No 2010.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam" un papildināt 5.sleju ar tekstu šādā
redakcijā:"2014.gada 31.decembris";

13

Pēc skaitliskajām vērtībām jānorāda mērvienības.

13

Pēc skaitliskajām vērtībām jānorāda mērvienības.

13

Pēc skaitliskajām vērtībām jānorāda mērvienības.
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- pēc rindas attiecībā uz standartu "EN 12493:2008 (izņemot C pielikumu)" papildināt ar jaunu
rindu šādā redakcijā:
EN
SNG aprīkojums un
1.2.1., 6.8.1., Līdz
2015.gada
12493:2008+
piederumi – Metinātas
6.8.2.1.
2013.gada
31.decembris
A1:2012
tērauda cisternas
(izņemot
31.decembrim ”
(izņemot C
sašķidrinātai naftas gāzei
6.8.2.1.17.),
pielikumu)
(SNG) – Autocisternas –
6.8.2.5.,
Konstrukcija un
6.8.3.1.,
izgatavošana
6.8.3.5.,
PIEZĪME: Ar
6.8.5.1. līdz
„autocisternām” standarta 6.8.5.3.
izpratnē saprot
„piestiprinātas cisternas”
un „nomontējamas
cisternas” ADR izpratnē.
.
6.8.2.6.1 punkta tabulas iedalījumā "Attiecas uz cisternām, kurās paredzēts pārvadāt šķidrus
naftas produktus un citas 3.klases bīstamās vielas, kuru tvaika spiediens 50°C temperatūrā
nepārsniedz 110 kPa, un benzīnu, un kurām nav toksiska vai korozīva papildus bīstamība":
rindā attiecībā uz standartu "EN 13082:2001" izteikt tekstu 4.slejā šādā redakcijā: "No 2005.gada
1.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam" un papildināt 5.sleju ar tekstu šādā redakcijā: "2014.gada
31.decembris";
pēc rindas attiecībā uz standartu "EN 13082:2001" papildināt ar jaunu rindu šādā redakcijā:
EN
Cisternas bīstamu kravu
Līdz
6.8.2.2.
13082:2008
pārvadāšanai – Cisternu
turpmākam
un
+A1:2011
apkalpošanas aprīkojums 6.8.2.4.1. norādījumam
– Tvaika pārvades vārsts
.
6.8.2.6.2.punktā aizstāt 4.slejas virsrakstu ar tekstu šādā redakcijā: "Piemērošana".
6.8.3.4.6.punktu izteikt šādā redakcijā:
"6.8.3.4.6. Atkāpjoties no 6.8.2.4.2.punkta prasībām, periodisko inspicēšanu jāveic:
vismaz pēc sešiem gadiem
vismaz pēc astoņiem gadiem
ekspluatācijas un pēc tam vismaz ik pēc 12 gadiem, ja cisternas paredzētas atdzesētu sašķidrinātu
gāzu pārvadāšanai.
Starpposma inspicēšana atbilstoši
Starp divām secīgām periodiskajām
6.8.2.4.3.punktam jāveic vismaz pēc sešiem
inspicēšanām, ja to pieprasa kompetentā
gadiem pēc katras periodiskās inspicēšanas.
iestāde, var veikt hermētiskuma pārbaudi vai
starpposma inspicēšanu atbilstoši 6.8.2.4.3.
punktam.".
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6.8.3.5.6.punkta ievadteikumu izteikt šādā redakcijā:
"Papildus 6.8.2.5.2.punktā
"Papildus 6.8.2.5.2.punktā
noteiktajiem datiem uz
noteiktajiem datiem uz
autocisternas (uz pašas cisternas vai cisternkonteinera (uz pašas
plāksnēm) jānorāda13:".
cisternas vai plāksnēm)
jānorāda13:".
6.8.4.sadaļas a) apakšpunktu papildināt ar jaunu īpašo noteikumu TC8 šādā redakcijā:
"TC8 Tilpnēm jābūt izgatavotām no alumīnija vai alumīnija sakausējuma.".
6.8.4.sadaļas c) apakšpunktu papildināt ar jaunu īpašo noteikumu TA5 šādā redakcijā:
"TA5 Šo vielu drīkst pārvadāt tikai cisternās ar cisternas kodu S2,65AN(+); 4.3.4.1.2.punktā
norādītā hierarhija nav piemērojama.".
6.8.4.sadaļas d) apakšpunkta TT8 beigās papildināt ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
"Šādas pārbaudes ar magnētiskajām daļiņām jāveic kompetentai personai, kurai ir kvalifikācija
izmantot šo metodi saskaņā ar EN 473 (Nesagraujoši testi – Nesagraujošas pārbaudes veicoša
personāla kvalifikācija un sertifikācija – Vispārīgi principi).".
6.8.4.sadaļas d) apakšpunktu papildināt ar jaunu īpašo noteikumu TT10 šādā redakcijā:
"TT10 Periodiskā inspicēšana saskaņā ar 6.8.2.4.2.punkta nosacījumiem jāveic:
vismaz ik pēc trīs gadiem. |
vismaz ik pēc divarpus gadiem.".
6.9.nodaļa
6.9.2.3.3.punkta grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
6.11.nodaļa
6.11.3.sadaļas virsrakstu papildināt ar tekstu "BK1 vai BK2" pirms teksta "beztaras pārvadājumu
konteinerus".
6.11.4.sadaļas virsrakstu papildināt ar tekstu "BK1 un BK2" pirms teksta "beztaras pārvadājumu
konteineru".
6.12.nodaļa
6.12.3.1.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
"6.12.3.1.2. Cisternai ANO nr. 1942 un 3375 pārvadāšanai jāatbilst 4.3. un 6.8. nodaļu prasībām
attiecībā uz ventilācijas ierīcēm un turklāt tām jābūt plīstošai membrānai vai citam piemērotam
spiediena samazināšanas ārkārtas līdzeklim, ko apstiprinājusi izmantošanas valsts kompetentā
iestāde.".
6.12.3.2.2.punktā izteikt otro teikumu šādā redakcijā: "Cisternai ANO nr. 1942 un 3375
pārvadāšanai jāatbilst 4.3. un 6.8. nodaļu prasībām attiecībā uz ventilācijas ierīcēm un turklāt tām
jābūt plīstošai membrānai vai citam piemērotam spiediena samazināšanas ārkārtas līdzeklim, ko
apstiprinājusi izmantošanas valsts kompetentā iestāde.".
6.12.4.4.punktā aizstāt tekstu "ventilācijas sistēmu" ar tekstu "ventilācijas ierīci".
7.daļa
7.3.nodaļa
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7.3.2.4.punktu pēc teksta "beztaras pārvadājumu konteineros" papildināt ar tekstu šādā redakcijā:
"(kods BK2)". Otrais grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
7.3.3.sadaļas īpašā noteikuma VV15 pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
" Cietu vielu gadījumā (vielas vai maisījumi, tādi kā preparāti vai atkritumi), kas satur vidēji ne
vairāk par 1000 mg/kg vielas, kam piešķirts šis ANO numurs ir atļauta beztaras pārvadāšana slēgtos
vai pārsegtos transportlīdzekļos, slēgtos konteineros vai pārsegtos lielajos konteineros ar vienlaidu
sienām. Nevienā kravas vietā šīs vielas vai vielu koncentrācija nedrīkst būt augstāka nekā 10 000
mg/kg.".
7.4.nodaļa
7.4.1.sadaļas otrajā teikumā aizstāt tekstu "4.2. vai 4.3. nodaļas" ar tekstu "attiecīgi 4.2., 4.3., 4.4.
vai 4.5. nodaļas".
7.5.nodaļa
7.5.1.2., 7.5.1.3. punktu papildināt sākumā ar tekstu šādā redakcijā: "Ja ADR nav noteikts citādi,".
7.5.1.3.punktā svītrot pēdējo teikumu un pārnest to uz 7.5.1.2.punkta beigām.
7.5.1.5.punktu papildināt ar tekstu "un transporta taras" pēc teksta "paku".
7.5.2.sadaļu papildināt ar jaunu 7.5.2.4.punktu šādā redakcijā:
"7.5.2.4. Ierobežotos daudzumos iepakotu bīstamo kravu jaukta iekraušana kopā ar jebkāda tipa
sprādzienbīstamām vielām un izstrādājumiem, izņemot 1.4.apakšgrupu un ANO nr. 0161 un 0499,
ir aizliegta.".
7.5.7.1.punktu beigās papildināt ar teikumu šādā redakcijā: "Šī punkta prasības uzskatāmas par
izpildītām, kad krava ir nostiprināta saskaņā ar standartu EN 12195-1:2010.".
7.5.7.4.punktu pēc teksta "konteineru" papildināt ar tekstu šādā redakcijā: ", cisternkonteineru,
portatīvo cisternu un MEGC".
8.daļa
8.1.nodaļa
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8.1.4.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
"8.1.4.1. Tabulā norādīti minimālie nosacījumi attiecībā uz A, B un C klases1 ugunsgrēku dzēšanai
paredzētiem pārnēsājamajiem ugunsdzēšamajiem aparātiem, kas piemērojami bīstamās kravas,
izņemot 8.1.4.2.punktā noteiktās, pārvadājošām transporta vienībām:
(5)
(4)
Ugunsdzēšamais Viens vai vairāki
(3)
aparāts, kas ir
papildus
(1)
(2)
Minimālā
piemērots motora ugunsdzēšamie
Transporta vienības Ugunsdzēša kopējā
un kabīnes
aparāti.
maksimālā
mo aparātu ietilpība
degšanas dzēšanai. Vismaz viens ar
pieļaujamā (pilnā)
minimālais transporta Vismaz viens ar
minimālo
masa
skaits
vienībā
minimālo ietilpību: ietilpību:
≤ 3,5 tonnas
2
4 kg
2 kg
2 kg
> 3,5 tonnas ≤7,5
2
8 kg
2 kg
6 kg
tonnas
> 7,5 tonnas
2
12 kg
2 kg
6 kg
Ietilpība ir norādīta attiecībā uz sausa pulvera aparātiem (vai līdzvērtīgas ietilpības
jebkāds cits ugunsdzēšanas aģents).".
8.2.nodaļa
8.2.1.4.punktā no teksta pirmajās iekavās svītrot tekstu "papildprasību" un no teksta trešajās iekavās
svītrot tekstu "īpašos noteikumus".
8.5.nodaļa
S1 virsrakstā svītrot vārdu "Papildu". Svītrot 1) punktā apakšpunktus a) b). Apakšpunktā c) aizstāt
tekstu "b) apakšpunktā minētās" ar tekstu "8.2.2.3.4.punktā norādītās", papildināt ar vārdu
"apmācību" pirms vārda "kursa" un svītrot apakšpunkta numerāciju ("(c)").
Īpašo noteikumu S3 izteikt šādā redakcijā:
"S3: Īpaši noteikumi par infekciozu vielu pārvadāšanu
Transporta vienībām, ar kurām pārvadā 6.2. klases bīstamas vielas, jāpiemēro tikai 8.1.4.1.punkta
tabulas 4.slejā noteiktās prasības. Nav jāpiemēro 8.3.4. sadaļas prasības.".
S11 svītrot 1) un 2) punktu. Aizstāt 3) punktā tekstu "2. punktā minētās" ar tekstu "8.2.2.3.5.punktā
norādītās", papildināt ar vārdu "apmācību" pirms vārda "kursa" un svītrot punkta numerāciju
("(3)").
S12 pirmajā teikumā aizstāt tekstu "īpašo noteikumu S11" ar tekstu "8.2.1.4.punkta prasību par
radioaktīvu materiālu pārvadājošu transportlīdzekļu vadītāju specializētiem apmācību kursiem".
8.6.nodaļa
8.6.3.3.punktu beigās papildināt ar tekstu šādā redakcijā:
", izņemot gadījumu, ja transporta vienību, ņemot vērā 3.4.14. sadaļas prasības, jāmarķē saskaņā ar
3.4.13.sadaļas prasībām 1 ".
1
1

Par ugunsgrēku klašu definīcijām skatīt EN 2:1992 standartu “Ugunsgrēku klasificēšana”.
vai, ja piemērots 1.6.1.20.punktā noteiktais pārejas nosacījums, saskaņā ar līdz 2010.gada
31.decembrim piemērojamā ADR 3.4.10.sadaļas prasībām, ņemot vērā 3.4.11.sadaļas prasības.
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8.6.4.sadaļas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Tuneļa izmantošanas ierobežojumus jāpiemēro attiecībā uz:
gadījumā transporta vienībām, kurām saskaņā ar 3.4.13.sadaļas prasībām, ņemot vērā 3.4.14.
sadaļas prasības1, pieprasīta marķēšana, caur E kategorijas tuneļiem; un
transporta vienībām, kam saskaņā ar 5.3.2.sadaļas prasībām pieprasīta marķēšana ar oranžās
krāsas pazīšanas zīmi, atbilstoši zemāk norādītajai tabulai saskaņā ar visai transporta vienības
kravai noteikto tuneļa izmantošanas ierobežojuma kodu.".
“PIEZĪME” numerāciju aizstāt ar “1.PIEZĪME” un papildināt ar jaunu 2.PIEZĪMI šādā redakcijā:
"2.PIEZĪME: Uz bīstamajām kravām, kas iepakotas ierobežotos daudzumos un ko pārvadā
konteineros vai transporta vienībās, kas marķētas saskaņā ar IMDG kodeksu, E kategorijas tuneļa
izmantošanas ierobežojums neattiecas, ja ierobežotos daudzumos iepakotas bīstamās kravas paku
kopējā bruto masa transporta vienībā nepārsniedz 8 tonnas.".
9.1.nodaļa
9.1.1.2.punkta “AT transportlīdzekļa definīcijas a) apakšpunkta sākumu izteikt šādā redakcijā:
"transportlīdzeklis, kas nav EX/III, FL vai OX transportlīdzeklis, vai MEMU un kas ir paredzēts…"
(turpmākais teksts bez izmaiņām). "ADR apstiprinājuma" definīciju papildināt beigās ar tekstu šādā
redakcijā: ", vai MEMU".
9.2.nodaļa
9.2.2.5.1.punkta a) apakšpunkta zemsvītras piezīmē 2 svītrot tekstu "50015,".
9.2.2.6.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
"9.2.2.6.3. Elektriskie savienojumi
Elektriskajiem savienojumiem starp mehāniskajiem transportlīdzekļiem un piekabēm ir jābūt ar
IP54 aizsardzības pakāpi saskaņā ar standartu IEC 60529 un tiem jābūt konstruētiem tā, lai novērstu
nejaušu atvienošanos. Savienotājiem jāatbilst attiecīgi standartiem ISO 12098:2004 4, ISO
7638:20034 un EN 15207:2006.".
9.7.nodaļa
Papildināt ar jaunu 9.7.9.sadaļu šādā redakcijā:
"9.7.9. Papildu drošības prasības attiecībā uz EX/III transportlīdzekļiem
9.7.9.1. EX/III transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar motora nodalījuma automātisku
ugunsdzēšanas sistēmu.
9.7.9.2. Jānodrošina kravas aizsardzība pret riepu degšanu ar metāla siltumizolācijas vairogiem.".
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Ar dokumentiem ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.1;
ECE/TRANS/WP.15/213/Corr.2. un
ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1/Corr.1. Eiropas Nolīguma par
bīstamu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu
(ADR) grozījumos, kas izdarīti ar dokumentiem
ECE/TRANS/WP.15/213 un ECE/TRANS/WP.15/213/Add.1, veikti
šādi labojumi.
1. Grozījumi 1.daļas 1.1.nodaļas 1.1.3.6.2.punkta pirmajā atkāpē:
esošo tekstu aizstāt ar tekstu šādā redakcijā:
“1.1.3.6.2.punkta pirmo atkāpi izteikt šādā redakcijā:
"- 1.10. nodaļu, izņemot 1.klases sprādzienbīstamām vielām ar ANO nr. 0029, 0030,
0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365,
0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 un 0500, kā arī izņemot 7.klases izņēmuma pakām
ar vielām ar ANO nr. 2910 un 2911, ja aktivitātes līmenis pārsniedz A2 vērtību;".”
2. Grozījumi 1.daļas 1.6.nodaļā, jauns pārejas noteikums 1.6.1.25, sākumā:
papildināt ar tekstu “un transporta taru” pēc vārda “Pakas”.
3. Grozījumi 1.daļas 1.6.nodaļā, jauns pārejas noteikums 1.6.1.27:
tekstu “īpašiem noteikumiem 363” aizstāt ar tekstu „īpašā noteikuma 363 a)
apakšpunktam”.
4. Grozījumi 1.daļas 1.10.nodaļas 1.10.4.sadaļā:
esošo tekstu aizstāt ar tekstu šādā redakcijā:
“1.10.4.sadaļas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Saskaņā ar 1.1.3.6. punkta noteikumiem 1.10.1., 1.10.2., 1.10.3. sadaļas un 8.1.2.1.
punkta d) apakšpunkta prasības nepiemēro, ja transporta vienībā pakās pārvadātie
daudzumi nepārsniedz 1.1.3.6.3. punktā norādītos daudzumus, izņemot ANO Nr. 0029,
0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364,
0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 un 0500, kā arī izņemot ANO nr. 2910 un
2911, ja aktivitātes līmenis pārsniedz A2 vērtību (skatīt 1.1.3.6.2.punkta pirmo
atkāpi).".”
5. Grozījumi 2.daļas 2.2.nodaļas 2.2.61.3.punktā, trešajā grozījumā:
tekstu “kodā T4” aizstāt ar tekstu šādā redakcijā: “kodos T1 un T4”.
6. Grozījumi 2.daļas 2.2.nodaļas 2.2.61.3.punktā, ceturtajā grozījumā:
tekstu “kodā TC3” aizstāt ar tekstu šādā redakcijā: “kodos TC1 un TC3”.
7. Grozījumi 3.daļas 3.2.nodaļas tabulā ar jaunajiem ierakstiem, visās ailēs, kas satur zīmi "_":
svītrot zīmi “_”.
8. Grozījumi 3.daļas 3.3.nodaļas SP 207:
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esošo tekstu aizstāt ar tekstu šādā redakcijā:
“SP 207 Papildināt pirms teksta “formēšanas sastāvdaļas” ar vārdu „plastmasu”.
9. Grozījumi 3.daļas 3.3.nodaļas SP 363 c) apakšpunktā:
tekstu “iekrautas un orientētas” aizstāt ar vārdu „orientētas”.
10. Grozījumi 3.daļas 3.4.nodaļas 3.4.13.sadaļas a) un b) apakšpunktos: neattiecas uz tekstu latviešu
valodā.
11. Grozījumi 4.daļas 4.1.nodaļas 4.1.4.1.punkta P003, jauns īpašais iepakošanas noteikums PP90,
beigās:
papildināt pēc vārda “novietojuma” ar tekstu šādā redakcijā: “vai orientācijas”.
12. Grozījumi 4.daļas 4.1.nodaļas 4.1.4.1.punkta P200(3)d):
esošo tekstu aizstāt ar tekstu šādā redakcijā:
“P200(3)d) PIEZĪMES beigās aizstāt tekstu "kas tvertnes ir apstiprinājusi" ar tekstu
šādā redakcijā: "vai šīs iestādes nozīmētai struktūrai, kas izsniegusi tipa
apstiprinājumu".
13. Grozījumi 4.daļas 4.1.nodaļas 4.1.4.1.punkta P200(7), jaunā b) apakšpunkta beigās:
tekstu “ISO 9162” aizstāt ar tekstu šādā redakcijā: “ISO 9162:1989”.
14. Grozījumi 4.daļas 4.1.nodaļas 4.1.4.1.punkta P200(9):
esošo tekstu aizstāt ar tekstu šādā redakcijā:
“P200(9) pēdējās rindkopas beigās aizstāt tekstu "tās ADR Līgumslēdzējas Puses
kompetentā iestāde, kas apstiprinājusi konstrukcijas un izgatavošanas tehniskos
noteikumus” ar tekstu šādā redakcijā: „kompetentā iestāde vai šīs iestādes nozīmēta
struktūra, kas izsniegusi tipa apstiprinājumu".
15. Grozījumi 4.daļas 4.1.nodaļas 4.1.4.1.punkta P200(12):
tekstu “ISO 9162” aizstāt ar tekstu šādā redakcijā: “ISO 9162:1989”.
16. Grozījumi 4.daļas 4.1.nodaļas 4.1.4.3.punkta īpašais nosacījums L3:
esošo tekstu aizstāt ar tekstu šādā redakcijā:
„LP02 papildināt ar īpašo nosacījumu L3 un aizstāt virsrakstu "Īpašais iepakošanas nosacījums" ar
virsrakstu "Īpašie iepakošanas nosacījumi":
"L3 Piezīme: ANO nr. 2208 un 3486 pārvadāšana pa jūru lielajos iepakojumos ir aizliegta.”
17. Grozījumi 5.daļas 5.1.nodaļas 5.1.2.1.a) punktā, grozītā ii) apakšpunkta sākumā:
pēc teksta “jāmarķē ar ANO numuru, pirms kā ir burti “UN,” papildināt ar tekstu šādā
redakcijā: „kā pakām tas ir noteikts 5.2.1.1. un 5.2.1.2. punktā,”.
18. Grozījumi 6.daļas 6.2.nodaļas 6.2.4.1.punkta tabulas 4.slejā attiecībā uz standartiem
EN 1975:1999 + A1:2003, EN 12245:2002 un EN 13769:2003 + A1:2005:
tekstu “Pirms 2015.gada 1.janvāra” aizstāt ar tekstu šādā redakcijā: „Līdz 2014.gada
31.decembrim”.
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19. Grozījumi 6.daļas 6.2.nodaļas, 6.2.4.1.punktā, pirmais grozījums lapas augšpusē, tabulas pirmā
rinda (standarts EN ISO 7866:2011):
svītrot.
20. Grozījumi 6.daļas 6.2.nodaļas, 6.2.4.1.punktā, pirmais grozījums lapas augšpusē, tabulas otrā
rinda (standarts EN 14638-3:2010), 1.sleja:
aizstāt tekstu “EN 14638-3:2010” ar tekstu šādā redakcijā: „EN 14638-3:2010/AC”.
21. Grozījumi 6.daļas 6.2.nodaļas 6.2.4.2.punktā, pēdējais grozījums lapas apakšā, tabulas pirmā
rinda (standarts EN 15888:2011):
svītrot.
22. Grozījumi 6.daļas 6.8.nodaļas 6.8.2.6.1.punktā, rindā attiecībā uz jauno standartu
EN 12493:2008 + A1:2012, trešā sleja:
svītrot tekstu “1.2.1, 6.8.1.”.
23. Grozījumi 7.daļas 7.5.nodaļas 7.5.7.1.punktā:
aizstāt tekstu “kad krava” ar tekstu šādā redakcijā: „ja krava”.
24. Grozījumi 8.daļas 8.5.nodaļas papildu prasībā S3:
esošo tekstu aizstāt ar tekstu šādā redakcijā:
“Papildu prasību S3 izteikt šādā redakcijā:
"S3: Īpaši noteikumi par infekciozu vielu pārvadāšanu
Nepiemēro 8.1.4.1.punkta tabulas 2., 3. un 5.slejās un 8.3.4.sadaļā noteiktās prasības.".
24. Grozījumi 9.daļas 9.2.nodaļas 9.2.2.6.3.punktā: neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
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