3. DAĻA
Bīstamo kravu saraksts, īpašie noteikumi
un izņēmumi, kas attiecas uz ierobežotiem
un atbrīvotiem daudzumiem
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3.1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI
3.1.1.

Ievads
Papildus noteikumiem, kas minēti vai uz kuriem atsaucas šīs daļas tabulās, jāievēro
arī katras daļas, nodaļas un/vai sadaļas vispārīgās prasības. Šīs vispārīgās prasības nav
iekļautas tabulās. Ja kāda vispārīgā prasība ir pretrunā kādam īpašajam noteikumam,
tad īpašajam noteikumam ir augstāks spēks.

3.1.2.

Oficiālais kravas nosaukums
PIEZĪME. Par oficiālajiem kravas nosaukumiem, ko lieto paraugu pārvadāšanai,
skatīt. 2.1.4.1. punktu.

3.1.2.1.

Oficiālais kravas nosaukums ir kravu visprecīzāk aprakstošā 3.2. nodaļas A tabulas
ieraksta daļa, kas ir rakstīta ar lielajiem burtiem (plus jebkuri cipari, grieķu burti,
―sek‖, ―terc‖, un burti ―m‖, ―n‖, ―o‖, ―p‖, kuri ir nosaukuma neatņemama daļa).
Iekavās aiz oficiālā kravas nosaukuma var būt norādīts alternatīvs oficiālais kravas
nosaukums [piemēram, ETANOLS (ETILSPIRTS)]. Ieraksta daļas, kas rakstītas ar
mazajiem burtiem, nav jāuzskata par oficiālā kravas nosaukuma daļu.

3.1.2.2.

Ja tādi saikļi kā ―un‖ vai ―vai‖ ir rakstīti ar mazajiem burtiem vai nosaukuma daļas ir
atdalītas ar komatiem, tad pārvadājuma dokumentā vai pakas marķējumā nav obligāti
jānorāda pilnais ieraksta nosaukums. Tas konkrēti attiecas uz gadījumiem, kad
vairākiem atšķirīgiem ierakstiem ir viens un tas pats ANO numurs. Piemēri, kas ilustrē
oficiālā kravas nosaukuma izvēli šādiem ierakstiem ir:
a)

ANO Nr. 1057 ŠĶILTAVAS vai ŠĶILTAVU UZPILDĪTĀJI— oficiālais kravas
nosaukums ir piemērotākais no šādām iespējamajām kombinācijām:
ŠĶILTAVAS
ŠĶILTAVU UZPILDĪTĀJI;

b)

ANO Nr. 2793 MELNO METĀLU METĀLGRIEŠANAS, URBŠANAS,
VIRPOŠANAS, FRĒZĒŠANAS SKAIDAS formā, kam ir tendence uz
pašsakaršanu. Oficiālais kravas nosaukums ir piemērotākais no šīm
kombinācijām:
MELNO METĀLU METĀLGRIEŠANAS SKAIDAS
MELNO METĀLU URBŠANAS SKAIDAS
MELNO METĀLU VIRPOŠANAS SKAIDAS
MELNO METĀLU FRĒZĒŠANAS SKAIDAS

3.1.2.3.

Oficiālos kravas nosaukumus pēc vajadzības drīkst lietot kā vienskaitlī, tā arī
daudzskaitlī. Turklāt, ja par oficiālā kravas nosaukuma daļu lieto norādošos vārdus,
tad šo vārdu secība dokumentos vai pakas marķējumā ir pēc izvēles. Piemēram,
―DIMETILAMĪNA ŪDENS ŠĶĪDUMU‖ drīkst nosaukt arī par ―DIMETILAMĪNA
ŠĶĪDUMU ŪDENĪ‖. 1. klases kravas drīkst apzīmēt ar tirdzniecības vai militārajiem
nosaukumiem, kuros ietverts oficiālais kravas nosaukums un kuri papildināti ar
aprakstošu papildu tekstu.

3.1.2.4.

Daudzām vielām ir atsevišķi ieraksti, kas attiecīgi attiecas uz to šķidru un cietu
fizikālo stāvokli (skatīt šķidruma un cietas vielas definīciju 1.2.1. sadaļā) vai uz cietu
vielu un šķīdumu. Tiem piešķir atsevišķus ANO numurus, kuriem nav ne vienmēr ir
blakus numuri1.

1

Sīkāka informācija alfabētiskajā rādītājā (3.2. nodaļas B tabula), piemēram: NITROKSILĒNI, ŠĶIDRI 6.1. 1665;
NITROKSILĒNI, CIETI 6.1. 3447.
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3.1.2.5.

Tādas vielas oficiālajam kravas nosaukumam, kas saskaņā ar definīciju 1.2.1. sadaļā ir
cieta viela un ko piedāvā pārvadāšanai izkausētu, jāpievieno norādošais vārds
―KAUSĒTS‖ (piemēram, ALKILFENOLS, CIETS, C.N.P., KAUSĒTS), ja tas ar
lielajiem burtiem jau nav ietverts nosaukumā, kas norādīts 3.2. nodaļas A tabulā.

3.1.2.6.

Izņemot pašreaģējošās vielas un organiskos peroksīdus, tad tādas vielas oficiālajam
kravas nosaukumam, kuru saskaņā ar 2.2.X.2. punktu bez stabilizācijas būtu aizliegts
pārvadāt tādēļ, ka tā parastos pārvadāšanas apstākļos varētu bīstami reaģēt, jāpievieno
vārds ―STABILIZĒTS‖, piemēram, ―TOKSISKS ŠĶIDRUMS, ORGANISKS,
C.N.P., STABILIZĒTS‖), ja tas ar lielajiem burtiem jau nav iekļauts nosaukumā, kas
norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 2. slejā.
Ja, lai nepieļautu bīstami palielinātu spiedienu, šādu vielu stabilizēšanai izmanto
temperatūras kontroli, tad
a)

attiecībā uz šķidrumiem: šķidrumus, kuriem nepieciešama temperatūras kontrole2,
nav atļauts pārvadāt pa dzelzceļu;

b)

gāzu pārvadāšanas nosacījumus jāapstiprina kompetentai iestādei.

3.1.2.7.

Hidrātus drīkst pārvadāt, lietojot bezūdens vielas oficiālo kravas nosaukumu.

3.1.2.8.

Grupas vai “citādi neprecizētie” (C.N.P.) nosaukumi

3.1.2.8.1.

Grupas un ―citādi neprecizētie‖ oficiālie kravas nosaukumi, uz kuriem 3.2. nodaļas
A tabulas 6. slejā ir attiecināts īpašais noteikums 274 vai 318, jāpapildina ar kravu
tehnisko nosaukumu, ja vien attiecībā uz kādu atsevišķu ierobežotu kontrolējamu vielu
saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai starptautisku konvenciju nav aizliegts to izpaust.
Sprādzienbīstamām vielām, kas ietilpst 1. klasē, bīstamo kravu aprakstu drīkst
papildināt ar papildu aprakstošu tekstu, lai norādītu komerciālo vai militāro
nosaukumu. Tehniskos nosaukumus jāraksta iekavās tieši aiz oficiālā kravas
nosaukuma. Drīkst lietot arī tādus piemērotus vārdus kā ―satur‖ vai ―saturošs‖ vai
tādus norādošus vārdus kā ―maisījums‖, ―šķīdums‖ un citus, kā arī norādīt tehniskās
sastāvdaļas procentuālo īpatsvaru. Piemēram, ―UN 1993 UZLIESMOJOŠS
ŠĶIDRUMS, C.N.P. (SATUR KSILOLU UN BENZOLU), 3, II‖.

3.1.2.8.1.1.

Tehniskais nosaukums drīkst būt atzīts ķīmiskais nosaukums vai bioloģiskais
nosaukums, vai cits nosaukums, ko attiecīgajā laikā lieto zinātniskās un tehniskās
rokasgrāmatās, žurnālos un dokumentos. Šim nolūkam nedrīkst lietot tirdzniecības
nosaukumus. Attiecībā uz pesticīdiem jālieto tikai ISO vispārpieņemto(-os)
nosaukumu(-us), citu(-us) nosaukumu(-us), kas ir Pasaules Veselības organizācijas
(PVO) Rekomendētajā pesticīdu klasifikācijā pēc bīstamības un klasifikācijas
pamatnostādnēs, vai arī aktīvās vielas (aktīvo vielu) nosaukumu.

3.1.2.8.1.2.

Ja bīstamo kravu maisījums ir aprakstīts ar vienu no ―C.N.P.‖ vai grupas ierakstiem,
uz kuru 3.2. nodaļas A tabulas 6. slejā ir attiecināts īpašais noteikums 274, tad nav
jānorāda vairāk par tām divām sastāvdaļām, kuras visvairāk nosaka maisījuma
bīstamību vai bīstamības, izņemot ierobežotās vielas, ja to izpaušana ir aizliegta
saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai starptautisku konvenciju. Ja paka, kas satur
maisījumu, ir apzīmēta ar kādu papildu bīstamības zīmi, tad vienam no diviem
tehniskajiem nosaukumiem, kas norādīti iekavās, ir jābūt tās sastāvdaļas nosaukumam,
kuras dēļ jālieto papildu bīstamības zīme.
PIEZĪME. Skatīt 5.4.1.2.2.

3.1.2.8.1.3.

Piemēri, kas ilustrē oficiālā kravas nosaukuma izraudzīšanos, to papildinot ar kravas
tehnisko nosaukumu šādos C.N.P. ierakstos ir:
ANO Nr. 2902 PESTICĪDS, ŠĶIDRS, TOKSISKS, C.N.P. (drazoksolons);

2

Noteikums attiecas uz visām vielām (arī ar ķīmiskiem inhibitoriem stabilizētām vielām), kuru pašpaātrinošās sadalīšanās
temperatūra (PST) pārvadāšanai izmantojamajā ietvērumā ir ne augstāka par 50 C.
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ANO Nr. 3394 METĀLORGANISKA VIELA, ŠĶIDRA, PIROFORA, REAĢĒ AR
ŪDENI (trimetilgallijs).
3.1.3.

Šķīdumi vai maisījumi
PIEZĪME: Ja viela 3.2.nodaļas A tabulā norādīta pēc nosaukuma, to pārvadāšanai
jāidentificē ar oficiālo kravas nosaukumu, kas norādīts 3.2.nodaļas A tabulas 2.slejā.
Šādām vielām drīkst būt tehniski piemaisījumi (piemēram, tādi, kas radušies
ražošanas procesā) vai stabilizēšanas vai citā nolūkā pievienotas piedevas, ja tas
neietekmē to klasifikāciju. Tomēr pēc nosaukuma minētu vielu, t.i., norādītu kā
atsevišķu ierakstu 3.2. nodaļas A tabulā, kura satur tehniskus piemaisījumus vai
stabilizēšanas vai citā nolūkā pievienotas piedevas, kas ietekmē tās klasifikāciju,
jāuzskata par šķīdumu vai maisījumu (skatīt 2.1.3.3.).

3.1.3.1.

Uz šķīdumu vai maisījumu RID neattiecas, ja šķīduma vai maisījuma raksturlielumi,
īpašības, forma vai fizikālais stāvoklis ir tāds, ka tas neatbilst kritērijiem, ieskaitot
cilvēku pieredzes kritērijus, iekļaušanai jebkurā klasē.

3.1.3.2.

Šķīdumam vai maisījumam, kas sastāv no vienas dominējošas pēc nosaukuma 3.2.
nodaļas A tabulā minētas vielas un vienas vai vairākām vielām, uz kurām RID
neattiecas, un vienas vai vairāku pēc nosaukuma 3.2. nodaļas A tabulā minētu vielu
klātbūtnes pazīmēm, jāpiešķir dominējošās vielas, kura minēta pēc nosaukuma 3.2.
nodaļas A tabulā, ANO numurs un oficiālais kravas nosaukums, ja:
a)

šķīdums vai maisījums nav minēts pēc nosaukuma 3.2. nodaļas A tabulā;

b)

3.2. nodaļas A tabulā pēc nosaukuma minētās vielas nosaukums un apraksts īpaši
nenorāda, ka tās attiecas tikai uz tīrām vielām;

c)

šķīduma vai maisījuma klase, klasificēšanas kods, iepakošanas grupa vai
fizikālais stāvoklis neatšķiras no šiem pēc nosaukuma 3.2. nodaļas A tabulā
minētās vielas parametriem; vai

d)

šķīduma vai maisījuma bīstamības īpašības un citas īpatnības nerada
nepieciešamību veikt ārkārtas pasākumus, atšķirīgus no tiem, kuri paredzēti
attiecībā uz pēc nosaukuma 3.2. nodaļas A tabulā minēto vielu.

Kā daļu no oficiālā kravas nosaukuma jāpievieno attiecīgie norādošie vārdi, tādi kā
"ŠĶĪDUMS" vai "MAISĪJUMS", piemēram, "ACETONA ŠĶĪDUMS". Turklāt, pēc
šķīduma vai maisījuma pamatapraksta drīkst norādīt arī šķīduma vai maisījuma
koncentrāciju, piemēram, "ACETONA 75% ŠĶĪDUMS".
3.1.3.3.

Šķīdumam vai maisījumam, kas nav minēts pēc nosaukuma 3.2.nodaļas A tabulā, un
kas sastāv no divām vai vairāk bīstamām kravām, jāpiešķir ieraksts, kura oficiālais
kravas nosaukums, apraksts, klase, klasifikācijas kods un iepakošanas grupa
visprecīzāk apraksta šo šķīdumu vai maisījumu.
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3.2. NODAĻA
BĪSTAMO KRAVU SARAKSTS
3.2.1.

A tabula. Bīstamo kravu saraksts ANO numuru secībā
Paskaidrojumi
Parasti katra šīs nodaļas A tabulas rinda attiecas uz vielu(-ām) vai izstrādājumu(-iem),
kam piešķirts konkrēts ANO numurs. Tomēr, ja vielām vai izstrādājumiem, kam ir
viens un tas pats ANO numurs, ir atšķirīgas ķīmiskās īpašības, fizikālās īpašības
un/vai pārvadāšanas nosacījumi, tad šim ANO numuram var izmantot vairākas rindas
pēc kārtas.
Katrā A tabulas slejā ir noteikti dati, kas norādīti turpmāk paskaidrojumos. Šūnā, kas
ir attiecīgās rindas un attiecīgās slejas krustpunkts, ir informācija par slejas datiem
saistībā ar attiecīgās rindas vielu(-ām) vai izstrādājumu(-iem):
–

pirmajās četrās šūnās ir attiecīgās rindas vielas(-u) vai izstrādājuma(-u)
identifikācijas dati (papildu informācija šajā ziņā var būt īpašajos noteikumos, kas
minēti 6. slejā);

–

nākamajās šūnās pilnīgas informācijas veidā vai kodētā veidā norādīti
piemērojamie īpašie noteikumi. Kodi savstarpēji norāda uz detalizētu
informāciju, kas ir atrodama turpmāk paskaidrojumos norādītajā attiecīgajā daļā,
nodaļā, sadaļā un/vai punktā. Tukša šūna nozīmē vai nu to, ka nav neviena īpaša
noteikuma un ir piemērojamas tikai vispārīgās prasības, vai ka ir spēkā
paskaidrojumos norādīts pārvadāšanas ierobežojums.

Piemērojamās vispārīgās prasības nav norādītas attiecīgajās šūnās. Turpmākajos
paskaidrojumos norādīta(-as) daļa(-as), nodaļa(-as), sadaļa(-as) un/vai punkts(-i),
kuros tās atrodamas.
Paskaidrojumi katrai slejai
1. sleja

―ANO nr.‖
Norāda ANO numuru

2. sleja

–

bīstamajai vielai vai izstrādājumam, ja vielai vai izstrādājumam ir
piešķirts savs īpašs ANO numurs, vai

–

grupas vai c.n.p. ierakstam, uz kuru saskaņā ar 2. daļas kritērijiem
(lēmumu pieņemšanas shēmu) bīstamās vielas vai izstrādājumi, kuri
nav minēti pēc nosaukuma, jāattiecina.

―Nosaukums un apraksts‖
Satur ar lielajiem burtiem rakstītu vielas vai izstrādājuma nosaukumu, ja
vielai vai izstrādājumam ir piešķirts savs īpašs ANO numurs, vai grupas
vai c.n.p. ierakstu, uz ko tā attiecināta saskaņā ar 2. daļas kritērijiem
(lēmumu pieņemšanas shēmu). Šo nosaukumu lieto kā oficiālo kravas
nosaukumu vai attiecīgajā gadījumā par oficiālā kravas nosaukuma daļu
(sīkāku informāciju par oficiālo kravas nosaukumu skatīt 3.1.2.).
Aiz oficiālā kravas nosaukuma pievienots ar mazajiem burtiem rakstīts
aprakstošs teksts, kurā paskaidrota ieraksta piemērošanas joma, ja vielas
vai izstrādājuma klasifikācija un/vai pārvadāšanas nosacījumi noteiktos
apstākļos var atšķirties.

3.a) sleja

―Klase‖
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Iekļauts tās klases numurs, kurā ietilpst bīstamā viela vai izstrādājums. Šo
klases numuru piešķir saskaņā ar 2. daļā noteiktajām procedūrām un
kritērijiem.
3.b) sleja

―Klasifikācijas kods‖
Iekļauts bīstamās vielas vai izstrādājuma klasifikācijas kods.

4. sleja

–

Kodu 1. klases bīstamajām vielām vai izstrādājumiem veido
apakšgrupas numurs un savietojamības grupas burts, ko piešķir
saskaņā ar 2.2.1.1.4. punktā noteiktajām procedūrām un kritērijiem.

–

Kodu 2. klases bīstamajām vielām vai izstrādājumiem veido numurs
un bīstamības īpašību grupa, kuri paskaidroti 2.2.2.1.2. un
2.2.2.1.3. punktā.

–

Paskaidrojumi par kodiem 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8.
un 9. klases bīstamajām vielām vai izstrādājumiem ir iekļauti
2.2.X.1.2.1. punktā3.

–

7. klases bīstamajām vielām vai izstrādājumiem, nav klasifikācijas
koda.

―Iepakošanas grupa‖
Norādīts bīstamajai vielai piešķirtais(-ie) iepakošanas grupas numurs(-i)
(I, II vai III). Šos iepakošanas grupas numurus piešķir, pamatojoties uz
2. daļā noteiktajām procedūrām un kritērijiem. Daži izstrādājumi un
vielas nav attiecināti uz nevienu iepakošanas grupu.

5. sleja

―Bīstamības zīmes‖
Iekļauts to bīstamības zīmju/transporta bīstamības zīmju parauga numurs
(skatīt 5.2.2.2. un 5.3.1.7. ), kurām jābūt uz pakām, konteineriem,
cisternkonteineriem, portatīvajām cisternām, MEGC, cisternvagoniem,
vagoniem ar nomontējamām cisternām, baterijvagoniem un vagoniem.
Paraugiem Nr.13. un Nr.15 atbilstošās manevrēšanas (šķirošanas) zīmes
(skatīt 5.3.4. sadaļu), kas dažām vielām norādītas iekavās, jāpiestiprina
tikai šādos gadījumos:
– 1. klases kravām: abās pusēs vagonam, kurā šo vielu pārvadā kā
vagonsūtījumu;
– 2. klases kravām: abās pusēs cisternvagoniem, baterijvagoniem,
vagoniem ar nomontējamām cisternām, kā arī vagoniem, kuros
pārvadā cisternkonteinerus, MEGC un portatīvās cisternas.
Tomēr, 7. klases vielām un izstrādājumiem 7X nozīmē 7.A, 7.B vai 7.C
bīstamības zīmes paraugu atbilstīgi kategorijai (skatīt 5.1.5.3.4. un
5.2.2.1.11.1. ) vai 7.D transporta bīstamības zīmi (skatīt 5.3.1.1.3. un
5.3.1.7.2. ).
Vispārīgie noteikumi par apzīmēšanu/transporta bīstamības zīmju
uzlikšanu (piemēram, bīstamības zīmju skaits, to izvietojums) iekļauti
5.2.2.1. punktā attiecībā uz pakām un mazajiem konteineriem un
5.3.1. sadaļā attiecībā uz lielajiem konteineriem, cisternkonteineriem,
MEGC, portatīvajām cisternām, cisternvagoniem, vagoniem ar
nomontējamām tvertnēm, baterijvagoniem un vagoniem.
PIEZĪME. Īpašie noteikumi, kas norādīti 6. slejā, iepriekšminētos
apzīmēšanas noteikumus var mainīt.

3

X = bīstamās vielas vai izstrādājuma klases numurs bez atdalošā punkta, ja tāds ir.
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6. sleja

―Īpašie noteikumi‖
Iekļauti ciparu kodi īpašajiem noteikumiem, kuri jāievēro. Šie noteikumi
attiecas uz dažādiem jautājumiem, kas galvenokārt saistīti ar 1.—5. slejas
saturu (piemēram, pārvadāšanas aizliegumiem, atbrīvojumiem no
prasībām, paskaidrojumiem par konkrētu veidu attiecīgo bīstamo kravu
klasifikāciju un papildu apzīmēšanas vai marķēšanas noteikumiem), un
tie numerācijas secībā ir iekļauti 3.3. nodaļā. Ja 6. sleja ir tukša, tad
attiecīgajām bīstamajām kravām attiecībā uz 1.—5. slejas saturu
nepiemēro nekādus īpašus noteikumus.

7.a) sleja

―Ierobežoti daudzumi‖
Norāda maksimālo daudzumu iekšējā iepakojumā vai izstrādājumā, lai
bīstamās kravas pārvadātu kā ierobežotos daudzumus saskaņā ar
3.4.nodaļu.

7.b)

sleja―Atbrīvotie daudzumi‖
Iekļauti burtciparu kodi ar šādu nozīmi:

8. sleja

–

―E0‖ nozīmē, ka attiecībā uz bīstamajām kravām, kas iepakotas
atbrīvotos daudzumos, nav atbrīvojumu no RID noteikumiem;

–

visi pārējie burtciparu kodi, kas sākas ar burtu ―E‖, nozīmē, ka RID
noteikumi nav jāpiemēro, ja ir izpildīti 3.5. nodaļas nosacījumi.

―Iepakošanas instrukcijas‖
Iekļauti piemērojamie iepakošanas instrukciju burtciparu kodi:
–

burtciparu kodi, kas sākas ar burtu ―P‖, kuri norāda iepakošanas
instrukcijas iepakojumiem un tvertnēm (izņemot IBC un lielos
iepakojumus), vai kas sākas ar burtu ―R‖, kuri norāda iepakošanas
instrukcijas plānsieniņu metāla iepakojumiem. Tās ir sakārtotas
numerācijas secībā 4.1.4.1. punktā un norāda atļautos iepakojumus
un tvertnes. Tās arī norāda, kuri 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. sadaļas
vispārīgie iepakošanas noteikumi un kuri 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8.
un 4.1.9. sadaļas īpašie iepakošanas noteikumi jāievēro. Ja 8. slejā
nav koda, kas sākas ar burtu ―P‖ vai ―R‖, tad attiecīgās bīstamās
kravas nedrīkst pārvadāt iepakojumos;

–

burtciparu kodi, kas sākas ar burtiem ―IBC‖, kuri norāda iepakošanas
instrukcijas vidējas kravnesības konteineriem. Tās ir sakārtotas
numerācijas secībā 4.1.4.2. punktā un norāda atļautos IBC. Tās arī
norāda, kuri 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. sadaļas vispārīgie iepakošanas
noteikumi un kuri 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8. un 4.1.9. sadaļas īpašie
iepakošanas noteikumi jāievēro. Ja 8. slejā nav koda, kas sākas ar
burtiem ―IBC‖, tad attiecīgās bīstamās kravas nedrīkst pārvadāt
vidējas kravnesības konteineros;

–

burtciparu kodi, kas sākas ar burtiem ―LP‖, kuri norāda iepakošanas
instrukcijas lielajiem iepakojumiem. Tās ir sakārtotas numerācijas
secībā 4.1.4.3. punktā un norāda atļautos lielos iepakojumus. Tās arī
norāda, kuri 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3. sadaļas vispārīgie iepakošanas
noteikumi un kuri 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8. un 4.1.9. sadaļas īpašie
iepakošanas noteikumi jāievēro. Ja 8. slejā nav koda, kas sākas ar
burtiem ―LP‖, tad attiecīgās bīstamās kravas nedrīkst pārvadāt
lielajos iepakojumos;

PIEZĪME. Īpašie iepakošanas noteikumi, kas norādīti 9.a slejā,
iepriekšminētās iepakošanas instrukcijas var mainīt.
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9.a) sleja

―Īpašie iepakošanas noteikumi‖
Iekļauti piemērojamo īpašo iepakošanas noteikumu burtciparu kodi:

9.b) sleja

–

burtciparu kodi, kas sākas ar burtiem ―PP‖ vai ―RR‖, norāda uz
papildus ievērojamiem īpašiem iepakošanas noteikumiem
iepakojumiem un tvertnēm (izņemot IBC un lielos iepakojumus). Tie
ir iekļauti 4.1.4.1. punktā, attiecīgās 8. slejā norādītās iepakošanas
instrukcijas (ar burtu ―P‖ vai ―R‖) beigās. Ja 9.a) slejā nav koda, kas
sākas ar burtiem ―PP‖ vai ―RR‖, tad nav jāpiemēro neviens īpašais
iepakošanas noteikums, kurš iekļauts attiecīgās iepakošanas
instrukcijas beigās;

–

burtciparu kodi, kas sākas ar burtu ―B‖ vai ar burtiem ―BB‖, norāda
uz papildus ievērojamiem īpašajiem iepakošanas noteikumiem IBC.
Tie ir iekļauti 4.1.4.2. punktā, attiecīgās 8. slejā norādītās
iepakošanas instrukcijas (ar burtiem ―IBC‖) beigās. Ja 9.a) slejā nav
koda, kas sākas ar burtu ―B‖ vai ar burtiem ―BB‖, tad nav jāpiemēro
neviens īpašais iepakošanas noteikums, kurš iekļauts attiecīgās
iepakošanas instrukcijas beigās;

–

burtciparu kodi, kas sākas ar burtu ―L‖, norāda uz papildus
ievērojamiem īpašajiem iepakošanas noteikumiem lielajiem
iepakojumiem. Tie ir iekļauti 4.1.4.3. punktā, attiecīgās 8. slejā
norādītās iepakošanas instrukcijas beigās (ar burtiem ―LP‖). Ja
9.a) slejā nav koda, kas sākas ar burtu ―L‖, tad nav jāpiemēro
neviens īpašais iepakošanas noteikums, kurš iekļauts attiecīgās
iepakošanas instrukcijas beigās.

―Jauktās iepakošanas noteikumi‖
Iekļauti piemērojamo jauktās iepakošanas noteikumu burtciparu kodi, kas
sākas ar burtiem ―MP‖. Tie numerācijas secībā ir iekļauti 4.1.10. sadaļā.
Ja 9.b) slejā nav koda, kas sākas ar burtiem ―MP‖, tad piemērojamas tikai
vispārīgās prasības (skatīt 4.1.1.5. un 4.1.1.6.).

10. sleja

―Portatīvo cisternu un beztaras pārvadājumu konteineru instrukcijas‖
Iekļauts burtciparu kods, kas saskaņā ar 4.2.5.2.1.—4.2.5.2.4. un
4.2.5.2.6. punktu piešķirts portatīvo cisternu instrukcijai. Šī portatīvo
cisternu instrukcija atbilst vismazāk stingrākajiem noteikumiem, kuri ir
pieņemami vielas pārvadāšanai portatīvajās cisternās. Kodi, kas identificē
pārējās vielas pārvadāšanai atļautās portatīvo cisternu instrukcijas, ir
atrodami 4.2.5.2.5. punktā. Ja koda nav, tad pārvadāšana portatīvajās
cisternās ir iespējama tikai ar kompetentās iestādes apstiprinājumu, kā tas
paredzēts 6.7.1.3. punktā.
Vispārīgās prasības portatīvo cisternu konstruēšanai, izgatavošanai,
aprīkojumam, tipa apstiprināšanai, pārbaudēm un marķēšanai ir
atrodamas 6.7. nodaļā. Vispārīgās prasības izmantošanai (piemēram,
piepildīšanai) ir atrodamas 4.2.1.—4.2.4. sadaļā.
Norāde ―(M)‖ nozīmē, ka vielu drīkst pārvadāt ANO MEGC.
PIEZĪME. Īpašie noteikumi, kas norādīti 11. slejā, iepriekšminētās
prasības var mainīt.
Var būt iekļauti arī burtciparu kodi, kas sākas ar burtiem ―BK‖ un norāda
beztaras pārvadājumu konteineru tipu, kuri aprakstīti 6.11. sadaļā un
kurus drīkst izmantot beztaras pārvadājumiem saskaņā ar 7.3.1.1. punkta
a) apakšpunktu un 7.3.2. sadaļu.

11. sleja

―Portatīvo cisternu un beztaras pārvadājumu konteineru īpašie noteikumi‖
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Iekļauti to papildus ievērojamo īpašo noteikumu burtciparu kodi, kas
attiecas uz portatīvajām cisternām. Kodi, kas sākas ar burtiem ―TP‖,
attiecas uz portatīvo cisternu izgatavošanu vai lietošanu. Tie ir iekļauti
4.2.5.3. punktā.
PIEZĪME. Ja tehniski tas ir būtiski, tad šie īpašie noteikumi ir
piemērojami ne tikai 10. slejā minētajām portatīvajām cisternām, bet arī
atbilstoši 4.2.5.2.5. punkta tabulai izmantotajām portatīvajām cisternām.
12. sleja

―Cisternu kodi RID cisternām‖
Iekļauts burtciparu kods, kas raksturo cisternas tipu saskaņā ar
4.3.3.1.1. punktu (2. klases gāzēm) vai 4.3.4.1.1. punktu (3.—9. klases
vielām). Šā tipa cisternas atbilst vismazāk stingrākajiem noteikumiem,
kas ir pieņemami attiecīgās vielas pārvadāšanai RID cisternās. Kodi, kas
raksturo pārējos atļautos cisternu tipus, ir atrodami 4.3.3.1.2. punktā
(2. klases gāzēm) vai 4.3.4.1.2. punktā (3.—9. klases vielām). Ja koda
nav, tad pārvadāšana RID cisternās nav atļauta.
Ja šajā slejā ir norādīts cisternas kods cietām vielām (S) un šķidrumiem
(L), tad tas nozīmē, ka šo vielu drīkst piedāvāt pārvadāšanai vai nu kā
cietu vielu, vai kā šķidru (kausētu) vielu. Parasti šis noteikums ir
piemērojams vielām, kuru kušanas temperatūru ir no 20 °C līdz 180 °C.
Ja cietai vielai šajā slejā ir norādīts tikai cisternas kods šķidrumiem (L),
tad tas nozīmē, ka šī viela ir pārvadājama cisternās tikai šķidrā (kausētā)
veidā.
Vispārīgās prasības cisternu izgatavošanai, aprīkojumam, tipa
apstiprināšanai, pārbaudei un marķēšanai, kuras nav norādītas cisternu
kodā, ir atrodamas 6.8.1., 6.8.2., 6.8.3. un 6.8.5. sadaļā. Vispārīgās
prasības lietošanai (piemēram, maksimālā pildījuma pakāpe, minimālais
pārbaudes spiediens) ir atrodamas 4.3.1.— 4.3.4. sadaļā.
Norāde ―(M)‖ aiz cisternas koda nozīmē, ka vielu drīkst pārvadāt arī
baterijvagonos vai MEGC.
Norāde ―(+)‖ aiz cisternas koda nozīmē, ka alternatīvu cisternu atļauts
izmantot tikai tad, ja šāds lietojums norādīts tipa apstiprinājuma
sertifikātā.
Par ar šķiedrām armētas plastmasas cisternkonteineriem skatīt 4.4.1. un
6.9. ; par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai skatīt 4.5.1. un 6.10.
PIEZĪME. Īpašie noteikumi, kas norādīti 13. slejā, iepriekšminētās
prasības var mainīt.

13. sleja

―Īpašie noteikumi RID cisternām‖
Iekļauti papildus ievērojamo īpašo RID noteikumu burtciparu kodi, kas
attiecas uz cisternām:
–

burtciparu kodi, kas sākas ar burtiem ―TU‖, norāda uz šo cisternu
izmantošanas īpašajiem noteikumiem. Tie ir atrodami 4.3.5. sadaļā;

–

burtciparu kodi, kas sākas ar burtiem ―TC‖, norāda uz īpašajiem
noteikumiem šo cisternu konstrukcijai. Tie ir atrodami
6.8.4. sadaļas a) apakšpunktā;

–

burtciparu kodi, kas sākas ar burtiem ―TE‖, norāda uz īpašajiem
noteikumiem par šo cisternu aprīkojuma sastāvdaļām. Tie ir
atrodami 6.8.4. sadaļas b) apakšpunktā;
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–

burtciparu kodi, kas sākas ar burtiem ―TA‖, norāda uz īpašajiem
noteikumiem šo cisternu tipa apstiprināšanai. Tie ir atrodami
6.8.4. sadaļas c) apakšpunktā;

–

burtciparu kodi, kas sākas ar burtiem ―TT‖, norāda uz īpašajiem
noteikumiem šo cisternu pārbaudēm. Tie ir atrodami
6.8.4. sadaļas d) apakšpunktā;

–

burtciparu kodi, kas sākas ar burtiem ―TM‖, norāda uz īpašajiem
noteikumiem šo cisternu marķēšanai. Tie ir
atrodami
6.8.4. sadaļas e) apakšpunktā.

PIEZĪME. Ja tehniski tas ir būtiski, tad šādi īpašie noteikumi ir
piemērojami ne tikai 12. slejā minētajām cisternām, bet arī atbilstoši
4.3.3.1.2 un 4.3.4.1.2. punkta hierarhiskajai secībai izmantotajām
cisternām.
14. sleja

(Rezervēta)

15. sleja

―Transporta kategorija‖
Iekļauts cipars, kas norāda vielas vai izstrādājuma transporta kategoriju
attiecībā uz pārvadājumiem, kas ar atkāpēm no noteikumu ievērošanas
(skatīt 1.1.3.1. punkta c) apakšpunktu) tiek veikti saistībā ar uzņēmuma
pamatdarbību.

16. sleja

―Īpašie pārvadāšanas noteikumi – Pakas‖
Iekļauts pārvadāšanai pakās piemērojamo īpašo noteikumu (ja ir)
burtciparu kods(-i), kas sākas ar burtu ―W‖. Tie ir norādīti 7.2.4. sadaļā.
Vispārīgie noteikumi par pārvadājumiem pakās ir atrodami 7.1. un
7.2. nodaļā.
PIEZĪME. Papildus jāievēro 18. slejā norādītie īpašie noteikumi par
iekraušanu, izkraušanu un kraušanas darbībām.

17. sleja

―Īpašie pārvadāšanas noteikumi – Beztaras pārvadājums‖
Iekļauts beztaras pārvadāšanai piemērojamo īpašo noteikumu burtciparu
kods(-i), kas sākas ar burtiem ―VW‖. Tie ir norādīti 7.3.3. sadaļā. Ja koda
nav, tad beztaras pārvadāšana nav atļauta. Vispārīgie noteikumi par
beztaras pārvadājumiem ir atrodami 7.1. un 7.3. nodaļā.
PIEZĪME. Papildus jāievēro 18. slejā norādītie īpašie noteikumi par
iekraušanu, izkraušanu un kraušanas darbībām.

18. sleja

―Īpašie pārvadāšanas noteikumi – Iekraušana un izkraušana‖
Iekļauts iekraušanai, izkraušanai un kraušanas darbībām piemērojamo
īpašo noteikumu burtciparu kods(-i), kas sākas ar burtiem ―CW‖. Tie ir
norādīti 7.5.11. sadaļā. Ja koda nav, tad piemērojami tikai vispārīgie
noteikumi (skatīt 7.5.1. līdz 7.5.4. un 7.5.8.).

19. sleja

―Pasta sūtījums‖
Iekļauti burtciparu kodi, kas sākas ar burtiem ―CE‖, noteikumiem
attiecībā uz kravas nosūtīšanu kā pasta sūtījumu. Šie noteikumi ir norādīti
7.6. nodaļā. Ja 19. ailē kods nav norādīts, nosūtīt kravu kā pasta sūtījumu
nedrīkst.

20. sleja

―Bīstamības identifikācijas numurs‖
2. līdz 9.klases vielām un izstrādājumiem iekļauts divu vai triju ciparu
numurs (tā priekšā dažreiz ir burts ―X‖), bet 1.klases vielām un
izstrādājumiem klasifikācijas kods (skatīt 3.b) sleju). 5.3.2.1. punktā
norādītajos gadījumos šim numuram jābūt norādītam oranžās krāsas
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pazīšanas zīmes augšējā daļā. Bīstamības identifikācijas numuru nozīme
ir paskaidrota 5.3.2.3. punktā.

- 257 -

- 258 -

A tabula
Bīstamo kravu saraksts
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