Grozījumi Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu
noteikumos (RID), kas stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī

Teksti apstiprināti RID Ekspertu Komitejas rakstiskajā procedūrā.

Grozījumi Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumos (RID), kas stājas spēkā
2019.gada 1.janvārī, izdarīti ar šādiem dokumentiem:
OTIF/RID/NOT/2021 un
CORRIGENDUM 1 to the notification texts in OTIF/RID/NOT/2021dated 1July 2020

PIEZĪME: Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumu (RID) grozījumi, kas stājas spēkā
2021.gada 1.janvārī, tulkoti latviešu valodā no Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas
(OTIF) dokumentu OTIF/RID/NOT/2021 un CORRIGENDUM 1 to the notification texts in
OTIF/RID/NOT/2021dated 1July 2020 oficiālajiem izdevumiem, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Šaubu
un neskaidrību gadījumā noteicošais ir Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) dokumentu OTIF/RID/NOT/2019 un CORRIGENDUM 1 to the notification texts in OTIF/RID/NOT/2021dated 1July
2020 oficiālais izdevums vācu, angļu vai franču valodā.
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TITULLAPA
Aizstāt tekstu "piemērojams no 2019. gada 1. janvāra" ar tekstu šādā redakcijā:
"piemērojams no 2021. gada 1. janvāra".
Aizstāt tekstu “Šis dokuments aizstāj 2017. gada 1. janvāra noteikumus." ar tekstu šādā redakcijā:
"Šis dokuments aizstāj 2019. gada 1. janvāra noteikumus."
Aizstāt tekstu "RID Līgumslēdzējas valstis ir šādas (uz 2019. gada 1.maiju):" ar tekstu šādā redakcijā:
"RID Līgumslēdzējas valstis ir šādas (uz 2020. gada 1.jūliju):".

SATURA RĀDĪTĀJS
1.6.6.1. Izteikt šādā redakcijā:
"1.6.6.1.

Pakas, kurām saskaņā ar IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 1985. gada,
1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem), 1996. gada, 1996. gada (pārskatīto), 1996. gada (ar 2003.
gada grozījumiem), 2005. gada, 2009. gada un 2012. gada izdevumu nav nepieciešams kompetentās
iestādes piešķirts konstrukcijas apstiprinājums".

1.6.6.2. Izteikt šādā redakcijā:
"1.6.6.2.

Paku konstrukcijas, kas apstiprinātas atbilstīgi IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 1985. gada, 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem), 1996. gada, 1996. gada (pārskatīto),
1996. gada (ar 2003. gada grozījumiem), 2005. gada, 2009. gada un 2012. gada izdevumam".

1.6.6.3. Izteikt šādā redakcijā:
"1.6.6.3.

Pakas, kas atbrīvotas no prasībām attiecībā uz skaldmateriāliem atbilstoši RID 2011. un 2013. gada
redakcijai (IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 2009.gada izdevums)".

1.6.6.4. Izteikt šādā redakcijā:
"1.6.6.4.

Īpašas formas radioaktīvi materiāli, kas ir apstiprināti atbilstīgi IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 1985. gada, 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem), 1996. gada, 1996. gada (pārskatīto), 1996. gada (ar 2003. gada grozījumiem), 2005. gada, 2009. gada un 2012. gada izdevumam".

2.3.2.

Izteikt tekstu “4.1. klases” šādā redakcijā:
“1. un 4.1. klases”.

5.5.3.

Papildināt pēc teksta “attiecībā uz” ar tekstu šādā redakcijā:
“sausā ledus (ANO nr. 1845) pārvadāšanu un uz”.
Papildināt beigās, iekavās tekstu pēc “(ANO nr. 1951)” ar tekstu šādā redakcijā:
“vai slāpeklis”.

5.5.

Papildināt ar jaunu 5.5.4. sadaļu šādā redakcijā:

"5.5.4.

Bīstamās kravas, kuras satur aprīkojums, ko lieto vai paredzēts lietot pārvadājuma laikā, kuras pievienotas pakām, transporta tarai, konteineriem vai kravas nodalījumiem vai tur ievietotas".

6. DAĻA

[Grozījums daļas virsrakstā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.3.

Papildināt pēc teksta “A kategorijas” ar tekstu šādā redakcijā:
“(ANO nr. 2814 un 2900)”.
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6.8.2.6.

Aizstāt tekstu “un pārbaudītas” ar tekstu šādā redakcijā:
“, inspicētas un pārbaudītas”.

6.8.2.7.

Aizstāt tekstu “un pārbaudītas” ar tekstu šādā redakcijā:
“, inspicētas un pārbaudītas”.

6.8.3.6.

Aizstāt tekstu “un pārbaudīti” ar tekstu šādā redakcijā:
“, inspicēti un pārbaudīti”.

6.8.3.7.

Aizstāt tekstu “un pārbaudīti” ar tekstu šādā redakcijā:
“, inspicēti un pārbaudīti”.
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1. DAĻA
1.1. nodaļa
1.1.3.6.3.

Aizstāt tabulā attiecībā uz transporta kategoriju 0, 6.2. klasi, tekstu “ANO nr. 2814 un 2900” ar tekstu:
“ANO nr. 2814, 2900 un 3549”.

1.1.3.7.

Izteikt b) apakšpunktu šādā redakcijā:
“kuras atrodas iekārtā (piemēram, klēpjdatorā), ko izmanto vai ko ir paredzēts izmantot pārvadājuma
laikā, izņemot tādu iekārtu, kā datu reģistratori un kravas izsekošanas ierīces, kuras ir pievienotas pakām, transporta tarai, konteineriem vai kravas nodalījumiem vai ievietotas tajos, attiecībā uz kuru ir
piemērojamas tikai 5.5.4.sadaļas prasības”.

1.1.4.4.3

Izteikt šādā redakcijā:

”1.1.4.4.3. Pakas pārvadājošu piekabju pārvadāšana
Ja piekabe tiek atvienota no to velkošās vienības, piekabes aizmugurē saskaņā ar ADR 5.3.2.sadaļu
piestiprinātās oranžās krāsas pazīšanas zīmes un saskaņā ar ADR 3.4.nodaļu piestiprinātās marķējuma
zīmes jāpiestiprina arī piekabes priekšpusē. Tomēr oranžās krāsas pazīšanas zīmes drīkst nepiestiprināt piekabes priekšpusē, ja atbilstošas transporta bīstamības zīmes ir piestiprinātas abos sānos.”
1.2. nodaļa
1.2.1.

Svītrot "ADR" definīcijā vārdu:
"Eiropas".
Papildināt ar šādu jaunu ”Dozas jauda” definīciju:
“”Dozas jauda” ir attiecīgi vides dozas ekvivalents vai virzītas dozas ekvivalents laika vienībā, mērīts
interesējošajā punktā.”
Izteikt definīcijas “Par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgā struktūra (ECM)” zemsvītras piezīmi
4 šādā redakcijā:
"4 Attiecībā uz elementiem, kas saistīti ar par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgajām struktūrām
(ECM) un to sertifikāciju, COTIF G Papildinājums (ATMF) ir harmonizēts ar Eiropas likumdošanu, īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija direktīvu (ES) 2016/798 par
dzelzceļa drošību (14.panta 1. līdz 5.punkts) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada
11.maija direktīvu (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (47.panta 3.punkta f) apakšpunkts). Attiecībā uz par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmu ATMF A pielikums ir ekvivalents Komisijas 2019. gada 16.
maija Īstenošanas regulai (ES) 2019/779, ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo
struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
(ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 445/2011. Regulai (ES) 445/2011 un aptver par
vagonu tehnisko apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmu."
[Grozījums definīcijā "Pildījuma pakāpe" neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
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Aizstāt definīcijā “VSS (GHS)” vārdu “septītais” ar vārdu:
“astotais”, un aizstāt tekstu “ST/SG/AC.10/30/Rev.7” ar tekstu:
"ST/SG/AC.10/30/Rev.8".
Izmainīt "Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas" definīciju šādi:
–

Aizstāt vārdu “sestais” ar vārdu:
" septītais".

–

svītrot tekstu “Apvienoto Nāciju Organizācijas Rekomendāciju bīstamo kravu pārvadājumiem”.

–

aizstāt tekstu “ST/SG/AC.10/11/Rev.6 un Amend.1” ar tekstu:
"ST/SG/AC.10/11/Rev.7".

Papildināt ar šādu jaunu ”IAEA Noteikumi par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu” definīciju:
"" IAEA Noteikumi par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu" ir viens no šo noteikumu šādiem
izdevumiem:
a)

attiecībā uz 1985. gada un 1985. gada (grozīta 1990. gadā) izdevumiem: IAEA Drošības sērija
Nr. 6;

b)

attiecībā uz 1996. gada izdevumu: IAEA Drošības sērija Nr. ST-1;

c)

attiecībā uz 1996. gada (pārskatīto) izdevumu: IAEA Drošības sērija Nr. TS-R-1 (ST-1, pārskatītā);

d)

attiecībā uz 1996. (grozītu 2003. gadā), 2005. un 2009. gada izdevumiem: IAEA Drošības standartu sērija Nr. TS-R-1;

e)

attiecībā uz 2012. gada izdevumu: IAEA Drošības standartu sērija Nr. SSR-6;

f)

attiecībā uz 2018. gada izdevumu: IAEA Drošības standartu sērija Nr. SSR-6 (Rev.1)."

Aizstāt "Cisternkonteinera, portatīvās cisternas vai cisternvagona operators" definīciju ar divām
definīcijām šādā redakcijā:
""Cisternkonteinera vai portatīvās cisternas operators" ir jebkurš uzņēmums, kura vārdā tiek izmantots cisternkonteiners vai portatīvā cisterna.”
""Cisternvagona operators"5 ir jebkurš uzņēmums, uz kura vārda reģistrēts cisternvagons, vai arī ar
kura vārdu tas ir apstiprināts pārvadāšanai;".
Izteikt zemsvītras piezīmes 5 sākumu šādā redakcijā:
"5 Termins "operators" ir ekvivalents terminam "turētājs", …".
Svītrot definīciju “Radiācijas līmenis”.
[Grozījums definīcijā ""Atjaunots iepakojums"" neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
[Grozījums definīcijā ""Stingra iekšējā tvertne" (saliktiem IBC)" neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Izteikt definīciju “Pašpaātrinošas sadalīšanās temperatūra (PST)” šādā redakcijā:
""Pašpaātrinošas sadalīšanās temperatūra (PST)” ir zemākā temperatūra, kādā var notikt pārvadāšanai paredzētājā iepakojumā, IBC vai cisternā esošas vielas pašpaātrinoša sadalīšanās. PST nosaka
saskaņā ar Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas II daļas 28. nodaļā doto pārbaudes procedūru.".
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Papildināt definīcijas “Pašpaātrinošas polimerizācijas temperatūra (PPT)” pirmo teikumu” starp
vārdiem “var” un “polimerizēties” ar vārdu:
“pašpaātrinoši”.
Aizstāt definīcijā "Cisternvagons" vārdu "tilpnes" ar vārdu:
"cisternas".
Izteikt definīciju “Transporta indekss” šādā redakcijā:
“„Transporta indekss (TI)”, kas piešķirts pakai, transporta tarai vai konteineram, vai neiepakotam
LSA-I vai SCO-I, vai SCO-III radioaktīvu materiālu pārvadāšanai ir skaitlis, ko izmanto, lai nodrošinātu radioaktīvās apstarošanas kontroli.”.
Aizstāt definīcijā “ANO Paraugnoteikumi” vārdu “divdesmitajam” ar vārdu:
“divdesmit pirmajam” un aizstāt tekstu “(ST/SG/AC.10/1/Rev.20)” ar tekstu:
"(ST/SG/AC.10/1/Rev.21)".
1.4. nodaļa
1.4.1.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

1.4.2.2.1.

[Grozījums d) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt zemsvītras piezīmē 11 tekstu "no 2019.gada 1.janvāra" ar tekstu:
"no 2021.gada 1.janvāra".

1.4.2.2.8.

Aizstāt tekstu “COTIF G Papildinājuma ATMF 15. panta 3.paragrāfā un ATMF A pielikuma 5.pantā
minētā” ar tekstu:
“COTIF G Papildinājuma (ATMF) 15. panta 3.paragrāfā un ATMF A pielikumā minētā”.

1.4.3.3.

Svītrot a) apakšpunktā Piezīmi.
[Grozījums b) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Svītrot e) apakšpunktā vārdu:
“maksimālā” (divreiz).
Svītrot f) apakšpunktā Piezīmi.
Papildināt beigās ar Piezīmi šādā redakcijā:
"PIEZĪME. Piepildītājam jāizveido procedūras, kas nodrošina, ka tas izpilda visus savus pienākumus.
Šķidrumiem un gāzēm paredzētiem cisternvagoniem OTIF tīmekļa vietnē (www.otif.org)
ir pieejamas Vadlīnijas kontroljautājumu sarakstu formā, kuru mērķis ir palīdzēt šķidrumiem un gāzēm paredzētu cisternvagonu piepildītājam izpildīt tā drošības pienākumus, it
īpaši attiecībā uz cisternvagonu noplūdes drošumu.".

1.4.3.4.

Aizstāt a) apakšpunktā vārdu “inspicēšanas” ar tekstu šādā redakcijā:
“inspicēšanas, pārbaužu”.
[Grozījums b) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

1.4.3.5.

Aizstāt a) apakšpunktā vārdu “inspicēšanas” ar tekstu šādā redakcijā:
“inspicēšanas, pārbaužu”.
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Aizstāt e) apakšpunktā tekstu “COTIF G Papildinājuma ATMF 15. panta 3.paragrāfā un ATMF A pielikuma 5.pantā minētā” ar tekstu:
“COTIF G Papildinājuma (ATMF) 15. panta 3.paragrāfā un ATMF A pielikumā minētā”.
1.4.3.7.1.

Svītrot b) un d) apakšpunktā Piezīmes.
Papildināt beigās ar Piezīmi šādā redakcijā:
"PIEZĪME. Izkrāvējam jāizveido procedūras, kas nodrošina, ka tas izpilda visus savus pienākumus.
Šķidrumiem un gāzēm paredzētiem cisternvagoniem OTIF tīmekļa vietnē (www.otif.org)
ir pieejamas Vadlīnijas kontroljautājumu sarakstu formā, kuru mērķis ir palīdzēt šķidrumiem un gāzēm paredzētu cisternvagonu izkrāvējam izpildīt tā drošības pienākumus, it
īpaši attiecībā uz cisternvagonu noplūdes drošumu."

1.4.3.8.

Aizstāt b) apakšpunktā tekstu “COTIF G Papildinājuma ATMF 15. panta 3.paragrāfā un ATMF A
pielikuma 5.pantā minētā” ar tekstu:
“COTIF G Papildinājuma (ATMF) 15. panta 3.paragrāfā un ATMF A pielikumā minētā”.

1.6. nodaļa
1.6.1.1.

Aizstāt tekstu “2019. gada 30. jūnijam” ar tekstu:
“2021. gada 30. jūnijam”.
Aizstāt tekstu “2018. gada 31. decembrim” ar tekstu:
“2020. gada 31. decembrim”.
Aizstāt zemsvītras piezīmē 15 tekstu "2017. gada 1. janvāra" ar tekstu:
"2019. gada 1. janvāra".
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1.6.1.22.

Izteikt šādā redakcijā:

"1.6.1.22.

(Svītrots)".

1.6.1.30.

Izteikt šādā redakcijā:

"1.6.1.30.

(Svītrots)".

1.6.1.47.

Izteikt šādā redakcijā:

"1.6.1.47.

(Svītrots)".

1.6.2.

Papildināt ar jaunu pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"1.6.2.16.

Līdz 2020. gada 31. decembrim piemērojamās 6.2.3.5.1. punkta 3. piezīmes prasības drīkst turpināt
piemērot līdz 2022. gada 31. decembrim."

1.6.3.3.2.

Izteikt šādā redakcijā:

"1.6.3.3.2.

(Svītrots)".

1.6.3.8.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

1.6.3.16.

Izteikt šādā redakcijā:

"1.6.3.16.

Cisternvagoniem un baterijvagoniem, kas ražoti pirms 2007. gada 1. janvāra un kas neatbilst 4.3.2.
sadaļā, 6.8.2.3., 6.8.2.4. un 6.8.3.4. punktā noteiktajām prasībām par cisternu pasi, cisternu pases datu
glabāšana ir jāuzsāk vismaz pirmajā periodiskajā inspicēšanā pēc 2007. gada 30. jūnija."

1.6.3.27.

Svītrot a) apakšpunkta pēdējo rindkopu.

1.6.4.5.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

1.6.4.18.

Izteikt šādā redakcijā:

"1.6.4.18.

Cisternkonteineriem un MEGC, kas ražoti pirms 2007. gada 1. janvāra un kas neatbilst 4.3.2. sadaļā,
6.8.2.3., 6.8.2.4. un 6.8.3.4. punktā noteiktajām prasībām par cisternu pasi, cisternu pases datu glabāšana ir jāuzsāk vismaz pirmajā periodiskajā inspicēšanā pēc 2007. gada 30. jūnija."

1.6.4.32.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

1.6.4.

Papildināt ar jaunu pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"1.6.4.55.

Ar šķiedru armētas plastmasas (FRP) cisternkonteinerus, kas izgatavoti pirms 2021. gada 1. jūlija
saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim, bet kuri tomēr neatbilst 6.9.6.1.
punkta prasībām par cisternas koda marķēšanu, kuras piemēro no 2021. gada 1. janvāra, drīkst turpināt
marķēt saskaņā ar prasībām, ko piemēroja līdz 2020. gada 31. decembrim, līdz nākamajai periodiskajai inspicēšanai pēc 2021. gada 1. jūlija."
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1.6.6.1.

Izteikt šādā redakcijā:

"1.6.6.1.

Pakas, kurām saskaņā ar IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 1985.
gada, 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem), 1996. gada, 1996. gada (pārskatīto), 1996. gada
(ar 2003. gada grozījumiem), 2005. gada, 2009. gada un 2012. gada izdevumu nav nepieciešams
kompetentās iestādes piešķirts konstrukcijas apstiprinājums
Pakām, kam nav nepieciešams kompetentās iestādes piešķirts konstrukcijas apstiprinājums (izņēmuma
pakas, IP-1 tipa, IP-2 tipa, IP-3 tipa un A tipa pakas), pilnībā jāatbilst RID prasībām, izņemot gadījumus, kad:
a)

b)

pakas, kas atbilst IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 1985. gada vai
1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevumu prasībām:
i)

drīkst turpināt pārvadāt ar nosacījumu, ka tās sagatavotas pārvadāšanai pirms 2003. gada
31. decembra un tām piemēro attiecināmās 1.6.6.2.3. punkta prasības; vai

ii)

drīkst turpināt izmantot ar nosacījumu, ka ir izpildītas visas šādas prasības:
–

tās nebija konstruētas, lai saturētu urāna heksafluorīdu;

–

ir piemērotas attiecīgi piemērojamās 1.7.3.sadaļas prasības;

–

ir piemērotas 2.2.7.sadaļā dotās aktivitātes robežvērtības un klasifikācija;

–

ir piemērotas 1., 3., 4., 5. un 7. daļas prasības un pārvadājumu kontroles pasākumi; un

–

iepakojums nav izgatavots vai pārveidots pēc 2003.gada 31.decembra;

pakas, kas atbilst IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 1996. gada,
1996. gada (pārskatīto), 1996. gada (ar 2003. gada grozījumiem), 2005. gada, 2009. gada un
2012. gada izdevumu:
i)

drīkst turpināt pārvadāt ar nosacījumu, ka tās sagatavotas pārvadāšanai pirms 2025. gada
31. decembra un tām piemēro attiecināmās 1.6.6.2.3. punkta prasības; vai

ii)

drīkst turpināt izmantot ar nosacījumu, ka ir izpildītas visas šādas prasības:
–

ir piemērotas attiecīgi piemērojamās 1.7.3.sadaļas prasības;

–

ir piemērotas 2.2.7.sadaļā dotās aktivitātes robežvērtības un klasifikācija;

–

ir piemērotas 1., 3., 4., 5. un 7. daļas prasības un pārvadājumu kontroles pasākumi; un

–

iepakojums nav izgatavots vai pārveidots pēc 2025.gada 31.decembra."

9

OTIF/RID/NOT/2021

1.6.6.2.

Izteikt šādā redakcijā:

"1.6.6.2.

Paku konstrukcijas, kas apstiprinātas atbilstīgi IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu
drošu pārvadāšanu 1985. gada, 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem), 1996. gada, 1996. gada
(pārskatīto), 1996. gada (ar 2003. gada grozījumiem), 2005. gada, 2009. gada un 2012. gada izdevumam

1.6.6.2.1.

Pakām, kam nepieciešams kompetentās iestādes piešķirts konstrukcijas apstiprinājums, pilnībā jāatbilst RID prasībām, izņemot gadījumus, kad:
a)

iepakojumus, kas bija izgatavoti atbilstoši kompetentās iestādes apstiprinātai konstrukcijai atbilstīgi IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 1985. gada vai 1985. gada
(ar 1990. gada grozījumiem) izdevumam, drīkst turpināt izmantot ar nosacījumu, ka ir izpildītas
visas šādas prasības:
i)

pakas konstrukcija ir pakļauta daudzpusējam apstiprinājumam;

ii)

ir piemērotas attiecīgi piemērojamās 1.7.3.sadaļas prasības;

iii) ir piemērotas 2.2.7.sadaļā dotās aktivitātes robežvērtības un klasifikācija; un
iv) ir piemērotas 1., 3., 4., 5. un 7. daļas prasības un pārvadājumu kontroles pasākumi;
v)
b)

(Rezervēts);

iepakojumus, kas bija izgatavoti atbilstoši kompetentās iestādes apstiprinātai konstrukcijai atbilstīgi IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 1996, 1996. gada (pārskatītajam),1996. gada (ar 2003. gada grozījumiem), 2005. gada, 2009. gada vai 2012. gada izdevumam, drīkst turpināt izmantot ar nosacījumu, ka ir izpildītas visas šādas prasības:
i)

pakas konstrukcija
31. decembra;

ir

pakļauta

daudzpusējam

apstiprinājumam

ii)

ir piemērotas attiecīgi piemērojamās 1.7.3.sadaļas prasības;

pēc

2025. gada

iii) ir piemērotas 2.2.7.sadaļā dotās aktivitātes robežvērtības un materiālu ierobežojumi;
iv) ir piemērotas 1., 3., 4., 5. un 7. daļas prasības un pārvadājumu kontroles pasākumi.
1.6.6.2.2.

Nav atļauta tādu jaunu iepakojumu izgatavošanas uzsākšana, kuri atbilst pakas konstrukcijai saskaņā
ar IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 1985. gada un 1985. gada (ar 1990.
gada grozījumiem) izdevumu nosacījumiem.

1.6.6.2.3.

Pēc 2028. gada 31. decembra nav atļauta tādu jaunu iepakojumu izgatavošanas uzsākšana, kuri atbilst
pakas konstrukcijai saskaņā ar IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu
1996. gada, 1996. gada (pārskatītā), 1996. gada (ar 2003. gada grozījumiem), 2005. gada, 2009. gada
vai 2012. gada izdevuma nosacījumiem."

1.6.6.3.

Izteikt virsrakstu šādā redakcijā:
"Pakas, kas atbrīvotas no prasībām attiecībā uz skaldmateriāliem atbilstoši RID 2011. un 2013.
gada redakcijai (IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 2009.gada izdevums)".
[Grozījums tekstā pēc virsraksta neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

1.6.6.4 . Izteikt šādā redakcijā:
"1.6.6.4.
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Īpašas formas radioaktīvu materiālu, kas ir ražots atbilstīgi konstrukcijai, kura saņēmusi vienpusēju
kompetentās iestādes apstiprinājumu saskaņā ar IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu
pārvadāšanu 1985. gada, 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem), 1996. gada, 1996. gada (pārskatīto),
1996. gada (ar 2003. gada grozījumiem), 2005. gada, 2009. gada un 2012. gada izdevumu, drīkst turpināt izmantot, ja saskaņā ar 1.7.3. sadaļas piemērojamajām prasībām tas atbilst obligātajai pārvaldības sistēmai. Nedrīkst izgatavot jaunu īpašas formas radioaktīvo materiālu atbilstīgi konstrukcijai, kura saņēmusi vienpusēju kompetentās iestādes apstiprinājumu saskaņā ar IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 1985. gada vai 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevumu.
Pēc 2025. gada 31. decembra nedrīkst uzsākt izgatavot jaunu īpašas formas radioaktīvo materiālu atbilstīgi konstrukcijai, kura saņēmusi vienpusēju kompetentās iestādes apstiprinājumu saskaņā ar IAEA
Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 1996. gada, 1996. gada (pārskatītā), 1996.
gada (ar 2003. gada grozījumiem), 2005. gada, 2009. gada un 2012. gada izdevumu."
1.7.nodaļa
1.7.1.

1.Piezīmē:
–

Aizstāt pirmajā teikumā tekstu “notikušajos negadījumos vai starpgadījumos” ar tekstu:
"notikušā kodolnegadījumā vai radioloģiskā ārkārtas situācijā".

–

Aizstāt pirmajā teikumā tekstu “ārkārtas situāciju noteikumi, kurus izdevušas” ar tekstu:
“noteikumi, kurus izdevušas”.

–

Izteikt otro teikumu šādā redakcijā:
“Tie ietver pasākumus gatavībai un ārkārtas reaģēšanai, kas noteikti saskaņā ar nacionālajām
un/vai starptautiskajām prasībām, un konsekventā, ar nacionālajiem un/vai starptautiskajiem ārkārtas reaģēšanas pasākumiem koordinētā manierē.”

Izteikt 2.Piezīmi šādā redakcijā:
"2. PIEZĪME. Pasākumi gatavībai un ārkārtas reaģēšanai pamatojas uz pakāpjveida pieeju, un tajos ņem vērā identificētās bīstamības un to potenciālās sekas, tostarp citu bīstamu vielu veidošanos, kas var notikt reakcijas rezultātā starp sūtījuma saturu un vidi, notiekot kodolnegadījumam
vai radioloģiskai ārkārtas situācijai. Norādījumus šādu pasākumu noteikšanai satur “Gatavība
un ārkārtas reaģēšana uz kodolnegadījumu vai radioloģisku avārijas situāciju”, IAEA Drošības
standartu sērijas Nr. GSR 7. daļa, IAEA, Vīne (2015. gads); “Kritēriji lietojumam gatavībā un
ārkārtas reaģēšanā uz kodolnegadījumu vai radioloģisku avārijas situāciju”, IAEA Drošības
standartu sērija Nr. GSG-2, IAEA, Vīne (2011. gads); “Pasākumi gatavībai kodolnegadījumam
vai radioloģiskai avārijas situācijai”, IAEA Drošības standartu sērija Nr. GS-G-2.1, IAEA, Vīne
(2007. gads), un “Pasākumi kodolnegadījuma vai radioloģiskas avārijas situācijas izbeigšanai”,
IAEA Drošības standartu sērija Nr. GSG-11, IAEA, Vīne (2018. gads)."
1.7.1.1.

[Grozījums pirmajā teikumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Grozīt otro un trešo teikumu, izsakot šādā redakcijā:
“Šo standartu pamatā ir IAEA Noteikumi par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu 2018. gada redakcijā. Paskaidrojumi atrodami “IAEA Noteikumu par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu konsultatīvajos materiālos (2018.gada izdevums)”, Drošības standartu sērija Nr. SSG-26 (rev.1), IAEA,
Vīne (2019.gads).”

1.7.1.2.

[Pirmais grozījums pirmajā teikumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt pirmajā teikumā tekstu “radiācijas iedarbības radioaktīvo materiālu pārvadāšanas laikā” ar tekstu:
“jonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības pārvadāšanas laikā”.
Aizstāt b) apakšpunktā tekstu “radiācijas līmeņa” ar tekstu:
“dozas jaudas”.
11

OTIF/RID/NOT/2021

Aizstāt pēdējā teikumā vārdu “Visbeidzot” ar vārdu:
“Treškārt”.
Papildināt beigās ar teikumu šādā redakcijā:
“Visbeidzot, turpmāku aizsardzību nodrošina, veicot pasākumus ārkārtas reaģēšanas plānošanai un sagatavošanai, lai aizsargātu cilvēkus, īpašumu un vidi.”
1.7.1.5.1.

Papildināt a) apakšpunktu pēc teksta “5.2.1.10.,” ar tekstu šādā redakcijā:
"5.4.1.2.5.1. f) i) un ii), 5.4.1.2.5.1. i),".
Papildināt a) apakšpunktu pēc teksta "CW 33 (3.1)," ar tekstu šādā redakcijā:
"(4.3),".

1.7.1.5.2.

Svītrot otro teikumu.

1.7.2.4.

Aizstāt pēdējā teikumā tekstu “individuālo dozimetrisko kontroli vai darba vietas uzraudzību” ar tekstu:
“darba vietas vai individuālo uzraudzību”.

1.7.3.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

1.7.4.2.

Aizstāt otrajā teikumā tekstu “alternatīviem līdzekļiem” ar tekstu:
“līdzekļiem, kas ir RID citu nosacījumu alternatīvas”.
[Otrais grozījums otrajā teikumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt trešajā teikumā tekstu “piemērojamās prasības” ar tekstu:
“piemērojamās RID prasības”.

1.7.6.1.

Aizstāt ievadteikumā tekstu “radiācijas līmenim” ar tekstu:
“dozas jaudai”.
Aizstāt a) apakšpunktā tekstu “nosūtītāju, saņēmēju, pārvadātāju” ar tekstu:
“nosūtītāju, pārvadātāju, saņēmēju”.
Aizstāt b) apakšpunktā tekstu “pārvadātājam, nosūtītājam vai saņēmējam” ar tekstu:
“nosūtītājam, pārvadātājam vai saņēmējam”.
Aizstāt b) apakšpunkta iii) punktā tekstu “līdzīgus apstākļus” ar tekstu:
“šiem līdzīgus cēloņus un apstākļus”.
[Grozījums b) apakšpunkta iv) punktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

1.8.nodaļa
1.8.5.1.

Papildināt pēc vārda “pārvadātājam” ar tekstu šādā redakcijā:
“, izkrāvējam”.

1.8.5.3.
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““Pretradiācijas aizsardzība un starojuma avotu drošība: starptautiskie drošības pamatstandarti”, IAEA
Drošības standartu sērija Nr. GSR, 3. daļa, IAEA, Vīne (2014. gads)”.
1.8.6.4.1.

Aizstāt tekstu “EN ISO/IEC 17025:2005” ar tekstu:
“EN ISO/IEC 17025:2017 (izņemot 8.1.3. sadaļu)”.

1.8.7.8.

Aizstāt tabulas slejā “Atsauces” tekstu “EN 12972:2007” ar tekstu šādā redakcijā:
"EN 12972:2018".

1.10.nodaļa
1.10.3.1.2.

Grozīt 1.10.3.1.2. tabulu šādi:
–

Aizstāt attiecībā uz 1. klases 1.4. apakšgrupu slejā “Viela vai izstrādājums” tekstu “un 0500” ar
tekstu šādā redakcijā:
", 0500, 0512 un 0513".
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–

Papildināt pēc “1. klase, 1.5. apakšgrupa” ar jaunu rindu šādā redakcijā

"
Klase

1

Apakšg
rupa

1.6

Viela vai izstrādājums

Sprādzienbīstamas vielas

Cisterna
(l)c)

Daudzums
Beztaras
pārvadājums
(kg) d)

a)

a)

Pakas (kg)

0

"
–

Izteikt tekstu attiecībā uz 6.2. klasi slejā “Viela vai izstrādājums” šādā redakcijā:
"A kategorijas infekciozas vielas (ANO Nr.2814 un 2900, izņemot dzīvnieku izcelsmes materiālus), un A kategorijas medicīniskie atkritumi (ANO nr. 3549)”..

1.10.4.

Aizstāt tekstu "un 0500” ar tekstu šādā redakcijā:
", 0500, 0512 un 0513".

1.10.5.

Aizstāt tekstu “Par kodolmateriālu un kodolobjektu fizisku aizsardzību” ar tekstu šādā redakcijā:
“Kodoldrošības rekomendācijas par kodolmateriālu un kodolobjektu fizisku aizsardzību”.
[Grozījums 21. zemsvītras piezīmē neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt 22. zemsvītras piezīmē tekstu “INFCIRC/225/Rev.4 (Labots), IAEA, Vienna (1999).” ar tekstu
šādā redakcijā:
"INFCIRC/225/Rev.5, IAEA, Vienna (2011)".

2.DAĻA
2.1.nodaļa
2.1.3.4.

Papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:

"2.1.3.4.3.

Lietotus izstrādājumus, piemēram, transformatorus un kondensatorus, kas satur 2.1.3.4.2. punktā minēto šķīdumu vai maisījumu, vienmēr jāklasificē ar to pašu 9. klases ierakstu ar nosacījumu, ka:

2.1.3.8.

a)

tie nesatur jebkādus papildu bīstamos komponentus, izņemot 6.1. klases polihalogēndibenzodioksīnus un polihalogēndibenzofurānus vai 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 6.1. vai 8. klases III iepakošanas grupas komponentus, un

b)

tiem nav bīstamības īpašības, kas norādītas 2.1.3.5.3. punkta a) līdz g) un i) apakšpunktā."

Papildināt otro teikumu pēc teksta “Citām vielām, kas neatbilst nevienas citas klases” ar tekstu šādā
redakcijā:
vai nevienas citas 9. klases vielas”.

2.1.5.

Izteikt piezīmi pēc virsraksta šādā redakcijā:
" PIEZĪME. Attiecībā uz izstrādājumiem, kuriem nav oficiāla kravas nosaukuma un kuri satur bīstamas kravas tikai atļauto ierobežoto daudzumu ietvaros, kas norādīti 3.2. nodaļas A tabulas
7.a slejā, drīkst piemērot ANO nr. 3363 un 3.3. nodaļas īpašos noteikumus 301 un 672."

2.1.5.4.

Papildināt beigās ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
" Tomēr šo sadaļu piemēro tādas sprādzienbīstamas vielas saturošiem izstrādājumiem, kuri ir izslēgti
no 1. klases saskaņā ar 2.2.1.1.8.2. punktu."

2.1.5.5.
2.2.nodaļa
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2.2.1.sadaļa
2.2.1.1.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.1.1.3.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.1.1.7.2.

Izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:
”Uguņošanas ierīcēm bez 6. sērijas pārbaudēm drīkst piešķirt ANO nr. 0333, 0334, 0335 vai 0336, un
skatuviskiem efektiem izmantojamiem izstrādājumiem, kuri atbilst 2.2.1.1.7.5. punkta nosacītās uguņošanas ierīču klasifikācijas tabulas izstrādājuma definīcijai un 1.4.G specifikācijai, drīkst piešķirt
ANO nr. 0431, pamatojoties uz analoģiju saskaņā ar 2.2.1.1.7.5. punktā noteikto nosacītās uguņošanas
ierīču klasifikācijas tabulu.".

2.2.1.1.8.2.

Svītrot b) apakšpunkta Piezīmē tekstu:
“, tādu kā aprakstīta ISO 12097-3” un papildināt ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:
“Viena no šādām metodēm, izmantojot silšanas ātrumu 80 K/min., ir aprakstīta ISO 14451-2.”

2.2.1.4.

Aizstāt definīcijā “IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, SEVIŠĶI NEJUTĪGI (EEI IZSTRĀDĀJUMI)” tekstu “Izstrādājumi, kas satur vienīgi ārkārtīgi nejutīgas vielas” ar tekstu šādā redakcijā:
“Izstrādājumi, kas pārsvarā satur ārkārtīgi nejutīgas vielas”.
Papildināt pēc definīcijas “DETONATORI, ELEKTRISKIE, spridzināšanai: ANO nr. 0030, 0255,
0456" ar jaunu definīciju šādā redakcijā:
“DETONATORI, ELEKTRONISKIE, programmējamie spridzināšanai: ANO nr. 0511, 0512, 0513
Detonatori ar pilnveidotām drošības un aizsardzības īpašībām, kuros izmanto elektroniskas sastāvdaļas, lai pārraidītu iedarbības impulsu ar validētām komandām un aizsargātiem sakariem. Šī veida detonatorus nevar aktivēt ar citiem līdzekļiem."

2.2.2.sadaļa
2.2.2.1.5.

Aizstāt attiecībā uz “Uzliesmojošas gāzes” teikumā pēc b) apakšpunkta tekstu “ISO 10156:2010”:
"ISO 10156:2017".
Aizstāt attiecībā uz “Oksidējošas gāzes” tekstu “ISO 10156:2010” ar tekstu šādā redakcijā:
"ISO 10156:2017".

2.2.2.2.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.2.3.

Izteikt tabulā “Sašķidrinātas gāzes” attiecībā uz klasifikācijas kodu 2F ANO nr. 1010 nosaukumu un
aprakstu šādā redakcijā:
BUTADIĒNI, STABILIZĒTI vai BUTADIĒNU UN OGĻŪDEŅRAŽU MAISĪJUMS, STABILIZĒTS, satur vairāk nekā 40% butadiēnu.”
Svītrot Piezīmi.
[Grozījums attiecībā uz 1.Piezīmi pie ANO nr. 1965 neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Papildināt tabulu “Citi izstrādājumi, kuros ir gāzes ar paaugstinātu spiedienu” attiecībā uz klasifikācijas kodu “6F” pēc ieraksta ANO nr. 3150 ar jaunu ierakstu šādā redakcijā:
“3358 SALDĒJAMĀS IEKĀRTAS, satur uzliesmojošu, netoksisku, sašķidrinātu gāzi”.

2.2.41.sadaļa
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2.2.41.1.4.

Aizstāt tekstu “III daļas 33.2.1. apakšsadaļā” ar tekstu šādā redakcijā:
“III daļas 33.2. apakšsadaļā” (divreiz).

2.2.41.1.5.

Aizstāt tekstu “III daļas 33.2.1. apakšsadaļu” ar tekstu šādā redakcijā:
“III daļas 33.2. apakšsadaļu”.

2.2.41.1.6.

Aizstāt tekstu “III daļas 33.2.1. apakšsadaļā” ar tekstu šādā redakcijā:
“III daļas 33.2. apakšsadaļā”.

2.2.41.1.8.

Aizstāt tekstu “III daļas 33.2.1. sadaļu” ar tekstu šādā redakcijā:
“III daļas 33.2. apakšsadaļu”.

2.2.41.1.10.

[Grozījums attiecībā uz “organiskajiem azīdiem” neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt tekstu “aromātiskie sulfohidrazīdi” ar tekstu šādā redakcijā:
“aromātiskie sulfonilhidrazīdi”.

2.2.41.4.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.42.sadaļa
2.2.42.1.4.

Aizstāt tekstu “III daļas 33.3. sadaļā” ar tekstu šādā redakcijā:
“III daļas 33.4. apakšsadaļā” (divreiz).

2.2.42.1.5.

Aizstāt tekstu “III daļas 33.3. sadaļu” ar tekstu šādā redakcijā:
“III daļas 33.4. apakšsadaļu”.

2.2.42.1.7.

Aizstāt tekstu “III daļas 33.3. sadaļu” ar tekstu šādā redakcijā:
“III daļas 33.4. apakšsadaļu”.

2.2.42.1.8.

Aizstāt tekstu “III daļas 33.3. sadaļai” ar tekstu šādā redakcijā:
“III daļas 33.4. apakšsadaļai”.

2.2.43.sadaļa
2.2.43.1.4.

Aizstāt tekstu “III daļas 33.4. sadaļā” ar tekstu šādā redakcijā:
“III daļas 33.5. apakšsadaļā”.

2.2.43.1.5.

Aizstāt tekstu “III daļas 33.4. sadaļu” ar tekstu šādā redakcijā:
“III daļas 33.5. apakšsadaļu”.

2.2.43.1.7.

Aizstāt tekstu “III daļas 33.4. sadaļu” ar tekstu šādā redakcijā:
“III daļas 33.5. apakšsadaļu”.

2.2.43.1.8.

Aizstāt tekstu “III daļas 33.4. sadaļai” ar tekstu šādā redakcijā:
“III daļas 33.5. apakšsadaļai”.

2.2.52.sadaļa
2.2.52.1.7.
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2.2.52.4.

Aizstāt tabulā attiecībā uz “DI-(4-terc-BUTILCIKLOHEKSIL) PEROKSIDIKARBONĀTS”, koncentrācijā “≤ 42 pastveidā”, slejā “Kopējā ieraksta ANO numurs” – skaitli “3116” ar skaitli:
"3118".

2.2.61.sadaļa
2.2.61.1.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.61.1.3.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.61.1.6.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.61.1.7.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.61.1.9.3.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.61.1.9.4.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.61.1.9.5.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.62.sadaļa
2.2.62.1.1.

Svītrot trešajā teikumā tekstu:
“, riketsijas”.

2.2.62.1.3.

Izteikt definīciju “Medicīniskie vai klīniskie atkritumi” šādā redakcijā:
““Medicīniskie vai klīniskie atkritumi” ir atkritumi, kas radušies dzīvnieku veterinārajā ārstēšanā vai
cilvēku ārstēšanā, vai bioloģiskos pētījumos.”

2.2.62.1.4.

Aizstāt tekstu “vai 3373” ar tekstu šādā redakcijā:
", 3373 vai 3549".

2.2.62.1.4.1.

Svītrot 3. Piezīmē tekstu:
“, mikoplazmas, riketsijas”.
[Otrais grozījums 3.Piezīmē neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.62.1.5.9.

Aizstāt a) apakšpunktā iekavās tekstu “ANO nr. 3291” ar tekstu:
“ANO nr. 3291 un 3549”.

2.2.62.1.11.1.

Izteikt tekstu pirms Piezīmes šādā redakcijā:

"2.2.62.1.11.1.

Medicīniskajiem vai klīniskajiem atkritumiem, kas satur:
a)

A kategorijas infekciozas vielas, piešķir attiecīgi ANO nr. 2814, ANO nr. 2900 vai ANO
nr. 3549. Cietiem medicīniskajiem atkritumiem, kas satur A kategorijas infekciozas vielas, kuras
radušās cilvēku ārstēšanā vai dzīvnieku veterinārajā ārstēšanā, drīkst piešķirt ANO nr. 3549.
ANO nr. 3549 nedrīkst lietot atkritumiem no bioloģiskajiem pētījumiem vai šķidriem atkritumiem;

b)

B kategorijas infekciozas vielas, piešķir ANO nr. 3291.

1. PIEZĪME.
Oficiālais kravas nosaukums ANO nr. 3549 ir “MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, A
KATEGORIJA, KAS IEDARBOJAS UZ CILVĒKIEM, cieti” vai “MEDICĪNISKIE
ATKRITUMI, A KATEGORIJA, KAS IEDARBOJAS tikai UZ DZĪVNIEKIEM, cieti”.
Mainīt esošās piezīmes numerāciju uz 2.Piezīme.
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2.2.62.1.11.4.

Izteikt šādā redakcijā:

"2.2.62.1.11.4.

(Svītrots)".

2.2.62.3.

Papildināt kopējo ierakstu sarakstu attiecībā uz I3 pirms eksistējošiem ierakstiem ar šādiem jauniem
ierakstiem:
“3549 MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, A KATEGORIJA, KAS IEDARBOJAS UZ CILVĒKIEM,
cieti vai
3549

MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, A KATEGORIJA, KAS IEDARBOJAS tikai UZ DZĪVNIEKIEM, cieti.”

2.2.7.sadaļa
2.2.7.2.1.1.

Aizstāt 2.2.7.2.1.1. tabulā attiecībā uz ANO nr. 2913 otrajā slejā tekstu “SCO-I vai SCO-II” ar tekstu
šādā redakcijā:
"SCO-I, SCO-II vai SCO-III".
Svītrot tabulā attiecībā uz ANO nr. 3325 otrajā slejā komatu pirms “(LSA-III)”.

2.2.7.2.2.1.

Papildināt 2.2.7.2.2.1. tabulu ar šādām rindām attiecīgā secībā:
"
A1

A2

Radionuklīds
(atom skaitlis)
(TBq)

(TBq)

Īpatnējās aktivitātes
robežvērtība atbrīvotam materiālam
(Bq/g)

Ba-135m
2 × 10
6 × 10-1
1 × 102
0
0
Ge-69
1 × 10
1 × 10
1 × 101
1
0
Ir-193m
4 × 10
4 × 10
1 × 104
-1
-1
Ni-57
6 × 10
6 × 10
1 × 101
0
0
Sr-83
1 × 10
1 × 10
1 × 101
-1
-1
Tb-149
8 × 10
8 × 10
1 × 101
1
-1
Tb-161
3 × 10
7 × 10
1 × 103
"
[Grozījums tabulas piezīmē a) neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
1

Aktivitātes
robežvērtība
atbrīvotam
sūtījumam
(Bq)
1 × 106
1 × 106
1 × 107
1 × 106
1 × 106
1 × 106
1 × 106

Grozīt tabulas piezīmi b) šādi:
–

[Pirmais grozījums tabulas piezīmē b) neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

–

Papildināt ievadteikumu beigās ar tekstu šādā redakcijā:
“(ņem vērā tikai mātes nuklīda aktivitāti)”.

–

Papildināt pēc “Th-dabīgais” un “U-dabīgais” ar atsauci uz zemsvītras piezīmi 6.
Zemsvītras piezīmes redakcija ir šāda:
"6 Th-dabīgais gadījumā mātes nuklīds ir Th-232, U-dabīgais gadījumā mātes nuklīds ir U238.”

Aizstāt tabulas piezīmē c) tekstu “līmeni” ar tekstu šādā redakcijā:
dozas jaudu”.
2.2.7.2.2.2.
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Aizstāt a) apakšpunktā tekstu “Starptautiskajos drošības pamatstandartos aizsardzībai pret jonizējošo
starojumu un starojuma avotu drošībai, Drošības standarti Nr.115, IAEA, Vīne (1996)” ar tekstu šādā
redakcijā:
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“”Pretradiācijas aizsardzība un starojuma avotu drošība: starptautiskie drošības pamatstandarti”, IAEA
Drošības standartu sērija Nr. GSR, 3. daļa, IAEA, Vīne (2014. gads)”.
Aizstāt b) apakšpunktā, beigās tekstu “Starptautiskajos drošības pamatstandartos aizsardzībai pret jonizējošo starojumu un starojuma avotu drošībai, Drošības standarti Nr.115, IAEA, Vīne (1996)” ar
tekstu šādā redakcijā:
“GSR 3. daļā”.
2.2.7.2.2.3.

Aizstāt tekstu “meitas nuklīda” ar tekstu šādā redakcijā:
“sabrukšanas produkta nuklīda” (divreiz).
Aizstāt beigās tekstu “meitas nuklīdus” ar tekstu šādā redakcijā:
“sabrukšanas produktu nuklīdus”.

2.2.7.2.3.1.2.

Svītrot c) apakšpunktā tekstu:
“kas atbilst 2.2.7.2.3.1.3. punkta prasībām,”.
Svītrot c) apakšpunktā ii) punktu un mainīt iii) punkta numerāciju uz ii).

2.2.7.2.3.1.3.

Izteikt šādā redakcijā:

"2.2.7.2.3.1.3.

(Svītrots)".

2.2.7.2.3.2.

Aizstāt ievadteikumā pirms a) apakšpunkta vārdu “divām” ar vārdu:
“trijām”.
Aizstāt b) iii) apakšpunkta beigās punktu ar semikolu.
Papildināt ar jaunu c) apakšpunktu šādā redakcijā:
"c) SCO-III: liels, ciets priekšmets, kurš tā izmēru dēļ nevar tikt pārvadāts RID aprakstīta veida pakā
un attiecībā uz kuru:
i)

visas atveres ir aizkausētas, lai novērstu radioaktīva materiāla izplūdi 4.1.9.2.4. punkta e)
apakšpunktā noteiktajos apstākļos;

ii)

priekšmeta iekšpuse ir tik sausa, cik tas praktiski iespējams;

iii) nefiksēts sasmērējums uz ārējām virsmām nepārsniedz 4.1.9.1.2. punktā noteiktās robežvērtības; un
iv)

2.2.7.2.3.3.5.

nefiksēts sasmērējums kopā ar fiksētu sasmērējumu uz nepieejamas virsmas, vidējots uz
300 cm2, nepārsniedz 8 × 105 Bq/cm2 attiecībā uz beta un gamma starojuma avotiem un
zema toksiskuma alfa starojuma avotiem vai 8 × 10 4 Bq/cm2 attiecībā uz visiem citiem alfa
starojuma avotiem.”

[Grozījums b) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
[Grozījums c) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.7.2.3.3.7.

Aizstāt b) apakšpunktā tekstu “ar paraugu” ar tekstu šādā redakcijā:
“un paraugu”.
Aizstāt e) apakšpunktā tekstu “kopā ar” ar vārdu:
"un".

2.2.7.2.3.3.8.

Aizstāt a) ii) apakšpunktā vārdu “uzsilda” ar tekstu šādā redakcijā:
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“tad uzsilda”.
2.2.7.2.3.4.1.

Aizstāt a) apakšpunktā tekstu “radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
"dozas jauda".

2.2.7.2.3.5.

[Grozījums pirmajā rindkopā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt e) apakšpunktā tekstu “ierobežojumus, kas noteikti ” ar tekstu šādā redakcijā:
“prasības, kas noteiktas”.

2.2.7.2.3.6.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.7.2.4.1.2.

Aizstāt tekstu “radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
"dozas jauda".

2.2.7.2.4.1.3.

Aizstāt a) apakšpunktā tekstu “radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
“dozas jauda”.
Svītrot c) apakšpunkta beigās vārdu:
"un".
Aizstāt d) apakšpunkta beigās punktu ar semikolu.
Papildināt ar e) un f) apakšpunktu šādā redakcijā:
"e) (Rezervēts);
f)

2.2.7.2.4.1.4.

ja paka satur skaldmateriālu, piemēro kādu no 2.2.7.2.3.5. punkta a) līdz f) apakšpunkta nosacījumiem.”

Svītrot a) apakšpunkta beigās vārdu:
"un".
Aizstāt esošā b) apakšpunkta ii) punkta beigās punktu ar tekstu:
"; un".
Papildināt ar c) apakšpunktu šādā redakcijā:
"c) ja paka satur skaldmateriālu, piemēro kādu no 2.2.7.2.3.5. punkta a) līdz f) apakšpunkta nosacījumiem.

2.2.7.2.4.1.7.

Svītrot c) apakšpunkta beigās vārdu:
“un".
Aizstāt esošā d) apakšpunkta beigās punktu ar tekstu:
"; un".
Papildināt ar e) apakšpunktu šādā redakcijā:
"e) ja iepakojums saturējis skaldmateriālu, piemēro kādu no 2.2.7.2.3.5. punkta a) līdz f) apakšpunkta nosacījumiem vai kādu no 2.2.7.1.3. punkta nosacījumiem izņēmuma piešķiršanai.”

2.2.8. sadaļa
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2.2.8.1.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.8.1.5.2.

Aizstāt otrajā teikumā vārdu “piešķiršanai” ar vārdu:
“klasifikācijai”.
Aizstāt otrajā teikumā tekstu “ESAO pārbaužu vadlīnijām 404 6 vai 4357” ar tekstu šādā redakcijā:
“ESAO pārbaužu vadlīnijām7,8,9,10".
Mainīt esošo zemteksta piezīmju 6 un 7 numerāciju uz 7 un 8.
Mainīt esošās zemsvītras piezīmes 8 numerāciju uz 10.
Aizstāt zemsvītras piezīmē 10 (iepriekš zemsvītras piezīme 8) vārdu “pārbaude” pirms teksta “(TER)”
ar tekstu šādā redakcijā:
“pārbaudes metode”.
Izteikt zemsvītras piezīmi 9 šādā redakcijā:
"9

ESAO (OECD) Vadlīnijas ķīmisko vielu pārbaudēm Nr. 431 „In vitro (ārpus dzīva organisma)
ādas korozivitāte: Rekonstruētas cilvēka epidermas (RHE) pārbaudes metode” (2016.gads).”

Aizstāt trešajā teikumā tekstu “ESAO pārbaužu vadlīnijām 430 8 vai 4319” ar tekstu šādā redakcijā:
"“ESAO pārbaužu vadlīnijām7,8,9,10".
Papildināt rindkopas beigās ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
Ja in vitro pārbaudes rezultāti rāda, ka viela vai maisījums ir korozīvs un nav piešķirta I iepakošanas
grupa, bet pārbaudes metode neļauj nošķirt II un III iepakošanas grupu, to uzskata par piederošu
II iepakošanas grupai.”
2.2.8.1.6.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.8.1.6.3.3.

Papildināt beigās ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
“Šai aprēķina metodei piemēro grupas koncentrācijas robežas, kad 1% izmanto I iepakošanas grupas
vielu novērtēšanas pirmajā solī un 5% izmanto attiecīgi citos soļos.”

2.2.8.1.6.3.4.

Svītrot pēdējo teikumu.

2.2.9. sadaļa
2.2.9.

Mainīt zemsvītras piezīmju 10 līdz 17 numerāciju uz 11 līdz 18.

2.2.9.1.7.

[Grozījums g) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.9.1.10.6.

Aizstāt tekstu “RID nav klasificēti citādi” ar tekstu šādā redakcijā:
“neatbilst klasifikācijas kritērijiem nevienā citā klasē vai nevienai citai vielai 9. klases ietvaros”.

2.2.9.1.11.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

2.2.9.1.14.

Svītrot zemsvītras piezīmē 18 (esošajā zemsvītras piezīmē 17) tekstu:
“, ko izmanto kā dzesētāju”.

2.2.9.3.

Papildināt attiecībā uz M11, “Citas vielas un izstrādājumi, kurām pārvadāšanas laikā …” pēc teksta
“3359 FUMIGĒTA KRAVAS TRANSPORTA VIENĪBA” ar tekstu šādā redakcijā:
“3363 BĪSTAMAS KRAVAS IZSTRĀDĀJUMOS vai”.
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2.3.nodaļa
2.3.2.

Izteikt virsrakstā tekstu “4.1. klases” šādā redakcijā:
“1. un 4.1. klases”.

2.3.2.1.

Izteikt šādā redakcijā:

"2.3.2.1.

Lai noteiktu nitrocelulozes kritēriju, veic Bergmana-Junka (Bergmann-Junk) testu vai metila violetā
papīra testu, kas norādīts “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 10. papildinājumā (sk. 3.3. nodaļas
īpašo noteikumu 393 un 394). Ja ir šaubas, ka nitrocelulozes aizdegšanās temperatūra ir ievērojami
augstāka nekā 132 °C Bergmana-Junka (Bergmann-Junk) testa gadījumā vai augstāka nekā 134,5 °C
metila violetā papīra testā, pirms šo testu veikšanas veic 2.3.2.5. punktā aprakstīto aizdegšanās temperatūras testu. Ja nitrocelulozes maisījumu aizdegšanās temperatūra ir augstāka nekā 180 °C vai ja plastificētas nitrocelulozes aizdegšanās temperatūra ir augstāka nekā 170 °C, var droši veikt BergmanaJunka (Bergmann-Junk) testu vai metila violetā papīra testu.”

2.3.2.2. līdz
2.3.2.5.

Svītrot.

2.3.2.6.

Numerācija “2.3.2.6.” mainās uz numerāciju “2.3.2.2.”
Aizstāt tekstu “2.3.2.9. un 2.3.2.10.” ar tekstu šādā redakcijā:
"2.3.2.5".

2.3.2.7.

Numerācija “2.3.2.7.” mainās uz numerāciju “2.3.2.3.”.
Aizstāt tekstu “Pirms žāvēšanas, kas aprakstīta 2.3.2.6.punktā, 2.3.2.2. punktam atbilstošām vielām”
ar tekstu šādā redakcijā:
“Pirms žāvēšanas, kas aprakstīta 2.3.2.2. punktā, plastificētai nitrocelulozei”.

2.3.2.8.

Numerācija “2.3.2.8.” mainās uz numerāciju “2.3.2.4.”
Aizstāt tekstu “Vāji nitrētai nitrocelulozei, kas atbilst 2.3.2.1. punktam, vispirms jāveic iepriekšēju
žāvēšanu, kā aprakstīts iepriekš 2.3.2.7. punktā;” ar tekstu šādā redakcijā:
“Vāji nitrētai nitrocelulozei vispirms jāveic iepriekšēja žāvēšana, kā aprakstīts iepriekš 2.3.2.3. punktā;”.

2.3.2.9.

Svītrot.

2.3.2.10.

Numerācija “2.3.2.10.” mainās uz numerāciju “2.3.2.5.”.
Svītrot virsrakstā tekstu “un 2.3.2.2.”.

2.3.3.2.

Mainīt zemsvītras piezīmes 18 numerāciju uz 19.

3.DAĻA
3.1.nodaļa
3.1.2.8.1.

Papildināt ar jaunu 3.1.2.8.1.4. punktu šādā redakcijā:

"3.1.2.8.1.4.

Tikai attiecībā uz ANO nr. 3077 un 3082 tehniskais nosaukums drīkst būt nosaukums, kas
3.2. nodaļas A tabulas 2. slejā parādīts ar lielajiem sākuma burtiem ar nosacījumu, ka šis nosaukums
nesatur “C.N.P.” un ka īpašais noteikums 274 nav piešķirts. Ir jālieto nosaukums, kas viskorektāk apraksta vielu vai maisījumu, piemēram:
ANO 3082, VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. (KRĀSA)
ANO 3082, VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. (PARFIMĒRIJAS IZSTRĀDĀJUMI).”
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3.2.nodaļa
A tabula
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E0

395

0

E0

(1)

(4)
CW1

Pasta sūtījums

(3b)

(5)

Bīstamības identifikācijas numurs

Pakas

Iekraušana,
Izkraušana un
kraušanas darbības

0

(12)

Beztaras pārvadājums

347

(11)

Transporta kategorija

6.2

P131

(10)

Īpašie noteikumi

I3

E0

(9b)
MP23

Īpašie pārvadāšanas noteikumi

RID cisternas

Cisternu kods

6.2

0

(9a)

Īpašie noteikumi

1.4

(8)
P131

Instrukcijas

1.4S

(7b)
E0

Jauktās iepakošanas noteikumi

1

(7a)
0

Īpašie iepakošanas noteikumi

(6)

1.4B

(5)
1
(+13)
1.4

Iepakošanas
instrukcijas

(4)

Portatīvās
cisternas un
beztaras pārvadājumu konteineri

Iepakojumi

Ierobežotie un atbrīvotie daudzumi

1

Īpašie noteikumi

(3b)
1.1B

Bīstamības zīmes

3549

(3a)
1

Iepakošanas grupa

0513

Klasifikācijas kods

0512

(2)
DETONATORI, ELEKTRONISKIE,
programmējamie spridzināšanai
DETONATORI, ELEKTRONISKIE,
programmējamie spridzināšanai
DETONATORI, ELEKTRONISKIE,
programmējamie spridzināšanai
MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, A
KATEGORIJA, KAS IEDARBOJAS
UZ CILVĒKIEM, cieti vai
MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, A
KATEGORIJA, KAS IEDARBOJAS
tikai UZ DZĪVNIEKIEM, cieti

Klase

(1)
0511

Nosaukums un apraksts

ANO Nr.

Papildināt ar šādiem jauniem ierakstiem attiecīgā secībā:

(2)
1

(3a)
W2

(6)
1.1B

MP23

2

W2

CW1

P131

MP23

4

W2

CW1

CE1

1.4S

P622
LP622

MP2

0

W9

CW13
CW18
CW26
CW28

CE14

606

1.4B

OTIF/RID/NOT/2021

Grozīt šādus ierakstus:
ANO
Nr.
0005

Sleja

Grozījums

(8)

0007

(8)

0012

(8)

0014

(8)

0033

(8)

0037

(8)

0130
0136

(2)
(8)

0167

(8)

0180

(8)

0238

(8)

0240

(8)

0242

(8)

0279

(8)

0291

(8)

0294

(8)

0295

(8)

0324

(8)

0326

(8)

0327

(8)

0330

(8)

0338

(8)

0339

(8)

0340

(6)

0341

(6)

0342

(6)

Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Papildināt ar:
"393".
Papildināt ar:
"393".
Papildināt ar:
"393".

0343

(6)

Papildināt ar:
"393".

0348

(8)

0369

(8)

Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
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ANO
Nr.
0371

Sleja

Grozījums

(8)

0413

(8)

0414

(8)

0417

(8)

0426

(8)

0427

(8)

0453

(8)

0457

(8)

0458

(8)

0459

(8)

0460

(8)

1002

(6)

1006

(6)

1010

(2)

1013

(6)

1046

(6)

1056

(6)

1058

(6)

1065

(6)

1066

(6)

Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Pēc "P130" papildināt ar:
"LP101".
Svītrot:
"660".
Papildināt ar:
"392".
Svītrot:
"660".
Papildināt ar:
"392".
Izteikt nosaukumu un aprakstu šādā redakcijā: “BUTADIĒNI, STABILIZĒTI vai BUTADIĒNU UN OGĻŪDEŅRAŽU MAISĪJUMS, STABILIZĒTS,
satur vairāk nekā 40% butadiēnu.”.
Svītrot:
"660".
Papildināt ar:
"392".
Svītrot:
"660".
Papildināt ar:
"392".
Svītrot:
"660".
Papildināt ar:
"392".
Svītrot:
"660".
Papildināt ar:
"392".
Svītrot:
"660".
Papildināt ar:
"392".
Svītrot:
"660".
Papildināt ar:
"392".
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ANO
Nr.
1080

Sleja

Grozījums

(6)

1323
1458
1952

(2)
(2)
(6)

1956

(6)

2036

(6)

2037
(visi
ieraksti)

(6)

Svītrot:
"660".
Papildināt ar:
"392".
[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Svītrot:
"660".
Papildināt ar:
"392".
Svītrot:
"660".
Papildināt ar:
"392".
Aizstāt "660" ar:
"392".
Pēc "303" papildināt ar:
"327".
Pēc "P003" papildināt ar:
"LP200".
Pēc "PP17" iepretim apzīmējumam "P003" papildināt ar:
"PP96".
Iepretim apzīmējumam "LP200" papildināt ar:
"L2".
Papildināt ar:
"675".
Svītrot:
"386".
Papildināt beigās ar tekstu šādā redakcijā:
“, STABILIZĒTS”:
Papildināt ar:
"386".
Pirms "541" papildināt ar:
"394".
Pirms "541" papildināt ar:
"394".
Pirms "541" papildināt ar:
"394".
Aizstāt "86" ar:
"836".
Svītrot:
"P801a".
Svītrot:
"P801a".
Aizstāt "P801a" ar:
"P801".
Aizstāt "(SCO-I vai SCO-II)" ar:
"(SCO-I, SCO-II vai SCO-III)".
Svītrot:
"P801a".
Aizstāt "660" ar:
"392".
Pēc "387" papildināt ar:
"390".
Aizstāt "660" ar:
"392".
Papildināt ar:
"PP32".

(8)
(9a)

2211

(6)

2383

(6)

2522

(2)
(6)

2555

(6)

2556

(6)

2557

(6)

2683

(20)

2794

(8)

2795

(8)

2800

(8)

2913

(2)

3028

(8)

3070

(6)

3091

(6)

3163

(6)

3164

(9a)
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ANO
Nr.
3291
(abi
ieraksti)
3297

Sleja

Grozījums

(4)

Svītrot:
"II".

(6)

3298

(6)

3299

(6)

3314

(6)

3325
3363

(2)
(2)

3380

(6)

3481

(6)

3500

(9a)

3537

(6)

3538

(6)

3539

(6)

3540

(6)

3541

(6)

3542

(6)

3543

(6)

3544

(6)

3545

(6)

3546

(6)

3547

(6)

3548

(6)

Aizstāt "660" ar:
"392".
Aizstāt "660" ar:
"392".
Aizstāt "660" ar:
"392".
Papildināt ar:
"675".
Svītrot komatu pirms teksta “(LSA-III)”.
Papildināt sākumā ar šādu tekstu:
“BĪSTAMAS KRAVAS IZSTRĀDĀJUMOS vai”.
Papildināt ar:
"394".
Pēc "387" papildināt ar:
"390".
Papildināt ar:
"PP97".
Svītrot:
"667".
Svītrot:
"667".
Svītrot:
"667".
Svītrot:
"667".
Svītrot:
"667".
Svītrot:
"667".
Svītrot:
"667".
Svītrot:
"667".
Svītrot:
"667".
Svītrot:
"667".
Svītrot:
"667".
Svītrot:
"667".

B tabula
Grozīt šādus ierakstus:
Nosaukums un apraksts
BUTADIĒNI, STABILIZĒTI vai BUTADIĒNU UN OGĻŪDEŅRAŽU MAISĪJUMS, STABILIZĒTS, ar tvaika spiedienu, kas pie 70 °C nepārsniedz 1,1 MPa (11
bar) un blīvumu pie 50°C ne zemāku par
0,525 kg/l.
HLORĀTA UN BORĀTA MAISĪJUMS
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ANO
Nr.
1010

1458

Grozījums
Izteikt slejā “Nosaukums un apraksts” nosaukumu un aprakstu šādā redakcijā: “BUTADIĒNI, STABILIZĒTI vai BUTADIĒNU UN OGĻŪDEŅRAŽU MAISĪJUMS,
STABILIZĒTS, satur vairāk nekā 40%
butadiēnu”.
[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu
valodā.]

OTIF/RID/NOT/2021

Nosaukums un apraksts
FERROCĒRIJS

ANO
Nr.
1323

2DIMETILAMINOETILMETAKRILĀTS

2522

RADIOAKTĪVS MATERIĀLS AR ZEMU ĪPATNĒJO AKTIVITĀTI, (LSA-III),
SKALDMATERIĀLS
RADIOAKTĪVS MATERIĀLS, OBJEKTI AR VIRSMAS SASMĒRĒJUMU
(SCO-I vai SCO-II), nav skaldmateriāls
vai ir skaldmateriāls izņēmumu robežās
TRINITROHLORBENZOLS

3325

TRINITROHLORBENZOLS, MITRINĀTS, ar ne mazāk kā 10% ūdens, pēc
masas
TRINITROFENOLS, MITRINĀTA, ar ne
mazāk kā 10% ūdens, pēc masas

0216

Grozījums
[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu
valodā.]
Papildināt slejā “Nosaukums un apraksts”
beigās ar tekstu šādā redakcijā:
“, STABILIZĒTS”.
Svītrot slejā “Nosaukums un ap-raksts”
komatu pirms "(LSA-III)".

2913

Aizstāt slejā “Nosaukums un apraksts
"(SCO-I vai SCO-II)" ar:
"(SCO-I, SCO-II vai SCO-III)".

3365

Papildināt slejā “Nosaukums un apraksts”
beigās ar tekstu šādā redakcijā:
“, MITRINĀTS, ar ne mazāk kā 10% ūdens,
pēc masas”.
Izteikt sleju “Nosaukums un apraksts” šādā
redakcijā:
“TRINITRO-m-KREZOLS”.
Aizstāt slejā “Nosaukums un ap-raksts "
MITRINĀTA” ar:
“MITRINĀTS".

3364
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Papildināt tabulu ar šādiem ierakstiem alfabētiskā secībā:
Nosaukums un apraksts
BĪSTAMAS KRAVAS IZSTRĀDĀJUMOS
DETONATORI, ELEKTRONISKIE, programmējamie
spridzināšanai
DETONATORI, ELEKTRONISKIE, programmējamie
spridzināšanai
DETONATORI, ELEKTRONISKIE, programmējamie
spridzināšanai
MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, A KATEGORIJA, KAS
IEDARBOJAS UZ CILVĒKIEM, cieti
MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, A KATEGORIJA, KAS
IEDARBOJAS tikai UZ DZĪVNIEKIEM, cieti

ANO
Nr.
3363
0511

Piezīme

NHM Kods
8+++++
360300

0512

360300

0513

360300

3549

382530

3549

382530

3.3.nodaļa
SP 169

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

SP 188

[Grozījumi e) un d) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt g) un h) apakšpunktā tekstu “kad baterijas” ar tekstu šādā redakcijā:
"kad elementi vai baterijas".

SP 237

Aizstāt tekstu “33.2.1. apakšiedaļas” ar tekstu šādā redakcijā:
“33.2. apakšsadaļas”.

SP 241

Aizstāt tekstu ““Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1.4. apakšsadaļas 1. pārbaudi” ar
tekstu šādā redakcijā:
"“Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.4. apakšsadaļas pārbaudi N.1".

SP 249

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

SP 301

Pirmajā teikumā:
–

Aizstāt tekstu “atteicas tikai uz iekārtām vai aparātiem” ar tekstu šādā redakcijā:
“attiecas uz izstrādājumiem, tādiem kā iekārtas, aparāti vai ierīces”.

–

Aizstāt tekstu “iekārtas vai aparāta” ar vārdu:
“izstrādājuma”.

Aizstāt otrajā teikumā tekstu “iekārtām vai aparātiem” ar vārdu:
“izstrādājumiem”.
Aizstāt trešajā teikumā tekstu “Iekārtās un aparāti” ar vārdu:
“Izstrādājumi”.
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Aizstāt ceturtajā teikumā tekstu “iekārtās un aparātos” ar vārdu:
“izstrādājumos”.
aizstāt piektajā teikumā tekstu “iekārta vai aparāts” ar vārdu:
“izstrādājums”.
Svītrot piezīmi beigās.
SP 309

Aizstāt pēdējā teikumā tekstu “sekmīgi jāiztur “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļas
18.sadaļas 8. pārbaužu sērijas 8 a), b) un c) pārbaudes” ar tekstu šādā redakcijā:
“jāatbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļas 18.sadaļas 8. pārbaužu sērijas kritērijiem klasificēšanai par amonija nitrāta emulsiju, suspensiju vai gēlu, starpproduktu sprāgstvielu ražošanai
(ANE),”.

SP 310

Svītrot priekšpēdējā rindkopā tekstu:
“un iepako attiecīgi saskaņā ar 4.1.4.1.punkta iepakošanas instrukciju P908 vai 4.1.4.3.punkta iepakošanas instrukciju LP904”.

SP 327

Aizstāt pirmajā teikumā tekstu “Izmantotos aerosolus, kas nosūtīti” ar tekstu šādā redakcijā:
“Izmantotos aerosolus un izmantotos gāzes baloniņus, kas nosūtīti”.
Aizstāt pirmajā teikumā tekstu “pārvadāt ar šo ierakstu” ar tekstu šādā redakcijā:
“pārvadāt ar attiecīgi ANO nr. 1950 vai 2037”.
Papildināt pēc trešā teikuma ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
“Izmantotos gāzes baloniņus, kam nav noplūdes vai kas nav stipri deformēti, iepako saskaņā ar iepakošanas instrukciju P003 un īpašo iepakošanas noteikumu PP17 un PP96 vai saskaņā ar iepakošanas
instrukciju LP200 un īpašo iepakošanas noteikumu L2.”
Aizstāt piektajā (iepriekš ceturtajā) teikumā tekstu “aerosoli jāpārvadā glābšanas iepakojumos” ar tekstu šādā redakcijā:
“aerosoli un gāzes baloniņi jāpārvadā avārijas spiedientvertnēs vai avārijas iepakojumos”.
Aizstāt piezīmē tekstu “izmantotos aerosolus” ar tekstu šādā redakcijā:
“izmantotos aerosolus un izmantotos gāzes baloniņus”.
Papildināt beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“RID prasības neattiecas uz izmantotiem gāzes baloniņiem, kas bijuši piepildīti ar neuzliesmojošām,
netoksiskām 2. klases A vai O grupas gāzēm un ir caurdurti.”

SP 356

Papildināt pēc teksta “transportlīdzekļos, vagonos, kuģos” ar tekstu šādā redakcijā:
“, iekārtās, motoros”.

SP 360

Aizstāt tekstu “Transportlīdzekļi, ko darbina tikai litija metāla akumulatoru baterijas vai litija jonu
akumulatoru baterijas, jāklasificē ar” ar tekstu šādā redakcijā:
“Transportlīdzekļiem, ko darbina tikai litija metāla akumulatoru baterijas vai litija jonu akumulatoru
baterijas, jāpiešķir”.
Papildināt beigās ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
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“Kravas transporta vienībās uzstādītām litija akumulatoru baterijām, kas konstruētas tikai barošanas
nodrošināšanai ārpus transporta vienības, piešķir ierakstu UN 3536 LITIJA BATERIJAS, UZSTĀDĪTAS KRAVAS TRANSPORTA VIENĪBĀ, litija jonu baterijas vai litija metāla baterijas.”
SP 370

Izteikt ievadteikumu šādā redakcijā:
“Šis ieraksts attiecas uz amonija nitrātu, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:”
Piešķirt pirmajam ievilkumam numerāciju “a)” un otrajam – numerāciju “b)”.
Aizstāt a) apakšpunkta (iepriekš pirmā ievilkuma) beigās vārdu “un” ar vārdu:
"vai".
Papildināt beigās pēc b) apakšpunkta ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Šo ierakstu nedrīkst izmantot amonija nitrātam, kura oficiālais kravas nosaukums 3.2. sadaļas A tabulā jau ir, tostarp amonija nitrāta un šķidras degvielas maisījumam (ANFO) vai jebkādam komerciāli
izmantojamam amonija nitrātam.”

SP 376

Izteikt piezīmi šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Novērtējot elementu vai bateriju kā saplīsušu vai bojātu, novērtēšanu vai izvērtēšanu
veic, pamatojoties uz elementa, baterijas vai ražojuma izgatavotāja noteiktiem drošības
kritērijiem, vai tehnisks eksperts ar zināšanām par elementu vai bateriju drošības īpašībām. Novērtēšana vai izvērtēšana var ietvert, bet ne tikai, šādus kritērijus:
a)

akūta bīstamība, tāda kā gāze, uguns vai elektrolīta noplūde;

b)

elementa vai baterijas lietojums vai neparedzēts lietojums;

c)

fizisku bojājumu pazīmes, tādas kā elementa vai baterijas korpusa deformācija vai
krāsas uz korpusa;

d)

ārēja un iekšēja īsslēguma aizsardzība, tāda kā sprieguma vai izolācijas pasākumi;

e)

elementa vai baterijas drošības īpašību stāvoklis vai

f)

jebkādas iekšējas drošības sastāvdaļas, tādas kā baterijas vadības sistēmas, bojājums.”

[Grozījums pēdējā teikumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
SP 377

Svītrot pēdējā rindkopā tekstu:
“un jāiepako saskaņā ar attiecīgi 4.1.4.1.punkta iepakošanas instrukcijas P908 vai 4.1.4.3.punkta iepakošanas instrukcijas LP904 nosacījumiem”.
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SP 379

Aizstāt d) i) apakšpunktā tekstu “ISO 11114-1:2012” ar tekstu šādā redakcijā:
"ISO 11114-1:2012 + A1:2017".

SP 388

Papildināt septīto rindkopu beigās ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
“Kravas transporta vienībās uzstādītām litija jonu vai litija metāla akumulatoru baterijām, kas
konstruētas tikai barošanas nodrošināšanai ārpus transporta vienības, piešķir ierakstu UN 3536 LITIJA
BATERIJAS, UZSTĀDĪTAS KRAVAS TRANSPORTA VIENĪBĀ, litija jonu baterijas vai litija metāla baterijas.”

SP 390

Izteikt šādā redakcijā:

"390

Ja paka satur iekārtā ietvertu litija bateriju un kopā ar iekārtu iepakotu litija bateriju kombināciju,
pakas marķēšanas un dokumentācijas vajadzībām piemēro šādas prasības:

SP 392

a)

paku attiecīgā gadījumā marķē ar “UN 3091” vai “UN 3481”. Ja paka satur gan litija jonu baterijas, gan litija metāla baterijas, kas ir iepakotas vai ietvertas iekārtā, paku marķē, kā noteikts
abiem bateriju veidiem. Tomēr iekārtā uzstādītas tabletes tipa elementu baterijas (tostarp shēmplates) nav obligāti jāņem vērā;

b)

pārvadājuma dokumentā attiecīgā gadījumā norāda “UN 3091 LITIJA METĀLA BATERIJAS,
KAS IEPAKOTAS KOPĀ AR IEKĀRTU” vai “UN 3481 LITIJA JONU BATERIJAS, KAS
IEPAKOTAS KOPĀ AR IEKĀRTU”. Ja paka satur gan litija metāla baterijas, gan litija jonu
baterijas, kas ir iepakotas un ietvertas iekārtā, pārvadājuma dokumentā norāda gan “UN 3091
LITIJA METĀLA BATERIJAS, KAS IEPAKOTAS KOPĀ AR IEKĀRTU”, gan “UN 3481
LITIJA JONU BATERIJAS, KAS IEPAKOTAS KOPĀ AR IEKĀRTU.”

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt numerāciju un tekstu:

"393–
499"

(Rezervēts)" ar numerāciju un tekstu:

"396–
499

(Rezervēts)".

SP 556

Izteikt šādā redakcijā:

"556

(Svītrots)".

SP 594

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

SP 653

Aizstāt pirmajā ievilkumā tekstu “konstruēšanas un pārbaudīšanas” ar tekstu šādā redakcijā:
“konstruēšanas, pārbaudīšanas un piepildīšanas”.

SP 658

Aizstāt tekstu “EN ISO 9994:2006 + A1:2008” ar tekstu šādā redakcijā:
"EN ISO 9994:2019".
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SP 660

Izteikt šādā redakcijā:

"660

(Svītrots)".

SP 667

Aizstāt a) apakšpunktā tekstu “motorā, iekārtā vai izstrādājumā” ar tekstu šādā redakcijā:
“motorā vai iekārtā”;
Aizstāt b) apakšpunktā – tekstu “motoros, iekārtās vai izstrādājumos” ar tekstu šādā redakcijā:
“motoros vai iekārtās”;
Aizstāt b) apakšpunkta ii) punktā tekstu “motoru, iekārtu vai izstrādājumu” ar tekstu šādā redakcijā:
“motoru vai izstrādājumu”.
Aizstāt b) apakšpunkta i) punktā tekstu “motorus, iekārtas vai izstrādājumus” ar tekstu šādā redakcijā:
“motorus vai iekārtas”.
Aizstāt c) apakšpunktā tekstu “motoros, iekārtās vai izstrādājumos” ar tekstu šādā redakcijā:
“motoros vai iekārtās”.

SP 671 Papildināt beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Komplektiem, kas satur tikai tādas bīstamās kravas, kurām nav piešķirta iepakošanas grupa, pārvadājuma dokumenta aizpildīšanas un ar vagonā vai lielajā konteinerā pārvadājamajiem daudzumiem saistītā izņēmuma piemērošanai (skatīt 1.1.3.6.) nosaka 2. transporta kategoriju.”
SP 672

Aizstāt pirmā teikuma sākumā tekstu “iekārtām un aparātiem” ar tekstu šādā redakcijā:
“izstrādājumiem, tādiem kā iekārtas, aparāti un ierīces,”.
Aizstāt otrajā ievilkumā tekstu “iekārtas vai aparāti” ar vārdu:
“izstrādājumi”.
Papildināt ar jauniem īpašajiem noteikumiem šādā redakcijā:

"393

Nitrocelulozei jāatbilst Bergmana-Junka (Bergmann-Junk) testa vai “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 10 papildinājumā noteiktā metila violetā papīra testa kritērijiem. Nav jāpiemēro 3 c) tipa testi.

394

Nitrocelulozei jāatbilst Bergmana-Junka (Bergmann-Junk) testa vai “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 10 papildinājumā noteiktā metila violetā papīra testa kritērijiem.

395

Šo ierakstu izmanto tikai A kategorijas cietiem medicīniskajiem atkritumiem, kurus pārvadā iznīcināšanai.

675

Paku, kas satur šīs bīstamās kravas, jauktā iekraušana kopā ar 1. klases vielām un izstrādājumiem,
izņemot 1.4S, ir aizliegta.”

3.5.nodaļa
3.5.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

3.5.3.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

4.DAĻA
4.1.nodaļa
4.1.1.

Aizstāt piezīmē tekstu “(6.2. klase)” ar tekstu šādā redakcijā:
“(6.2. klase, ANO nr. 2814 un 2900)”.
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Izteikt piezīmē tekstu teikuma beigās šādā redakcijā:
“(P201, P207 un LP200 – 2. klasei un P620, P621, P622, IBC620, LP621 un LP622 – 6.2. klasei)”.
4.1.1.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

4.1.1.3.

Mainīt esošā punkta numerāciju no “4.1.1.3.” uz “4.1.1.3.1.”
Svītrot pēdējo teikumu.
Papildināt ar jaunu virsrakstu šādā redakcijā:

"4.1.1.3.

Konstrukcijas tips".
Papildināt ar jaunu 4.1.1.3.2. punktu šādā redakcijā:

"4.1.1.3.2.

Iepakojumi, tostarp IBC un lielie iepakojumi, var atbilst vienam vai vairāk nekā vienam sekmīgi pārbaudītam konstrukcijas tipam un uz tiem var būt vairāk nekā viena marķējuma zīme.”

4.1.1.5.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

4.1.1.10.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

4.1.1.21.6.

Svītrot 4.1.1.21.6. punkta tabulā, 4. slejā attiecībā uz ANO nr. 3291 ciparu:
"II".

4.1.3.1.

Aizstāt līnijā attiecībā uz “L” tekstu “tikai RID” ar tekstu šādā redakcijā:
“tikai RID un ADR”.

4.1.4.1.
P 001

Aizstāt attiecībā uz “Saliktie iepakojumi” pēdējā ierakstā tekstu “cietas plastmasas vai putuplasta” ar
tekstu šādā redakcijā:
“putuplasta vai cietas plastmasas”.

P 002

Aizstāt attiecībā uz “Saliktie iepakojumi” pēdējā ierakstā tekstu “cietas plastmasas vai putuplasta
iepakojumu (6PH2 vai 6PH1 e)” ar tekstu šādā redakcijā:
“putuplasta vai cietas plastmasas iepakojumu (6PH1 vai 6PH2 e)”.

P 003

[Pirmais grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt 2. piezīmē attiecībā uz īpašo iepakošanas noteikumu PP16 apzīmējumu “P801a” ar apzīmējumu:
"P801".
Papildināt attiecībā uz īpašo iepakošanas noteikumu PP32 pēc skaitļa “3358” ar tekstu šādā redakcijā:
“un robustiem izstrādājumiem, ko nosūta ar ANO nr. 3164”.
Papildināt ar šādu jaunu īpašo iepakošanas noteikumu:
"PP 96

P 006

Attiecībā uz ANO nr. 2037 izmantotiem gāzes baloniņiem, ko pārvadā saskaņā ar 3.3. nodaļas īpašo noteikumu 327: iepakojumiem jābūt ventilētiem, lai novērstu bīstamas atmosfēras rašanos un spiediena paaugstināšanos.”

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
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P 200

Papildināt (5) a) apakšpunktā pirms teksta “īpašo iepakošanas noteikumu „o“” ar tekstu šādā redakcijā:
“(10) punkta”.
Papildināt (5) b) apakšpunktā otrajā rindkopā pirms teksta “īpašo iepakošanas noteikumu „o“” ar tekstu šādā redakcijā:
“(10) punkta”.
Papildināt (5) b) i) apakšpunktā pirms teksta “īpašo iepakošanas noteikumu „r“” ar tekstu šādā redakcijā:
“(10) punkta”.
(11) punkta tabulā:
–

Svītrot piekto rindu ("ISO 24431:2006").

–

Aizstāt piektajā (iepriekš sestajā) rindā slejā “Atsauce” tekstu "ISO 11372:2011" ar tekstu:
"EN ISO 11372:2011".

–

Svītrot piektajā (iepriekš sestajā) rindā piezīmi slejā “Dokumenta nosaukums”.

–

Aizstāt sestajā (iepriekš septītajā) rindā slejā “Atsauce” tekstu "ISO 13088:2011" ar tekstu:
"EN ISO 13088:2011".

–

Svītrot sestajā (iepriekš septītajā) rindā piezīmi slejā “Dokumenta nosaukums”.

Aizstāt (12) punkta 3.4.apakšpunktā tekstu “EN ISO 14245:2010 vai EN ISO 15995:2010” ar tekstu
šādā redakcijā:
"EN ISO 14245:2010, EN ISO 14245:2019, EN ISO 15995:2010 vai EN ISO 15995:2019".
Aizstāt (13) punkta 2.4.apakšpunktā tekstu "EN ISO 11114-1:2012 un EN 11114-2:2013" ar tekstu
šādā redakcijā:
"EN ISO 11114-1:2012 + A1:2017 un EN ISO 11114-2:2013".
Aizstāt 2. tabulā, slejā “LC50 ml/m3” vērtības šādi:
–

attiecībā uz ANO nr. 1859 skaitli “450” ar skaitli:
"922".

–

attiecībā uz ANO nr. 2188 skaitli “20” ar skaitli:
"178".

–

attiecībā uz ANO nr. 2202 skaitli “2” ar skaitli:
"51".

–

attiecībā uz ANO nr. 2534 skaitli “600” ar skaitli:
"2810".

–

attiecībā uz ANO nr. 2676 skaitli “20” ar skaitli:
"178".
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P 206

Aizstāt iepakošanas instrukcijas pēdējās rindas virsrakstā tekstu “Īpašais iepakošanas noteikums” ar
tekstu šādā redakcijā:
Īpašie iepakošanas noteikumi”.
Papildināt ar jaunu īpašo iepakošanas noteikumu šādā redakcijā:
"PP 97

P 207

Ugunsdzēsības līdzekļu, kam piešķirts ANO nr. 3500, maksimālais periodiskās inspicēšanas periodiskums ir 10 gadi. Tos drīkst pārvadāt piemērojamajām 6.2. nodaļas prasībām atbilstošās caurulēs ar maksimālo ūdens ietilpību 450 l.”

Aizstāt īpašajā iepakošanas noteikumā PP87 tekstu “uzliesmojošas atmosfēras” ar tekstu šādā redakcijā:
“bīstamas atmosfēras”.

P 301

[Pirmais grozījums (1) punktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt (1) punkta pēdējā teikumā vārdu “vienībā” ar tekstu šādā redakcijā:
“primārajā ietvērumā”.
[Grozījums (2) punkta priekšpēdējā teikumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt (2) punkta pēdējā teikumā vārdu “vienībā” ar tekstu šādā redakcijā:
“primārajā ietvērumā”.

P 400

Aizstāt (2) punkta pirmajā teikumā tekstu “vītne ar blīvējumu” ar vārdu:
“blīvējums”.
Papildināt (2) punktu pēc pirmā teikuma ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
“Iekšējiem iepakojumiem jābūt vītņotiem slēgelementiem vai slēgelementiem, kuri tiek fiziski noturēti savā vietā ar jebkādiem līdzekļiem, kuri spēj novērst slēgelementu atbrīvošanos vai vaļīgumu trieciena vai vibrāciju ietekmē pārvadājuma laikā.”.
Aizstāt (3) punkta pirmajā teikumā tekstu “vītne ar blīvējumu” ar vārdu:
“blīvējums”.
Papildināt (3) punktu pēc pirmā teikuma ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
“Iekšējiem iepakojumiem jābūt vītņotiem slēgelementiem vai slēgelementiem, kuri tiek fiziski noturēti savā vietā ar jebkādiem līdzekļiem, kuri spēj novērst slēgelementu atbrīvošanos vai vaļīgumu trieciena vai vibrāciju ietekmē pārvadājuma laikā.”.

P 404

(1) punktā attiecībā uz “Iekšējie iepakojumi”:
–

Svītrot pirmajā teikumā tekstu:
“un to slēgelementiem jābūt ar vītni”.

–

Svītrot otrajā teikumā vārdu:
“vītņoti”.

–

Papildināt pirms pēdējā teikuma (“Ārējo iepakojumu maksimālā neto masa ir 125 kg.”) ar jaunu
trešo rindkopu šādā redakcijā:

37

OTIF/RID/NOT/2021

“Iekšējiem iepakojumiem jābūt vītņotiem slēgelementiem vai slēgelementiem, kuri tiek fiziski
noturēti savā vietā ar jebkādiem līdzekļiem, kuri spēj novērst slēgelementu atbrīvošanos vai vaļīgumu trieciena vai vibrāciju ietekmē pārvadājuma laikā.”.
Papildināt (2) punktu starp “, 1B1” un “, 1N1” ar tekstu:
“, 1B2”.
P 410

Izteikt tabulas piezīmi d šādā redakcijā:
"d

Attiecībā uz II iepakošanas grupas vielām šos iepakojumus drīkst izmantot tikai pārvadājumos
slēgtā vagonā vai slēgtā konteinerā.”

Aizstāt attiecībā uz “Saliktie iepakojumi” pēdējā ierakstā tekstu “cietas plastmasas vai putuplasta” ar
tekstu šādā redakcijā:
“putuplasta vai cietas plastmasas”.
P 504

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

P 601

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

P 602

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Papildināt ar jaunu iepakošanas instrukciju šādā redakcijā:

"
P 622
IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA
Šī instrukcija attiecas uz atkritumiem ar ANO nr. 3549, ko pārvadā iznīcināšanai.
Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. sadaļas nosacījumi, ir atļauti šādi iepakojumi.
Iekšējie iepakojumi

Starpiepakojumi

Ārējie iepakojumi

metāla
plastmasas

metāla
plastmasas

Kastes
tērauda (4A)
alumīnija (4B)
cita metāla (4N)
saplākšņa (4D)
kartona (4G)
plastmasas, cietas (4H2)
Mucas
tērauda (1A2)
alumīnija (1B2)
cita metāla (1N2)
saplākšņa (1D)
kartona (1G)
plastmasas (1H2)
Transportkannas
tērauda (3A2)
alumīnija (3B2)
plastmasas (3H2)

Ārējiem iepakojumiem jāatbilst I iepakošanas grupas veiktspējas līmenim attiecībā uz cietām vielām.
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1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Papildu prasības:
Trauslus izstrādājumus ietver vai nu stingrā iekšējā iepakojumā, vai stingrā starpiepakojumā.
Asus priekšmetus, tādus kā saplēsts stikls un adatas, saturošiem iekšējiem iepakojumiem jābūt stingriem un
caurdūrumizturīgiem.
Iekšējiem iepakojumiem, starpiepakojumiem un ārējiem iepakojumiem jāspēj saturēt šķidrumus. Ārējie
iepakojumi, kas pēc konstrukcijas nespēj saturēt šķidrumus, jāaprīko ar ieklājumu vai piemērotu šķidrumu
saturēšanas līdzekli.
Iekšējie iepakojumi un/vai starpiepakojumi drīkst būt elastīgi. Ja izmanto elastīgus iepakojumus, tiem jāspēj
izturēt vismaz 165 g triecienizturības pārbaudi saskaņā ar ISO 7765-1:1988 “Plastmasas plēves un loksnes.
Triecienizturības noteikšana ar brīvi krītoša atsvara metodi - 1.daļa: Kāpņu metode” un vismaz 480 g plēšanas
izturības pārbaudi gan paralēlās, gan perpendikulārās maisa plaknēs saskaņā ar ISO 6383-2:1983 “Plastmasas Plēves un loksnes - Ieplēšanas izturības noteikšana - 2.daļa: Elmendorfa metode”. Katra elastīgā iekšējā
iepakojuma maksimālā neto masa ir 30 kg.
Katram elastīgam starpiepakojumam jāsatur tikai viens iekšējais iepakojums.
Mazu daudzumu brīva šķidruma saturošus iekšējos iepakojumus drīkst iekļaut starpiepakojumā ar nosacījumu, ka
iekšējā vai starpiepakojumā ir pietiekams daudzums absorbējoša vai cietinoša materiāla, lai absorbētu vai
sacietinātu visu esošā šķidruma saturu. Jāizmanto piemērots absorbējošais materiāls, kas iztur temperatūras un
vibrācijas, kādas var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos.
Starpiepakojumiem jābūt nostiprinātiem ārējos iepakojumos ar piemērotu amortizējošo un/vai absorbējošo
materiālu.

"
P 800

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

P 801

Izteikt šādā redakcijā:

"
P 801

IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA

P 801

Šī instrukcija attiecas uz ANO nr. 2794, 2795 un 3028 un izlietotām baterijām ar ANO nr. 2800.
Ja ir ievēroti 4.1.1.1., 4.1.1.2. un 4.1.1.6.punkta un 4.1.3. sadaļas nosacījumi, ir atļauti šādi iepakojumi.
(1) Stingri ārējie iepakojumi, koka redeļu kastes vai paliktņi.
Turklāt jāievēro šādi nosacījumi:
a) bateriju krautnēm jābūt izkārtotām kārtās, kuras atdala elektrību nevadoša materiāla slānis;
b) bateriju spailes nedrīkst būt pakļautas citu, virs tām esošu elementu svara iedarbībai;
c) baterijām jābūt iepakotām vai nostiprinātām tā, lai novērstu nejaušu to izkustēšanos;
d) baterijām nedrīkst būt noplūdes parastos pārvadāšanas apstākļos, vai jāveic piemēroti pasākumi
elektrolīta noplūdes novēršanai no pakas (piemēram, atsevišķi iepakotas baterijas vai citas līdzvērtīgi
efektīvas metodes); un
e) baterijām jābūt aizsargātām pret īssavienojumu.
(2) Izlietotu bateriju pārvadāšanai drīkst izmantot arī nerūsoša tērauda vai plastmasas lieltilpuma tvertnes
(konteineri).
Turklāt jāievēro šādi nosacījumi:
a) lieltilpuma tvetnēm jābūt noturīgām pret baterijās bijušo elektrolītu;
b) lieltilpuma tvertnes nedrīkst piepildīt augstumā, kas pārsniedz to malu augstumu;
c) lieltilpuma tvertņu ārpusē nedrīkst būt baterijās bijušā elektrolīta paliekas;
d) no lieltilpuma tvertnēm parastos pārvadāšanas apstākļos nedrīkst noplūst elektrolīts;
e) jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka piepildītās lieltilpuma tvertnes nevar zaudēt to saturu;
f) jāveic pasākumi, lai novērstu īssavienojumus (piemēram, baterijas ir izlādētas, bateriju spaiļu atsevišķa
aizsardzība, utt.); un
g) lieltilpuma tvertnēm jābūt:
i) pārklātām, vai
ii) tās jāpārvadā slēgtos vai pārsegtos vagonos vai konteineros.”

"
P 801a

Izteikt šādā redakcijā:
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"
801a

IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA

P 801a

(Svītrota)
"
P 804

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

P 903

[Grozījums 4) punkta pēdējā rindkopā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Papildināt ar šādu piezīmi pēc 4) punkta:
"PIEZĪME: Pārvadājot transporta ķēdē, kas ietver gaisa pārvadājumus, šīm ierīcēm, ja tās ir aktivizētā stāvoklī, jāatbilst noteiktajiem elektromagnētiskā starojuma standartiem, lai nodrošinātu, ka šo ierīču darbība netraucē gaisa kuģa sistēmām.”
Papildināt ar jaunu 5) punktu:
"5) Attiecībā uz iepakojumiem, kas satur gan elementus, gan baterijas, iepakotas kopā ar iekārtu un
ietvertas iekārtā:
a)

elementiem un baterijām: iepakojumi, kas pilnībā ietver elementus vai baterijas, tad ievietoti kopā ar iekārtu iepakojumā, kas atbilst šīs iepakošanas instrukcijas 1) punkta prasībām;
vai

b)

iepakojumi, kas atbilst šīs iepakošanas instrukcijas 1) punkta prasībām, tad ievietoti kopā ar
iekārtu stingrā ārējā iepakojumā, kas izgatavots no atbilstoša materiāla un kam piemīt iepakojuma ietilpībai un paredzētajam lietojumam adekvāta izturība un konstrukcija. Ārējam
iepakojumam jābūt izgatavotam tā, lai nepieļautu nejaušu iedarbināšanu pārvadājuma laikā,
un tas drīkst neatbilst 4.1.1.3. punkta prasībām.

Iekārtai jābūt nodrošinātai pret pārvietošanos ārējā iepakojumā.
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.
PIEZĪME: Pārvadājot transporta ķēdē, kas ietver gaisa pārvadājumus, šīm ierīcēm, ja tās ir
aktivizētā stāvoklī, jāatbilst noteiktajiem elektromagnētiskā starojuma standartiem,
lai nodrošinātu, ka šo ierīču darbība netraucē gaisa kuģa sistēmām.”
P 905

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

P 907

Izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Šī instrukcija attiecas uz izstrādājumiem, tādiem kā mehānismi, aparāti vai ierīces, ar ANO nr.
3363.”"
Aizstāt otrajā teikumā tekstu “mehānisms vai aparāts” ar vārdu:
“izstrādājums”.
Aizstāt trešajā teikumā tekstu “mehānismā vai aparātā” ar vārdu:
“izstrādājumā".
Aizstāt sestajā teikumā tekstu “mehānismā vai aparātā” ar vārdu:
“izstrādājumā” un tekstu “mehānisma vai aparāta” ar vārdu:
“izstrādājuma”.
Aizstāt septītajā teikumā tekstu “iekārtā vai aprīkojumā” ar vārdu:
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“izstrādājumā”.
P 909

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

P 911

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

4.1.4.3.
LP 01

Aizstāt slejā “Lielais ārējais iepakojums” vārdu “Kartona (50G)” ar tekstu šādā redakcijā:
“Stingra kartona (50G)”.

LP 02

Aizstāt slejā “Lielais ārējais iepakojums” vārdu “Kartona (50G)” ar tekstu šādā redakcijā:
“Stingra kartona (50G)”.

LP 101

[Grozījums trešās slejas virsrakstā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt trešajā slejā vārdu “Kartona (50G)” ar tekstu šādā redakcijā:
“Stingra kartona (50G)”.

LP 102

[Grozījums trešās slejas virsrakstā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt trešajā slejā vārdu “Kartona (50G)” ar tekstu šādā redakcijā:
“Stingra kartona (50G)”.

LP 200

Aizstāt ievadteikumā tekstu “ANO nr. 1950” ar tekstu šādā redakcijā:
“ANO nr. 1950 un 2037”.
Aizstāt otrajā teikumā tekstu “ir atļauti aerosoliem” ar tekstu šādā redakcijā:
“ir atļauti aerosoliem un gāzes baloniņiem”.
Svītrot īpašā iepakošanas noteikuma L2 pirmajā teikumā vārdu:
“aerosolu”.
Izteikt īpašā iepakošanas noteikuma L2 pēdējo teikumu šādā redakcijā:
“Attiecībā uz izmantotiem aerosoliem un izmantotiem gāzes baloniņiem, ko pārvadā saskaņā ar īpašo
noteikumu 327: lielajiem iepakojumiem jābūt pienācīgi ventilētiem, lai novērstu bīstamas atmosfēras
rašanos un spiediena paaugstināšanos.”
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Papildināt ar jaunu iepakošanas instrukciju:

"
LP 622

IEPAKOŠANAS INSTRUKCIJA

LP 622

Šī instrukcija attiecas uz atkritumiem ar ANO nr. 3549, ko pārvadā iznīcināšanai.
Ja ir ievēroti 4.1.1. un 4.1.3. sadaļas vispārīgie nosacījumi, ir atļauti šādi lielie iepakojumi.
Iekšējie iepakojumi

Starpiepakojumi

metāla
plastmasas

metāla
plastmasas

Ārējie iepakojumi

tērauda (50A)
alumīnija (50B)
metāla, kas nav tērauds vai alumīnijs
(50N)
saplākšņa (50D)
stingri kartona (50G)
stingri plastmasas (50H)
Ārējiem iepakojumiem jāatbilst I iepakošanas grupas veiktspējas līmenim attiecībā uz cietām vielām.
Papildu prasības
1. Trauslus izstrādājumus ietver vai nu stingrā iekšējā iepakojumā, vai stingrā starpiepakojumā.
2. Asus priekšmetus, tādus kā saplēsts stikls un adatas, saturošiem iekšējiem iepakojumiem jābūt stingriem un caurdūrumizturīgiem.
3. Iekšējam iepakojumam, starpiepakojumam un ārējam iepakojumam jāspēj saturēt šķidrumus. Ārējie iepakojumi,
kas pēc konstrukcijas nespēj saturēt šķidrumus, jāaprīko ar ieklājumu vai piemērotu šķidrumu saturēšanas līdzekli.
4. Iekšējie iepakojumi un/vai starpiepakojumi drīkst būt elastīgi. Ja izmanto elastīgus iepakojumus, tiem jāspēj izturēt vismaz 165 g triecienizturības pārbaudi saskaņā ar ISO 7765-1:1988 “Plastmasas plēves un loksnes. Triecienizturības noteikšana ar brīvi krītoša atsvara metodi - 1.daļa: Kāpņu metode” un vismaz 480 g plēšanas izturības
pārbaudi gan paralēlās, gan perpendikulārās maisa plaknēs saskaņā ar ISO 6383-2:1983 “Plastmasas - Plēves un
loksnes - Ieplēšanas izturības noteikšana - 2.daļa: Elmendorfa metode”. Katra elastīgā iekšējā iepakojuma maksimālajai neto masai jābūt 30 kg.
5. Katram elastīgam starpiepakojumam jāsatur tikai viens iekšējais iepakojums.
6. Mazu daudzumu brīva šķidruma saturošus iekšējos iepakojumus drīkst iekļaut starpiepakojumā ar nosacījumu, ka
iekšējā vai starpiepakojumā ir pietiekams daudzums absorbējoša vai cietinoša materiāla, lai absorbētu vai sacietinātu visu esošā šķidruma saturu. Jāizmanto piemērots absorbējošais materiāls, kas iztur temperatūras un vibrācijas, kādas var rasties parastos pārvadāšanas apstākļos.
7. Starpiepakojumiem jābūt nostiprinātiem ārējos iepakojumos ar piemērotu amortizējošo un/vai absorbējošo materiālu.”

"
LP 906 [Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
4.1.6.9. [Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
4.1.6.12.[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
4.1.6.13.[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
4.1.6.15.Tabulā:
–

aizstāt attiecībā uz “4.1.6.2.” otrajā slejā tekstu “ISO 11114-2:2013” ar tekstu šādā redakcijā:
"EN ISO 11114-2:2013".

–

aizstāt attiecībā uz “4.1.6.4.” otrajā slejā tekstu “ISO 11621:1997” ar tekstu šādā redakcijā:
"ISO 11621:1997 vai EN ISO 11621:2005".
Svītrot piezīmi trešajā slejā.

–
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–

Svītrot pirmajā rindā piezīmi trešajā slejā.

–

Aizstāt ceturtajā rindā slejā “Atsauce” tekstu "EN ISO 14245:2010" ar tekstu:
"EN ISO 14245:2010 vai EN ISO 14245:2019".

–

Svītrot ceturtajā rindā slejā “Dokumenta nosaukums” tekstu:
"(ISO 14245:2006)".

–

Aizstāt piektajā rindā slejā “Atsauce” tekstu "EN ISO 15995:2010" ar tekstu:
"EN ISO 15995:2010 vair EN ISO 15995:2019".

–

Svītrot piektajā rindā slejā “Dokumenta nosaukums” tekstu:
"(ISO 15995:2006)".

–

Aizstāt pēdējā rindā otrajā slejā tekstu "EN ISO 17879:2017" ar tekstu:
"EN ISO 17879:2017 A pielikums".

–

aizstāt attiecībā uz “4.1.6.8. b) un c)” tekstu “ISO 11117:1998 vai ISO 11117:2008 + Cor
1:2009” ar tekstu šādā redakcijā:
"ISO 11117:1998 vai EN ISO 11117:2008 + Cor 1:2009, vai EN ISO 11117:2019".

4.1.9.1.4.

Papildināt beigās ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
“Šī prasība neattiecas uz to konteineru iekšējām virsmām, kurus izmanto kā iepakojumus, neatkarīgi
no tā vai tie piekrauti vai tukši.”

4.1.9.1.8.

Aizstāt d) apakšpunkta beigās punktu ar semikolu.
Papildināt ar e) apakšpunktu šādā redakcijā:
"e) Pakām, kuras paredzēts izmantot nosūtīšanai pēc uzglabāšanas, jānodrošina visu iepakojuma sastāvdaļu un radioaktīvā satura tāda uzturēšana uzglabāšanas laikā, ka visas attiecīgajos RID noteikumos un piemērojamajos apstiprinājuma sertifikātos noteiktās prasības ir izpildītas.”

4.1.9.1.11.

Aizstāt tekstu “maksimālais radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
“maksimālā dozas jauda”.

4.1.9.1.12.

Aizstāt tekstu “maksimālais radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
“maksimālā dozas jauda”.

4.1.9.2.1.

Aizstāt tekstu “ārējais radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
“ārējā dozas jauda”.

4.1.9.2.4.

Aizstāt ievadteikumā tekstu “un SCO-I” ar tekstu šādā redakcijā:
", SCO-I un SCO-III".
Aizstāt d) apakšpunkta beigās punktu ar tekstu šādā redakcijā:
“; un”.
Papildināt ar jaunu e) apakšpunktu šādā redakcijā:
"e) attiecībā uz SCO-III:
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i)

pārvadājumam jāatbilst ekskluzīvas lietošanas režīmam;

ii)

sakraušana grēdā nav atļauta;

iii) visas darbības saistībā ar nosūtīšanu, tostarp aizsardzību pret radiāciju, ārkārtas reaģēšanu
un jebkādiem īpašiem drošības pasākumiem, administratīvo un darbības kontroli, kas jāveic
pārvadāšanas laikā, ir jāapraksta transportēšanas plānā. Transportēšanas plānam jāpierāda,
ka vispārīgais drošības līmenis pārvadājuma laikā ir vismaz līdzvērtīgs tādam, kāds būtu
nodrošināts, ja tiktu izpildītas 6.4.7.14. punkta (tikai attiecībā uz 6.4.15.6. punktā noteikto
pārbaudi pēc 6.4.15.2. un 6.4.15.3. punktā noteiktajām pārbaudēm) prasības;
iv) jābūt izpildītām 6.4.5.1. un 6.4.5.2. punkta prasībām attiecībā uz IP-2 tipa paku, izņemot to,
ka 6.4.15.4. punktā minētos maksimālos bojājumus drīkst noteikt, pamatojoties uz transportēšanas plāna nosacījumiem, un 6.4.15.5. punkta prasības nepiemēro;
v)

objekts un jebkāds aizsargekrāns ir nostiprināts satiksmes līdzeklī saskaņā ar
6.4.2.1. punktu;

vi) nosūtīšana ir pakļauta daudzpusējam apstiprinājumam."
4.1.10.4.
MP 12

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

4.2.nodaļa
4.2.1.13.8.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

4.2.3.7.

Papildināt ar jaunu 4.2.3.7.3.punktu šādā redakcijā:

"4.2.3.7.3.

Datumu, kad beidzas faktiskais saturēšanas laiks, jāieraksta pārvadājuma dokumentā (skat.
5.4.1.2.2. punkta d) apakšpunktu).”

4.2.5.2.6.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

4.2.5.3.

Izteikt īpašo noteikumu TP 19 šādā redakcijā:

"TP19

Ražošanas laikā tilpņu minimālo sienu biezumu, kas noteikts saskaņā ar 6.7.3.4. punktu, palielina par
3 mm kā korozijas pielaidi. Tilpnes sienu biezumu verificē ar ultraskaņas palīdzību intervāla starp periodiskajām hidrauliskajām pārbaudēm vidū, un tas nekad nedrīkst būt mazāks kā tilpnes minimālais
sienas biezums, kas noteikts saskaņā ar 6.7.3.4. punktu."

4.3.nodaļa
4.3.1.4.

Aizstāt vārdu “pārbaužu” ar tekstu šādā redakcijā:
“inspicēšanas, pārbaužu”.

4.3.4.2.2.

Aizstāt otrajā teikumā tekstu “cisternas tilpni” ar vārdu:
"cisternu".

4.3.4.2.3.

Aizstāt pirmajā teikumā tekstu “cisternu tilpnes” ar vārdu:
"cisternas".

5.DAĻA
5.1.nodaļa

44

OTIF/RID/NOT/2021

5.1.5.1.2.

Aizstāt c) apakšpunktā, beigās semikolu ar ar tekstu šādā redakcijā:
“; un”.
Papildināt ar d) un e) apakšpunktu šādā redakcijā:
"d) (Rezervēts);
e)

SCO-III nosūtīšanai."

5.1.5.1.3.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

5.1.5.1.4.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

5.1.5.3.1.

Aizstāt ievadteikumā tekstu “vai SCO-I” ar tekstu šādā redakcijā:
“, SCO-I vai SCO-III”.
Aizstāt a) apakšpunktā tekstu “maksimālo radiācijas līmeni” ar tekstu šādā redakcijā:
“maksimālo dozas jaudu” (divreiz).
Aizstāt a) apakšpunktā pirmajā teikumā tekstu “un SCO-I” ar tekstu šādā redakcijā:
", SCO-I vai SCO-III".
Svītrot a) apakšpunktā, otrajā teikumā tekstu:
“, un iegūtais skaitlis ir transporta indekss”.
[Grozījums a) apakšpunkta trešajā teikumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt b) apakšpunktā tekstu “un SCO-I” ar tekstu šādā redakcijā:
“, SCO-I , un SCO-III”.
Papildināt c) apakšpunktu beigās ar tekstu šādā redakcijā:
“, un rezultātā iegūtais skaitlis ir TI vērtība”.
Aizstāt 5.1.5.3.1.tabulas virsrakstā tekstu “un SCO-I” ar tekstu šādā redakcijā:
", SCO-I un SCO-III".

5.1.5.3.2.

Izteikt šādā redakcijā:

"5.1.5.3.2.

TI katrai transporta tarai, konteineram vai vagonam nosaka kā visu ietverto paku TI summu. Viena
nosūtītāja sūtījumam nosūtītājs drīkst noteikt TI ar tiešu dozas jaudas mērījumu.
Transporta taras, kas nav stingra, TI nosaka tikai kā visu transporta tarā esošo paku TI summu.”

5.1.5.3.4.

Aizstāt a) apakšpunktā tekstu “radiācijas līmeni” ar tekstu šādā redakcijā:
“dozas jaudu”.
Aizstāt a) apakšpunktā tekstu “Radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
“dozas jauda”.
Aizstāt b) apakšpunktā tekstu “transporta indeksu” ar apzīmējumu:
"TI".
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Aizstāt c) apakšpunktā tekstu “radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
“dozas jauda”.
Aizstāt 5.1.5.3.4. tabulā tekstu “Maksimālais radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
“Maksimālā dozas jauda”.
5.2.nodaļa
5.2.1.1.

Izteikt otro teikumu šādā redakcijā:
“ANO numuram un burtiem "UN" jābūt vismaz 12 mm augstiem, izņemot 30 l vai mazākas ietilpības
vai 30 kg maksimālās neto masas pakas un 60 l vai mazākas ūdens ietilpības balonus, kad tiem jābūt
vismaz 6 mm augstiem, kā arī izņemot 5 l vai mazākas ietilpības vai 5 kg maksimālās neto masas pakas, kad tiem jābūt piemērota izmēra."

5.2.1.7.6.

Papildināt beigās pēc attēla un paskaidrojumiem ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Jebkāda marķējuma zīme uz pakas, kas izdarīta atbilstoši 5.2.1.7.4. punkta a) un b) apakšpunkta un
5.2.1.7.5. punkta c) apakšpunkta prasībām attiecībā uz pakas tipu un neattiecas uz sūtījumam piešķirto
ANO nr. un oficiālo kravas nosaukumu, jānoņem vai jāaizsedz.”

5.2.1.9.1.

Papildināt pēc teksta “saskaņā ar” ar tekstu šādā redakcijā:
“3.3. nodaļas”.

5.2.1.9.2.

Aizstāt 5.2.1.9.2. attēlā tekstu “120 mm” ar tekstu šādā redakcijā:
“100 mm” un tekstu “110 mm” ar tekstu šādā redakcijā:
"100 mm".
Pēdējā rindkopā:
–

Pirmajā teikumā: aizstāt vārdu “taisnstūris” ar tekstu šādā redakcijā:
“taisnstūris vai kvadrāts”.

–

Otrajā teikumā: aizstāt tekstu “120 mm platumā x 110 mm augstumā” ar tekstu šādā redakcijā:
“100 mm platumā  100 mm augstumā”.

–

Piektajā teikumā: svītrot tekstu:
“/līnijas biezumu”.

–

Piektajā teikumā: aizstāt tekstu “105 mm platumā x 74 mm augstumā“ ar tekstu šādā redakcijā:
“100 mm platumā x 70 mm augstumā”.

5.2.2.1.11.2.

Aizstāt d) apakšpunktā tekstu “(I-BALTS kategorijas zīmei transporta indeksa ieraksts nav pieprasīts)” ar tekstu šādā redakcijā:
“(izņemot kategorijai I-BALTS)”.

5.3.nodaļa
5.3.1.7.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

5.3.2.3.2.

Papildināt pēc ieraksta “X83” ar jaunu ierakstu šādā redakcijā:
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"836 korozīva vai nedaudz korozīva viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23°C līdz
60°C, ieskaitot) un toksiska”.
5.4.nodaļa
5.4.1.1.1.

[Grozījums f) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

5.4.1.1.11.

Aizstāt tekstu "6.7.2.19.6. punkta b)" un tekstu “6.7.2.19.6. b)" ar tekstu šādā redakcijā:
"6.7.2.19.6.1. b)" (divreiz).
Aizstāt tekstu "6.7.3.15.6. punkta b)" un tekstu “6.7.3.15.6. b)" ar tekstu šādā redakcijā:
"6.7.3.15.6.1. b)" (divreiz).
Aizstāt tekstu "6.7.4.14.6. punkta b)" un tekstu “6.7.4.14.6. b)" ar tekstu šādā redakcijā:
"6.7.4.14.6.1. b)" (divreiz).

5.4.1.1.12.

Aizstāt tekstu "2019.gada 1.janvārim" ar tekstu šādā redakcijā:
"2021.gada 1.janvārim".

5.4.1.2.2.

Aizstāt d) apakšpunktā tekstu “cisternvagonos un cisternkonteineros “ ar tekstu šādā redakcijā:
" cisternvagonos, cisternkonteineros vai portatīvajās cisternās".

5.4.1.2.5.1.

Izteikt d) un e) apakšpunktu šādā redakcijā:
"d) pakas, transporta taras vai konteinera kategorija, kas piešķirta saskaņā ar 5.1.5.3.4. punktu, t. i.,
I-BALTA, II-DZELTENA vai III-DZELTENA;
e)

TI, kas noteikts saskaņā ar 5.1.5.3.1. un 5.1.5.3.2. punktu (izņemot kategoriju I-BALTA);”.

Aizstāt j) apakšpunktā tekstu “SCO-I un SCO-II” ar tekstu šādā redakcijā:
"SCO-I, SCO-II un SCO-III".
5.4.2.

Svītrot otrajā rindkopā, pirmā teikuma beigās tekstu:
“vienu otram ”.
Aizstāt zemsvītras piezīmē 10 tekstu “(Grozījums 38-16)” ar tekstu šādā redakcijā:
“(Grozījums 39-18)”.

5.5.nodaļa
5.5.3.

Papildināt virsrakstā pēc teksta “attiecībā uz” ar tekstu šādā redakcijā:
“sausā ledus (ANO nr. 1845) pārvadāšanu un uz”.
Papildināt virsraksta beigās, iekavās tekstu pēc “(ANO nr. 1951)” ar tekstu šādā redakcijā:
“vai slāpeklis”.
Papildināt pēc virsraksta ar jaunu piezīmi šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Šīs iedaļas kontekstā termins “kondicionēšana” var būt lietots plašākā tvērumā un ietvert aizsardzību.”

5.5.3.2.1.

Papildināt pēc teksta “konteineriem,” ar tekstu šādā redakcijā:
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“kuros pārvadā sauso ledu (ANO nr. 1845) vai,”.
5.5.3.2.4.

Papildināt pēc teksta “konteineriem,” ar tekstu šādā redakcijā:
“kuros pārvadā sauso ledu (ANO nr. 1845) vai,”.

5.5.3.3. Izteikt virsrakstu šādā redakcijā:
“Sauso ledu (ANO nr. 1845) vai dzesētāju, vai kondicionētāju saturošas pakas”.
5.5.3.3.3.

Aizstāt pirmajā teikumā tekstu “dzesētāju vai kondicionētāju” ar tekstu šādā redakcijā:
“sauso ledu (ANO nr. 1845) vai dzesētāju, vai kondicionētāju”

5.5.3.4.

Izteikt virsrakstu šādā redakcijā:
“Sauso ledu (ANO nr. 1845) vai dzesētāju, vai kondicionētāju saturošu paku marķēšana”.

5.5.3.4.1.

Aizstāt pirmā teikuma sākumā vārdu “Pakas” ar tekstu šādā redakcijā:
“Pakas, kas satur sauso ledu (ANO nr. 1845) kā sūtījumu, jāmarķē ar “OGLEKĻA DIOKSĪDS,
CIETS” vai “SAUSAIS LEDUS”; pakas”.

5.5.3.6.1.

Papildināt pēc teksta “konteinerus, kas satur” ar tekstu šādā redakcijā:
“sauso ledu (ANO nr. 1845) vai”.
Aizstāt a) apakšpunktā tekstu “lai atbrīvotos no dzesētāja vai kondicionētāja” ar tekstu šādā redakcijā:
“lai atbrīvotos no sausā ledus (ANO nr. 1845) vai dzesētāja, vai kondicionētāja”.
Aizstāt b) apakšpunktā vārdu “dzesētās” ar tekstu šādā redakcijā:
“sausais ledus (ANO nr. 1845) vai dzesētās”.

5.5.3.6.2.

Attiecībā uz 5.5.3.6.2.attēlu:
–

Izteikt 5.5.3.6.2. attēla nosaukumu šādā redakcijā:
“Nosmakšanas brīdinājuma marķējuma zīme vagoniem un konteineriem”

–

Svītrot atsauci uz piezīmi ** un attiecīgo piezīmi.

–

Svītrot piezīmē * tekstu “dzesētāja/kondicionētāja” un papildināt teikuma beigās ar tekstu šādā
redakcijā:
“vai par dzesētāju/kondicionieri izmantotās smacējošās gāzes nosaukumu”.

–

Papildināt piezīmi * beigās ar teikumu šādā redakcijā:
“Drīkst pievienot papildu informāciju, tādu kā “KĀ DZESĒTĀJS” vai “KĀ KONDICIONIERIS”.

5.5.3.7.1.

Papildināt pēc vārda “saturējuši” ar tekstu šādā redakcijā:
“sauso ledu (ANO nr. 1845) vai”.
[Grozījumi b) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

5.5.
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"5.5.4.

Bīstamās kravas, kuras satur aprīkojums, ko lieto vai paredzēts lietot pārvadājuma laikā, kuras
pievienotas pakām, transporta tarai, konteineriem vai kravas nodalījumiem, vai tur ievietotas

5.5.4.1.

Uz bīstamām kravām (piemēram, litija akumulatoru baterijām, degvielas elementa kasetēm), ko satur
tāds aprīkojums kā datu reģistratori un kravas izsekošanas ierīces, kas pievienotas pakām, transporta
tarai, konteineriem vai kravas nodalījumiem vai tur ievietotas, neattiecas nekādi RID noteikumi, izņemot to, ka:

5.5.4.2.

a)

aprīkojumu izmanto vai to paredzēts izmantot pārvadājuma laikā;

b)

ietvertajām bīstamajām kravām (piemēram, litija akumulatoru baterijām, degvielas elementa kasetēm) jāatbilst RID noteiktajām, piemērojamajām izgatavošanas un pārbaužu prasībām, un

c)

aprīkojumam jāspēj izturēt triecienus un slodzes, kas rodas parastos pārvadājuma apstākļos.

Kad šāds bīstamās kravas saturošs aprīkojums tiek pārvadāts kā krava, jāizmanto attiecīgais 3.2. nodaļas A tabulas ieraksts un jāievēro visas piemērojamās RID prasības.”

6.DAĻA
[Grozījums daļas virsrakstā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
6.1.nodaļa
6.1.1.1.

Aizstāt b) apakšpunktā apzīmējumu “P621” ar tekstu šādā redakcijā:
“P621 un P622”.

6.1.3.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.3.1.

Izteikt trešo teikumu šādā redakcijā:
“Burtiem, cipariem un simboliem jābūt vismaz 12 mm augstiem, izņemot pakas ar ietilpību
30 l vai mazāku vai ar maksimālo neto masu 30 kg, kad tiem jābūt vismaz 6 mm augstiem,
un izņemot iepakojumus ar ietilpību 5 l vai mazāku vai ar maksimālo neto masu 5 kg, kad
tiem jābūt piemērota izmēra.”
Aizstāt e) apakšpunktā zvaigznīti paskaidrojošajā piezīmes tekstā pēc ciparnīcas otro teikumu ar tekstu šādā redakcijā:
“Tādā gadījumā un kad ciparnīca novietota līdzās ANO konstrukcijas tipa marķējuma zīmei,
gadu marķējuma zīmē drīkst nenorādīt. Tomēr, kad ciparnīca nav novietota līdzās ANO
konstrukcijas tipa marķējuma zīmei, diviem gada cipariem marķējuma zīmē un ciparnīcā jābūt identiskiem."
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6.1.3.

Papildināt ar jaunu 6.1.3.14. punktu šādā redakcijā:

"6.1.3.14.

Ja iepakojums atbilst vienam vai vairāk nekā vienam pārbaudītam iepakojuma konstrukcijas
tipam, tostarp vienam vai vairāk nekā vienam IBC vai lielā iepakojuma konstrukcijas tipam,
uz iepakojuma drīkst būt vairāk nekā viena marķējuma zīme, kas norāda attiecīgās izpildītās
veiktspējas pārbaužu prasības. Ja uz iepakojuma ir vairāk nekā viena marķējuma zīme, marķējuma zīmēm jāatrodas tuvu blakus un katrai marķējuma zīmei jābūt redzamai pilnībā.”.
Mainīt esošo numerāciju “6.1.3.14.” uz “6.1.3.15.”.

6.1.4.2.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.4.2.

Papildināt ar jaunu 6.1.4.2.6. punktu šādā redakcijā:

"6.1.4.2.6.

Ja korpusa, galu, slēgelementu un aprīkojuma materiāli paši par sevi nav saderīgi ar pārvadājamo saturu, lieto piemērotus iekšējos aizsargpārklājumus vai apstrādi. Šiem aizsargpārklājumiem vai apstrādei ir jāsaglabā savas aizsardzības īpašības parastos pārvadāšanas apstākļos.”
Mainīt esošo numerāciju “6.1.4.2.6.” un “6.1.4.2.7.” uz “6.1.4.2.7.” un “6.1.4.2.8.”.

6.1.4.3.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.4.3.

Papildināt ar jaunu 6.1.4.3.6. punktu šādā redakcijā:

"6.1.4.3.6.

Ja korpusa, galu, slēgelementu un aprīkojuma materiāli paši par sevi nav saderīgi ar pārvadājamo saturu, lieto piemērotus iekšējos aizsargpārklājumus vai apstrādi. Šiem aizsargpārklājumiem vai apstrādei ir jāsaglabā savas aizsardzības īpašības parastos pārvadāšanas apstākļos.”
Mainīt esošo numerāciju “6.1.4.3.6.” un “6.1.4.3.7.” uz “6.1.4.3.7.” un “6.1.4.3.8.”.

6.1.4.4.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.4.9.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.4.15.3.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.4.16.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.4.16.4.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.4.18.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.5.1.5.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.5.1.7.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.5.1.11.

[[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.5.2.1

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.5.2.3.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.5.3.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.1.5.8.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
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6.2.nodaļa
6.2.1.3.6.4.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.2.1.6.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.2.2.1.1.

Tabulā:
–

Papildināt tabulu rindās attiecībā uz “ISO 11119-3:2002” un “ISO 11119-3:2013” otrajā
slejā ar jaunu piezīmi šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Šo standartu nedrīkst izmantot baloniem bez ieklājuma, kas izgatavoti no
divām kopā savienotām daļām.”

–
"

Papildināt tabulu pēc “ISO 11119-3:2013” ar jaunu rindu šādā redakcijā:

Atsauce

Nosaukums

ISO 11119-4:
2016

Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmi kompozītmateriāla gāzes
baloni. Konstrukcija, izgatavošana un pārbaude. 4.daļa.
Pilnībā armēti kompozītmateriāla ar šķiedru stiegrojumu
gāzes baloni ar ietilpību līdz 150 l un slodzi sadalošiem,
metāliskiem ieklājumiem

Piemērojams
izgatavošanai
Līdz turpmākam
norādījumam

"
6.2.2.1.2.

Papildināt tabulu rindā, kas satur “ISO 11119-3:2013”, otrajā slejā ar jaunu piezīmi šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Šo standartu nedrīkst izmantot caurulēm bez ieklājuma, kas izgatavotas no divām kopā
savienotām daļām.”

6.2.2.1.3.

Papildināt tabulu beigās iedalījumā “Attiecībā uz balona korpusu piemēro” ar divām jaunām rindām
šādā redakcijā:

"
Atsauce

Nosaukums

ISO 4706:2008

Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmi metināti tērauda gāzes
baloni. Pārbaudes spiediens 60 bar un zemāks
Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmi bezšuvju alumīnija sakausējuma gāzes baloni. Konstrukcija, izgatavošana un
pārbaude
PIEZĪME. Nedrīkst izmantot alumīnija sakausējumu
6351A vai tam līdzvērtīgu.

ISO 7866:2012
+ Cor 1:2014

Piemērojams
izgatavošanai
Līdz turpmākam
norādījumam
Līdz turpmākam
norādījumam

"
Izteikt otrās tabulas nosaukumu šādā redakcijā:
“Attiecībā uz acetilēna balonu ar poraino materiālu piemēro:”
6.2.2.2.

Aizstāt tekstu “ISO 11114-1:2012” ar tekstu šādā redakcijā:
"ISO 11114-1:2012 + A1:2017".
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6.2.2.3.

Pirmajā tabulā:
–

Aizstāt tabulā attiecībā uz ISO 10297:2014, slejā “Piemērojams izgatavošanai” tekstu “Līdz
turpmākam norādījumam” ar tekstu šādā redakcijā:
“Līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–
"

Papildināt pēc rindas attiecībā uz ISO 10297:2014 ar jaunu rindu šādā redakcijā:

Atsauce

Nosaukums

Piemērojams
izgatavošanai
Līdz turpmākam
norādījumam

ISO 10297:2014 +
Gāzes baloni. Balonu vārsti. Specifikācija un tipa
A1:2017
pārbaudes
"
–
Aizstāt tabulā attiecībā uz ISO 14246:2014, slejā “Piemērojams izgatavošanai” tekstu “Līdz
turpmākam norādījumam” ar tekstu šādā redakcijā:
“Līdz 2024. gada 31. decembrim”.
–
"

Papildināt pēc ISO 14246:2014 ar jaunu rindu šādā redakcijā:

Atsauce

Nosaukums

ISO 14246:2014 +
Gāzes baloni. Balonu ventiļi. Izgatavošanas testi un
A1:2017
pārbaudes
"
–
Papildināt tabulu beigās ar jaunu rindu šādā redakcijā:

6.2.2.4.

Atsauce

Nosaukums

ISO 17879:2017

Gāzes baloni. Pašnoslēdzošie balonu ventiļi. Specifikācija un tipa testēšana
PIEZĪME. Šo standartu nedrīkst piemērot acetilēna
balonu pašnoslēdzošiem ventiļiem.

Piemērojams
izgatavošanai
Līdz turpmākam
norādījumam

Piemērojams
izgatavošanai
Līdz turpmākam
norādījumam

"
Pirmajā tabulā:
–

Svītrot rindu attiecībā uz “ISO 10462:2005”.

6.2.2.5.3.1.

–
Papildināt tabulu beigās, pēc rindas attiecībā uz ISO 22434:2006 ar jaunu rindu šādā redakcijā:
"
Atsauce
Nosaukums
Piemērojams
ISO 20475:2018
Gāzes baloni. Balonu komplekti. Periodiskā inspicē- Līdz turpmākam
šana un pārbaudes
norādījumam
"
[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.2.2.5.4.8.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.2.2.5.4.10.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
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6.2.2.7.2.

Izteikt piezīmi c) apakšpunktā šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Šīs marķējuma zīmes vajadzībām apstiprinātāja valsts ir tās kompetentās iestādes valsts,
kas izgatavošanas laikā atļāva atsevišķas tvertnes sākotnējo inspicēšanu un pārbaudi.”.

6.2.2.7.4.

Aizstāt p) apakšpunktā tekstu “ISO 11114-1:2012” ar tekstu šādā redakcijā:
"ISO 11114-1:2012 + A1:2017".

6.2.2.9.2.

Izteikt piezīmi c) apakšpunktā šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Šīs marķējuma zīmes vajadzībām apstiprinātāja valsts ir tās kompetentās iestādes valsts,
kas izgatavošanas laikā atļāva atsevišķas tvertnes sākotnējo inspicēšanu un pārbaudi.”.
Aizstāt j) apakšpunktā tekstu “ISO 11114-1:2012” ar tekstu šādā redakcijā:
"ISO 11114-1:2012 + A1:2017".

6.2.2.10.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.2.2.11.Papildināt pēc tabulas ar rindkopu šādā redakcijā:
“Attiecībā uz atkārtoti uzpildāmām spiedientvertēm vārstu un citu nomontējamu piederumu, kam ir
tieša drošības funkcija, atbilstības novērtēšanu drīkst veikt atsevišķi no spiedientvertnes atbilstības
novērtēšanas.”.
6.2.3.5.1.

Izteikt 3. piezīmi šādā redakcijā:
3. PIEZĪME. Bezšuvju tērauda vai bezšuvju alumīnija sakausējuma gāzes baloniem un caurulēm
pārbaudi, kas noteikta 6.2.1.6.1. punkta b) apakšpunktā, un hidrauliskā spiediena
pārbaudi, kas noteikta 6.2.1.6.1. punkta d) apakšpunktā, drīkst aizstāt ar pārbaudi,
izmantojot ultraskaņu saskaņā ar standartu EN 18119:2018. Neatkarīgi no šī standarta B.1. punkta visi baloni un caurules, kuru sienas biezums ir mazāks nekā minimālais
konstrukcijas sienas biezums, ir jābrāķē.”

6.2.4.1.

Tabulā, iedalījumā “konstrukcijai un izgatavošanai”:
–

Papildināt 2. slejā pie atsaucēm uz Direktīvām 84/525/EEK, 84/526/EEK un 84/527/EEK ar piezīmi šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Neskatoties uz Direktīvu 84/525/EEK, 84/526/EEK un 84/527/EEK, kas publicētas
Eiropas Kopienu 19.11.1984. Oficiālajā Vēstnesī Nr. L300, atcelšanu šo direktīvu
pielikumi ir joprojām piemērojami kā gāzes balonu konstrukcijas, izgatavošanas un
sākotnējās inspicēšanas un pārbaužu standarti. Šie pielikumi skatāmi šeit:
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html.”.

–

Svītrot tabulas 2.slejā attiecībā uz "EN ISO 7866:2012 + AC:2014" tekstu:
"(ISO 7866:2012)".

–

Aizstāt 4. slejā attiecībā uz “EN 12807:2008” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar tekstu
šādā redakcijā:
“No 2009. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–
"

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “EN 12807:2008” ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)
EN 12807:2019

(2)
Sašķidrinātas naftas gāzes (SNG) iekārtas un piederumi. Transportējami atkārtoti uzpildāmie SNG lodētie tērauda
baloni. Projektēšana un izgatavošana

(3)
6.2.3.1.
un
6.2.3.4.

(4)
Līdz
turpmākam
norādījumam

(5)
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"
–

Svītrot tabulas 2.slejā attiecībā uz "EN ISO 9809-1:2010" tekstu:
"(ISO 9809-1:2010)".

–

Aizstāt 4. slejā attiecībā uz “EN ISO 9809-1:2010” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar
tekstu šādā redakcijā:
“No 2013. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–
"

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “EN ISO 9809-1:2010” ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)
EN ISO 98091:2019

"
–

(2)
Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmu
bezšuvju tērauda gāzes balonu un
cauruļu projektēšana, izgatavošana un
testēšana. 1.daļa: Baloni un caurules no
rūdīta un atlaidināta tērauda ar stiepes
izturību mazāku nekā 1100 MPa

(3)
6.2.3.1.
un
6.2.3.4.

(4)
Līdz
turpmākam
norādījumam

(5)

Svītrot tabulas 2.slejā attiecībā uz "EN ISO 9809-2:2010" tekstu:
"(ISO 9809-2:2010)".

–

Aizstāt 4. slejā attiecībā uz “EN ISO 9809-2:2010” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar
tekstu šādā redakcijā:
“No 2013. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–
"

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “EN ISO 9809-2:2010” ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)
EN ISO 98092:2019

"
–

(2)
Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmu
bezšuvju tērauda gāzes balonu un
cauruļu projektēšana, izgatavošana un
testēšana. 2.daļa: Baloni un caurules no
rūdīta un atlaidināta tērauda ar stiepes
izturību lielāku vai vienādu ar 1100
MPa

(3)
6.2.3.1.
un
6.2.3.4.

(4)
Līdz
turpmākam
norādījumam

(5)

Svītrot tabulas 2.slejā attiecībā uz "EN ISO 9809-3:2010" tekstu:
"(ISO 9809-3:2010)".

–

Aizstāt 4. slejā attiecībā uz “EN ISO 9809-3:2010” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar
tekstu šādā redakcijā:
“No 2013. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–
"

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “EN ISO 9809-3:2010” ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)
EN ISO 98093:2019
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(2)
Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmu
bezšuvju tērauda gāzes balonu un
cauruļu projektēšana, izgatavošana un
testēšana. 3.daļa: Normalizētie tērauda
baloni un caurules

(3)
6.2.3.1.
un
6.2.3.4.

(4)
Līdz
turpmākam
norādījumam

(5)

"
–

[Grozījums attiecībā uz "EN 12245:2002" neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

–

[Grozījums attiecībā uz "EN 12245:2009 + A1:2011" neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
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–

Aizstāt 4. slejā attiecībā uz “EN ISO 10961:2012” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar
tekstu šādā redakcijā:
“No 2013. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–
"

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “EN ISO 10961:2012” ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)
EN ISO
10961:2019

(2)
Gāzes baloni. Balonu komplekti.
Konstrukcija, izgatavošana, testēšana un
inspicēšana

(3)
6.2.3.1.
un
6.2.3.4.

(4)
Līdz
turpmākam
norādījumam

(5)

"
Tabulā, iedalījumā “slēgelementiem”:
–

Svītrot tabulas 2.slejā attiecībā uz "EN ISO 14245:2010" tekstu:
"(ISO 14245:2006)".

–

Aizstāt 4. slejā attiecībā uz “EN ISO 14245:2010” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar
tekstu šādā redakcijā:
“No 2013. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–
"

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “EN ISO 14245:2010” ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)

EN ISO 14245:2019

"
–

(2)
Gāzes baloni. Sašķidrinātās naftas
gāzes (SNG) balonu ventiļu specifikācija un testēšana. Pašnoslēdzošie
ventiļi

(3)
6.2.3.1.
un
6.2.3.3.

(4)
Līdz
turpmākam
norādījumam

(5)

Svītrot tabulas 2.slejā attiecībā uz "EN ISO 15995:2010" tekstu:
"(ISO 15995:2006)".

–

Aizstāt 4. slejā attiecībā uz “EN ISO 15995:2010" tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar tekstu šādā redakcijā:
“No 2013. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–
"

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “EN ISO 15995:2010” ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)

EN ISO 15995:2019

"
–

(2)
Gāzes baloni. Sašķidrinātās naftas
gāzes (SNG) balonu ventiļu specifikācija un testēšana. Manuāli regulējamie ventiļi

(3)
6.2.3.1.
un
6.2.3.3.

(4)
Līdz
turpmākam
norādījumam

(5)

Aizstāt 4. slejā attiecībā uz “ISO 13175:2014” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar tekstu
šādā redakcijā:
“No 2017. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–
"

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “ISO 13175:2014” ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)
EN 13175:2019 (izņemot 6.1.6. punktu)

(2)
Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG)
iekārtas un piederumi. Sašķidrinātās

(3)
6.2.3.1.
un

(4)
Līdz
turpmā-

(5)
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naftas gāzes (SNG) spiedientvertņu
vārstu un piederumu specifikācija un
testēšana
"
–

6.2.3.3.

kam
norādījumam

Svītrot tabulas 2.slejā attiecībā uz "EN ISO 17871:2015" tekstu:
"(ISO 17871:2015)".

–

Aizstāt 4. slejā attiecībā uz “EN ISO 17871:2015” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar
tekstu šādā redakcijā:
“No 2017. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim”.

–
"

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “EN ISO 17871:2015” ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)

(2)
Gāzes baloni. Ātrdarbīgi balonu
izplūdes vārsti. Specifikācija un
tipa testēšana

EN ISO 17871:2015
+ A1:2018
"
–

(3)
6.2.3.1.,
6.2.3.3.
un
6.2.3.4.

(4)
Līdz
turpmākam
norādījumam

(5)

Svītrot tabulas 2.slejā attiecībā uz "EN ISO 14246:2014" tekstu:
"(ISO 14246:2014)".

–
"

Papildināt beigās ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)
EN 14129:2014 (izņemot piezīmi
3.11. punktā)

(2)
Sašķidrinātās naftasgāzes (SNG)
iekārtas un piederumi. Spiedienu
izlīdzinošie vārsti SNG spiedtvertnēm
PIEZĪME. Šo standartu piemēro
spiediena mucām.

(3)
6.2.3.1.,
6.2.3.3.
un
6.2.3.4.

(4)
Līdz
turpmākam
norādījumam

(5)

"

6.2.4.2.

Tabulā:
–

Aizstāt 3. slejā attiecībā uz “EN 1968:2002 +A1:2005 (izņemot B pielikumu)” tekstu “Līdz
turpmākam norādījumam” ar tekstu šādā redakcijā:
“Līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–

Aizstāt 3. slejā attiecībā uz “EN 1802:2002 (izņemot B pielikumu)” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar tekstu šādā redakcijā:
“Līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–

Papildināt pēc esošās rindas attiecībā uz “EN 1802:2002 (izņemot B pielikumu)” ar jaunu ierakstu šādā redakcijā:

"
(1)

EN ISO
18119:2018
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(2)
Gāzes baloni. Bezšuvju tērauda un alumīnija sakausējuma
gāzes baloni un caurules. Periodiskā inspicēšana un testēšana
“PIEZĪME. Neatkarīgi no šī standarta B.1. punkta visi
baloni un caurules, kuru sienas biezums ir mazāks
nekā minimālais konstrukcijas sienas biezums, ir
jābrāķē

(3)

Obligāti no
2023. gada
1. janvāra
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"
–

Svītrot tabulas 2.slejā attiecībā uz "EN ISO 10462:2013" tekstu:
"(ISO 10462:2013)".

–

Aizstāt 3. slejā attiecībā uz “EN ISO 10462:2013” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar
tekstu šādā redakcijā:
“Līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–
"

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “EN ISO 10462:2013” ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)
EN ISO
10462:2013 +
A1:2019

"
–

(2)
Gāzes baloni. Acetilēna baloni. Periodiskā inspicēšana un
apkope. 1.grozījums

(3)
Obligāti no
2023. gada
1. janvāra

Aizstāt 3. slejā attiecībā uz “EN 1803:2002 (izņemot B pielikumu)” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar tekstu šādā redakcijā:
“Līdz 2022. gada 31. decembrim”.

–

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “EN 1803:2002 (izņemot B pielikumu)” ar jaunu rindu šādā
redakcijā:

"
(1)
EN ISO
10460:2018
"
–

(2)
Gāzes baloni. Metināti alumīnija sakausējuma, oglekļa un
nerūsējošā tērauda gāzes baloni. Periodiskā inspicēšana un
testēšana

(3)
Obligāti
2023. gada
1. janvāra

no

Svītrot tabulas 2.slejā attiecībā uz "EN ISO 22434:2011" tekstu:
"(ISO 22434:2006)".

–

Aizstāt 3. slejā attiecībā uz “EN 1440:2016 (izņemot C pielikumu)” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar tekstu šādā redakcijā:
“Līdz 2021. gada 31. decembrim”.

–

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “EN 1440:2016 (izņemot C pielikumu)” ar jaunu rindu šādā
redakcijā:

"
(1)
EN 1440:2016 +
A1:2018+
A2:2020 (izņemot C pielikumu)
"
–

(2)

(3)

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) iekārtas un piederumi.
Transportējamie atkārtoti uzpildāmi metinātā un lodētā
tērauda SNG baloni. Periodiskā inspicēšana

Obligāti no
2022. gada
1. janvāra

Aizstāt 3. slejā attiecībā uz “EN 16728:2016 (izņemot 3.5.punktu, F un G pielikumu)” tekstu
“Līdz turpmākam norādījumam” ar tekstu šādā redakcijā:
“Līdz 2021. gada 31. decembrim”.

–

Papildināt pēc esošās rindas attiecībā uz “EN 16728:2016 (izņemot 3.5.punktu, F un G pielikumu)” ar jaunu rindu šādā redakcijā:

"
(1)
EN 16728:2016 +
A1:2018+ A2:2020

(2)
Sašķidrinātas naftas gāzes (SNG) iekārtas un piederumi.
Transportējami atkārtoti uzpildāmie SNG baloni, izņemot balonus no parastā metinātā un lodētā tērauda. Periodiskā inspicēšana

(3)
Obligāti no
2022. gada
1. janvāra

"
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6.2.5.

Papildināt pēc otrās rindkopas ar rindkopu šādā redakcijā:
“Līdzko var piemērot standartu, uz ko izdarīta jauna atsauce 6.2.2. vai 6.2.4. sadaļā, kompetentajai iestādei jāanulē attiecīgo tehnisko noteikumu atzīšana. Drīkst piemērot pārejas laikposmu, kas beidzas
ne vēlāk kā RID nākamās redakcijas spēkā stāšanās datumā.”
Papildināt jaunās ceturtās (iepriekš – trešās) rindkopas pirmo teikumu beigās ar tekstu šādā redakcijā:
“, kā arī atjaunina sarakstu, ja tas izmainās”.

6.2.6.1.5.

Izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Aerosola izsmidzinātāju iekšējais spiediens 50°C temperatūrā nedrīkst pārsniegt ne divas trešdaļas no
pārbaudes spiediena, ne 1,2 MPa (12 bar), ja izmanto uzliesmojošas sašķidrinātas gāzes, ne 1,32 Mpa
(13,2 bar), ja izmanto neuzliesmojošas sašķidrinātas gāzes, ne 1,5 Mpa (15 bar), ja izmanto neuzliesmojošas saspiestas vai izšķīdinātas gāzes.”

6.3.nodaļa
Papildināt 6.3. nodaļas virsrakstu pēc teksta “A kategorijas infekciozu vielu” ar tekstu šādā redakcijā:
“(ANO nr. 2814 un 2900)”.
6.3.1.1.

Papildināt pēc teksta “A kategorijas infekciozu vielu” ar tekstu šādā redakcijā:
“, ANO nr. 2814 un 2900,”.

6.3.4.1.

Izteikt trešo teikumu šādā redakcijā:
“Burtiem, cipariem un simboliem jābūt vismaz 12 mm augstiem, izņemot pakas ar ietilpību 30 l vai
mazāku vai ar maksimālo neto masu 30 kg, kad tiem jābūt vismaz 6 mm augstiem, un izņemot iepakojumus ar ietilpību 5 l vai mazāku vai ar maksimālo neto masu 5 kg, kad tiem jābūt piemērota izmēra.”

6.3.5.1.5.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.3.5.1.6.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.3.5.2.2.

[Grozījums tekstā pirms tabulas neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Tabulas sleju virsrakstos:
–

Aizstāt numerāciju "6.3.5.3.6.1" ar numerāciju:
"6.3.5.3.5.1".

–

Aizstāt numerāciju "6.3.5.3.6.2" ar numerāciju:
"6.3.5.3.5.2".

–

Aizstāt numerāciju "6.3.5.3.6.3" ar numerāciju:
"6.3.5.3.5.3".

Iedalījuma “Paskaidrojums tabulas lietošanai” pirmajā rindkopā:
–

Aizstāt numerāciju "6.3.5.3.6.1" ar numerāciju:
"6.3.5.3.5.1".

–

Aizstāt numerāciju "6.3.5.3.6.2" ar numerāciju:
"6.3.5.3.5.2".
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–

Aizstāt numerāciju "6.3.5.3.6.3" ar numerāciju:
"6.3.5.3.5.3".

–

Aizstāt tekstu “piecas reizes pakļauj kritiena pārbaudei pēc izturēšanas” ar tekstu šādā redakcijā:
“pakļauj kritiena pārbaudei”.

6.3.5.3.1.

Papildināt šo punktu ar jaunu virsrakstu šādā redakcijā:
“Krišanas augstums un mērķis”.

6.3.5.3.2.

Mainīt numerāciju uz 6.3.5.3.2.1.

6.3.5.3.

Papildināt ar jaunu 6.3.5.3.2.punktu šādā redakcijā:

"6.3.5.3.2.

“Pārbaudes paraugu skaits un krišanas orientācija”.

6.3.5.3.3.

Mainīt numerāciju uz 6.3.5.3.2.2.

6.3.5.3.2.2.

(iepriekš 6.3.5.3.3) Papildināt ievadteikumu pēc vārda “mucas” ar tekstu šādā redakcijā:
“vai transportkannas”.
Aizstāt a) un b) apakšpunktā vārdu “apmales” ar vārdu:
“malas”.
Aizstāt c) apakšpunktā vārdu “sāniem” ar tekstu šādā redakcijā:
“korpusa vai sāniem”.

6.3.5.3.4.

Mainīt numerāciju uz 6.3.5.3.3.

6.3.5.3.5.

Mainīt numerāciju uz 6.3.5.3.4.

6.3.5.3.6.

Mainīt numerāciju uz 6.3.5.3.5.

6.3.5.3.6.1.

Mainīt numerāciju uz 6.3.5.3.5.1.

6.3.5.3.6.2.

Mainīt numerāciju uz 6.3.5.3.5.2.

6.3.5.3.6.3.

Mainīt numerāciju uz 6.3.5.3.5.3.
Grozīt šādi:
–

Aizstāt tekstu "6.3.5.3.6.1." ar tekstu:
"6.3.5.3.5.1.".

–

Aizstāt tekstu "6.3.5.3.6.2." ar tekstu:
"6.3.5.3.5.2.".

–

Aizstāt beigās tekstu “6.3.5.3.2.” ar tekstu šādā redakcijā:
“attiecīgi 6.3.5.3.2.1. vai 6.3.5.3.2.2.”.

6.3.5.5.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.4.nodaļa
6.4.2.4.

Svītrot tekstu:
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“un jāapstrādā”.
6.4.2.

Papildināt ar jaunu 6.4.2.8. punktu šādā redakcijā:

"6.4.2.8.

Pakas konstrukcijā jāņem vērā novecošanas mehānismi.”.
Mainīt 6.4.2.8. līdz 6.4.2.13. punkta numerāciju uz attiecīgi 6.4.2.9. līdz 6.4.2.14.

6.4.2.11.

(šobrīd 6.4.2.10.) [Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.4.2.12.

(šobrīd 6.4.2.11.) Aizstāt tekstu “radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
“dozas jauda”.

6.4.4.

Izteikt teikumu pēc virsraksta šādā redakcijā:
“Izņēmuma paku jākonstruē tā, lai tā atbilstu 6.4.2.1. līdz 6.4.2.13. punkta prasībām un, turklāt,
6.4.7.2. punkta prasībām, ja tā satur skaldmateriālu, ko atļauj kāds no 2.2.7.2.3.5. punkta a) līdz
f) apakšpunkta nosacījumiem.”.

6.4.5.2.

Aizstāt b) apakšpunktā tekstu “maksimālā radiācijas līmeņa” ar tekstu šādā redakcijā:
“maksimālās dozas jaudas”.

6.4.5.4.1.

Aizstāt c) ii) apakšpunktā tekstu “maksimālā radiācijas līmeņa” ar tekstu šādā redakcijā:
“maksimālās dozas jaudas”.

6.4.5.4.2.

Aizstāt c) apakšpunktā tekstu “maksimālā radiācijas līmeņa” ar tekstu šādā redakcijā:
“maksimālās dozas jaudas”.

6.4.5.4.3.

Svītrot pirmajā teikumā tekstu:
“šķidrumu un gāzu”.
Aizstāt c) apakšpunktā tekstu “maksimālā radiācijas līmeņa” ar tekstu šādā redakcijā:
“maksimālās dozas jaudas”.

6.4.5.4.4.

Aizstāt c) ii) apakšpunktā tekstu “maksimālā radiācijas līmeņa” ar tekstu šādā redakcijā:
“maksimālās dozas jaudas”.

6.4.5.4.5.

Aizstāt b) ii) apakšpunktā tekstu “maksimālā radiācijas līmeņa” ar tekstu šādā redakcijā:
“maksimālās dozas jaudas”.

6.4.6.2.

Aizstāt ievadteikumā tekstu “lai tā atbilstu” ar tekstu šādā redakcijā:
“lai paka atbilstu”.

6.4.7.3.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.4.7.4.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.4.7.9.

Aizstāt tekstu “tai jābūt” ar tekstu šādā redakcijā:
“ietvēruma sistēmai jābūt”.

6.4.7.14.
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“maksimālās dozas jaudas”.
6.4.7.17.

Izteikt šādā redakcijā:

"6.4.7.17.

A tipa pakām, kas konstruētas gāzēm, pakļaujot tās 6.4.16. sadaļā noteiktajām pārbaudēm, jānovērš
radioaktīvā satura zudumi vai izkliede, izņemot A tipa pakas, kas konstruētas tritija gāzei vai cēlgāzēm.”

6.4.8.2.

[Grozījums a) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
[Grozījums b) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
[Grozījums c) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.4.8.8.

Aizstāt pirmajā ievilkumā pēc b) ii) apakšpunkta tekstu “radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
“dozas jauda”.
Papildināt pēdējo teikumu pirms teksta “sasmērējuma robežas” ar vārdu:
“nefiksētā”.

6.4.8.12.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.4.9.1.

Svītrot otrā teikuma sākumā tekstu:
“Neatkarīgi no tā,”.

6.4.10.3.

Aizstāt b) i) apakšpunktā tekstu “radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
“dozas jauda”.

6.4.11.2.

Aizstāt c) iv) apakšpunktā vārdu “Maksimālā” ar vārdu:
“Kopējā”.
Aizstāt d) apakšpunktā vārdu “to” ar tekstu šādā redakcijā:
“šo materiālu”.

6.4.11.8.

[Grozījums pirmajā teikumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
[Grozījums trešajā teikumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Papildināt b) i) apakšpunktu pēc vārda “vārsts” ar tekstu šādā redakcijā:
“vai aizbāznis”
Papildināt b) i) apakšpunktu pēc vārda “vārstam” ar tekstu šādā redakcijā:
“un aizbāznim”.

6.4.12.1.

Svītrot a) apakšpunktā tekstu:
“LSA-III vai”.

6.4.13.

Izteikt ievadteikumu šādā redakcijā:
“Pēc katras attiecīgā gadījumā 6.4.15. līdz 6.4.21. sadaļā norādītās pārbaudes vai pārbaužu grupas, vai
secīgām piemērojamajām pārbaudēm:”

6.4.15.4.

[Grozījums a) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
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6.4.15.6.

[Grozījums b) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.4.17.2.

[Grozījumi b) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.4.17.3.

Aizstāt tekstu “visā paraugā” ar tekstu šādā redakcijā:
“visās parauga daļās”.

6.4.23.2.

Mainīt numerāciju uz 6.4.23.2.1.
Papildināt ar jaunu virsrakstu šādā redakcijā:

"6.4.23.2.

Pieteikums pārvadāšanas apstiprinājumam”.

6.4.23.2.

Papildināt ar jaunu 6.4.23.2.2. punktu šādā redakcijā:

"6.4.23.2.2.

Pieteikumam LSA-III pārvadāšanai jāsatur:
a)

paziņojums par aspektiem, attiecībā uz kuriem un kādēļ sūtījums tiek uzskatīts par LSA-III;

b)

LSA-III izvēles pamatojums, pierādot, ka:
i)
ii)
iii)

6.4.23.4.

pašlaik neeksistē piemērots iepakojums;
iepakojuma konstruēšana un/vai izgatavošana vai objekta dalīšana segmentos nav
praktiski, tehniski vai ekonomiski iespējama;
nav citu realizējamu alternatīvu;

c)

plānotā radioaktīvā satura detalizēts apraksts, atsaucoties uz tā fizikālajiem un ķīmiskajiem stāvokļiem un emitētā starojuma raksturu;

d)

detalizēts paziņojums par LSA-III konstrukciju, tostarp pilnīgi inženiertehniskie rasējumi, plānotie materiāli uzskaitījums un izgatavošanas metodes;

e)

visa kompetentajai iestādei nepieciešamā informācija, lai pārliecinātos, ka 4.1.9.2.4. punkta
e) apakšpunkta prasības un attiecināmās 7.5.11. sadaļas CW33 (2) prasības ir izpildītas;

f)

transportēšanas plāns;

g)

attiecināmās pārvaldības sistēmas specifikācija, kā prasīts 1.7.3. sadaļā.”

Papildināt ar jaunu f) apakšpunktu šādā redakcijā:
"f)

ja paka tiks izmantota pārvadāšanai pēc uzglabāšanas, novecošanas apsvērumu pamatojums drošības analīzē un piedāvātajās darbības un apkalpošanas instrukcijās;”

Mainīt f) līdz i) apakšpunktu numerāciju uz attiecīgi g) līdz j).
[Grozījums g) (iepriekš f)) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Svītrot jaunā i) apakšpunkta (iepriekš h)) beigās vārdu:
“; un”.
Aizstāt jaunā j) apakšpunkta (iepriekš i)) beigās punktu ar tekstu šādā redakcijā:
“; un”.
Papildināt ar jaunu k) apakšpunktu šādā redakcijā:
"k) attiecībā uz pakām, kuras izmantos pārvadāšanai pēc uzglabāšanas, – salīdzināmās analīzes programma, kur aprakstītas sistemātiskas procedūras attiecināmo noteikumu periodiskai izvērtēšanai, izmaiņas tehniskajās zināšanās un pakas konstrukcijas stāvokļa izmaiņas uzglabāšanas laikā.”.
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6.4.23.8.

[Grozījums c) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.4.23.10.

Aizstāt c) apakšpunktā tekstu “radiācijas maksimālie līmeņi” ar tekstu šādā redakcijā:
“maksimālās dozas jaudas”.
Aizstāt f) apakšpunktā tekstu “maksimālie radiācijas līmeņi” ar tekstu šādā redakcijā:
“maksimālās dozas jaudas”.
Aizstāt h) apakšpunktā tekstu “Starptautiskajos drošības pamatstandartos aizsardzībai pret jonizējošo
starojumu un starojuma avotu drošību, Drošības sērijas Nr.115, IAEA, Vīne (1996)” ar tekstu šādā redakcijā:
““Pretradiācijas aizsardzība un starojuma avotu drošība: Starptautiskie drošības pamatstandarti”, IAEA
Drošības standartu sērija Nr. GSR, 3. daļa, IAEA, Vīne (2014. gads)””.

6.4.23.11.

Aizstāt a) apakšpunkta beigās semikolu ar punktu.
Svītrot d) apakšpunktu.

6.4.23.12.

a) apakšpunktā:
–

Aizstāt pirmajā teikumā tekstu “6.4.23.11. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā” ar tekstu šādā redakcijā:
“6.4.23.11. punkta a), b) un c) apakšpunktā”.

–

svītrot pirmajā teikumā tekstu:
“kam vajadzības gadījumā pievienots simbols “-96”,”.

–

[Trešais grozījums pirmajā teikumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

–

Aizstāt tekstu “A/132/B(M)F-96” ar tekstu šādā redakcijā:
"A/132/B(M)F".

–

Aizstāt tekstu “A/132/B(M)F-96T” ar tekstu šādā redakcijā:
"A/132/B(M)FT".

–

Aizstāt tekstu “A/139/IF-96” ar tekstu šādā redakcijā:
"A/139/IF".

–

Aizstāt tekstu “A/145/H(U)-96” ar tekstu šādā redakcijā:
"A/145/H(U)".

b) apakšpunktā:
–

Aizstāt tekstu “A/132/B(M)F-96” ar tekstu šādā redakcijā
"A/132/B(M)F".

–

Aizstāt tekstu “CH/28/B(M)F-96” ar tekstu šādā redakcijā:
"CH/28/B(M)F".

c) apakšpunktā:
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–

Aizstāt tekstu “A/132/B(M)F-96(Rev.2)” ar tekstu šādā redakcijā:
"A/132/B(M)F (Rev.2)".

–

Aizstāt tekstu “A/132/B(M)F-96(Rev.0)” ar tekstu šādā redakcijā:
"A/132/B(M)F (Rev.0)".

Aizstāt d) apakšpunktā tekstu “A/132/B(M)F-96(SP503)” ar tekstu šādā redakcijā:
"A/132/B(M)F (SP503)".
6.4.23.13.

[Grozījums d) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.4.23.14.

[Grozījums d) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.4.23.15.

[Grozījums f) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt k) iii) apakšpunktā vārdu “satura” ar vārdu:
"pakas".

6.4.23.16.

[Grozījums d) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.4.23.17.

[Grozījums e) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt n) iv) apakšpunktā vārdu “satura” ar vārdu:
"pakas".
Papildināt ar jaunu p) apakšpunktu:
"p) attiecībā uz paku konstrukcijām, uz kurām attiecas 1.6.6.2.1. punkta pārejas noteikumi, – paziņojums, kur norādītas tās no 2021. gada 1. janvāra piemērojamās RID prasības, kurām paka neatbilst;”
Mainīt p) līdz w) apakšpunktu numerāciju uz attiecīgi q) līdz x).

6.4.23.18.

[Grozījums d) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.5.nodaļa
6.5.1.4.3.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.5.2.1.

Papildināt ar jaunu 6.5.2.1.3. punktu šādā redakcijā:

"6.5.2.1.3.

Ja IBC atbilst vienam vai vairāk nekā vienam pārbaudītam IBC konstrukcijas tipam, tostarp vienam
vai vairāk nekā vienam iepakojuma vai lielā iepakojuma konstrukcijas tipam, uz IBC drīkst būt vairāk
nekā viena marķējuma zīme, kas norāda attiecīgās izpildītās veiktspējas pārbaudes prasības. Ja uz IBC
ir vairāk nekā viena marķējuma zīme, marķējuma zīmēm jāatrodas tuvu blakus un katrai marķējuma
zīmei jābūt redzamai pilnībā.”.

6.5.2.2.1.

Svītrot tabulas pēdējo rindu (Maksimālā pieļaujamā krāvuma slodze) un atbilstošo tabulas piezīmi
“b”.

6.5.2.2.2.

Svītrot pirmajā teikumā tekstu:
“, kāda ir noteikta IBC izmantošanas laikā,”.

6.5.2.2.4.

Izteikt pirmās rindkopas pēdējo teikumu šādā redakcijā:
“Tam jābūt izturīgam, salasāmam un novietotam vietā, kas pēc iekšējās tvertnes montāžas ārējā korpusā viegli pieejama pārbaudei. Ja ārējā korpusa konstrukcijas dēļ marķējuma zīmes uz iekšējās tver-
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tnes nav viegli pieejamas pārbaudei, prasītās iekšējās tvertnes marķējuma zīmes dublē uz ārējā korpusa, pirms tām norādot tekstu “Iekšējā tvertne” (“Inner receptacle”). Šim dublikātam jābūt izturīgam,
salasāmam un novietotam pārbaudei viegli pieejamā vietā.”
Izteikt otrās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:
“Tādā gadījumā datumu uz pārējām marķējuma zīmēm drīkst nenorādīt.”.
6.5.5.1.6.

Svītrot kolu virsraksta beigās.
Papildināt ar jaunu ievadteikumu šādā redakcijā:
“Metāla IBC ar ietilpību lielāku nekā 1500 l jāatbilst šādai minimālā sienas biezuma prasībai:
Izteikt tabulu a) apakšpunktā šādā redakcijā:
"
Sienas biezums (T), mm
11A, 11B, 11N tips
Neaizsargāts

Neaizsargāts

11A, 11B, 11N tips
Neaizsargāts

6.5.5.4.2.

T = C/2000 + 1.5 T = C/2000 + 1.0 T = C/1000 + 1.0
"
[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.5.5.4.14.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.5.5.4.16.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.5.5.6.6.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.5.6.1.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.5.6.14.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

Neaizsargāts
T = C/2000 + 1.5

6.6.nodaļa
6.6.3.3.

Svītrot pirmajā teikumā tekstu:
“, kāda ir noteikta lielā iepakojuma izmantošanas laikā,”.

6.6.3.

Papildināt ar jaunu 6.6.3.4. punktu šādā redakcijā:

"6.6.3.4.

“Ja lielais iepakojums atbilst vienam vai vairāk nekā vienam pārbaudītam lielā iepakojuma konstrukcijas tipam, tostarp vienam vai vairāk nekā vienam pārbaudītam iepakojuma vai IBC konstrukcijas tipam, uz lielā iepakojuma drīkst būt vairāk nekā viena marķējuma zīme, kas norāda attiecīgās izpildītās
veiktspējas pārbaudes prasības. Ja uz lielā iepakojuma ir vairāk nekā viena marķējuma zīme, marķējuma zīmēm jāatrodas tuvu blakus un katrai marķējuma zīmei jābūt redzamai pilnībā.”.

6.6.5.1.5.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.6.5.1.9.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.6.5.2.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.6.5.4.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.7.nodaļa
6.7.2.2.8.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.7.2.4.8.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
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6.7.2.12.2.1.

Izteikt koeficienta “U” definīciju šādā redakcijā:
"U = izolācijas siltumvadītspējas koeficients, kW·m-2·K-1, 38 °C temperatūrā”;".

6.7.2.18.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.7.2.19.6.

Mainīt numerāciju uz 6.7.2.19.6.1.

6.7.2.19.

Papildināt ar jaunu 6.7.2.19.6. punktu šādā redakcijā:

"6.7.2.19.6.

Portatīvo cisternu inspicēšana un pārbaude, un piepildīšana pēc pēdējās periodiskās inspicēšanas un
pārbaudes derīguma beigām”.

6.7.2.19.6.

Papildināt ar jaunu 6.7.2.19.6.2. punktu šādā redakcijā:

"6.7.2.19.6.2.

Izņemot, kā noteikts 6.7.2.19.6.1. punktā, portatīvās cisternas, kurām beidzies plānotās 5 gadu vai
2,5 gadu periodiskās inspicēšanas un pārbaudes laikposms, drīkst piepildīt un piedāvāt pārvadāšanai
tikai tad, ja ir veikta jauna 5 gadu periodiskā inspicēšana un pārbaude saskaņā ar 6.7.2.19.4. punktu”.

6.7.3.2.6.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.7.3.2.12.

Aizstāt b) apakšpunktā vārdu “siltumvadītspēju” ar tekstu:
“siltumvadītspējas koeficientu”.

6.7.3.4.1.

Papildināt pēc b) apakšpunkta ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Turklāt jāņem vērā jebkāds attiecīgais, 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā norādītais un 4.2.5.3. punktā
aprakstītais portatīvās cisternas īpašais noteikums.”

6.7.3.4.5.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.7.3.5.5.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.7.3.8.1.1.

Izteikt koeficienta “U” definīciju šādā redakcijā:
"U = izolācijas siltumvadītspējas koeficients, kW·m-2·K-1, 38 °C temperatūrā;".

6.7.3.14.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.7.3.15.6.

Mainīt numerāciju uz 6.7.3.15.6.1.

6.7.3.15.

Papildināt ar jaunu 6.7.3.15.6. punktu šādā redakcijā:

"6.7.3.15.6.

Portatīvo cisternu inspicēšana un pārbaude, un piepildīšana pēc pēdējās periodiskās inspicēšanas un
pārbaudes derīguma beigām”.

6.7.3.15.6.

Papildināt ar jaunu 6.7.3.15.6.2. punktu šādā redakcijā:

"6.7.3.15.6.2.

Izņemot, kā noteikts 6.7.3.15.6.1. punktā, portatīvās cisternas, kurām beidzies plānotās 5 gadu vai
2,5 gadu periodiskās inspicēšanas un pārbaudes laikposms, drīkst piepildīt un piedāvāt pārvadāšanai
tikai tad, ja ir veikta jauna 5 gadu periodiskā inspicēšana un pārbaude saskaņā ar 6.7.3.15.4. punktu”.

6.7.4.2.10.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.7.4.4.7.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.7.4.13.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.7.4.14.6.

Mainīt numerāciju uz 6.7.4.14.6.1.

6.7.4.14.

Papildināt ar jaunu 6.7.4.14.6. punktu šādā redakcijā:
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"6.7.4.14.6.

Portatīvo cisternu inspicēšana un pārbaude, un piepildīšana pēc pēdējās periodiskās inspicēšanas un
pārbaudes derīguma beigām”.

6.7.4.14.6.

Papildināt ar jaunu 6.7.4.14.6.2. punktu šādā redakcijā:

"6.7.4.14.6.2.

Izņemot, kā noteikts 6.7.4.14.6.1. punktā, portatīvās cisternas, kurām beidzies plānotās 5 gadu vai
2,5 gadu periodiskās inspicēšanas un pārbaudes laikposms, drīkst piepildīt un piedāvāt pārvadāšanai
tikai tad, ja ir veikta jauna 5 gadu periodiskā inspicēšana un pārbaude saskaņā ar 6.7.4.14.4. punktu”.

6.7.5.2.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.7.5.2.3.

Papildināt pirmo teikumu pēc teksta “bezšuvju tērauda” ar tekstu šādā redakcijā:
“vai kompozītmateriālu konstrukcijas”.

6.7.5.2.4.

Aizstāt a) apakšpunktā tekstu “ISO 11114-1:2012” ar tekstu šādā redakcijā:
"ISO 11114-1:2012 + A1:2017".

6.7.5.4.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.7.5.11.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.8.nodaļa
6.8.2.1.11.

Aizstāt vārdu “cisternu” ar vārdu:
“tilpņu”.

6.8.2.1.18.

Svītrot zemsvītras piezīmi 5 un atsauci uz zemsvītras piezīmi 5.

6.8.2.1.19.

Svītrot atsauci uz zemsvītras piezīmi 5 (divreiz).
Mainīt numerāciju zemsvītras piezīmēm 6 līdz 23 uz attiecīgi zemsvītras piezīmēm 5 līdz 22.

6.8.2.1.23.

Izteikt pirmos trīs teikumus šādā redakcijā:
“Inspicēšanas institūcijai, kas veic inspicēšanu saskaņā ar 6.8.2.4.1. vai 6.8.2.4.4. punktu, jāverificē un
jāapstiprina ražotāja vai apkopes vai remontu darbnīcas spēja izpildīt metināšanas operācijas un metināšanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbība.”.
Izteikt pēdējo rindkopu šādā redakcijā:
“Ja rodas šaubas par metinājumu kvalitāti, ieskaitot metinājumus, kas veikti, lai remontētu jebkādus
defektus, kas atklāti nesagraujošajā pārbaudē, drīkst pieprasīt metinājumu papildu pārbaudes.”.

6.8.2.2.2.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.8.2.3.1.

Svītrot pēdējā rindkopā, pirmajā teikumā tekstu:
“vārstu un cita”.
Aizstāt pēdējā rindkopā, otrajā teikumā tekstu “vārsti, kā arī cits apkalpošanas aprīkojums, ir derīgi”
ar tekstu šādā redakcijā:
“apkalpošanas aprīkojums ir derīgs”.

6.8.2.5.1.

Aizstāt devītajā ievilkumā vārdu “pārbaude” ar vārdu:
inspicēšana” (divreiz).
Svītrot devītajā ievilkumā vārdu:
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“hermētiskuma”.
[Grozījums desmitajā ievilkumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
6.8.2.5.2.

Izteikt zemsvītras piezīmi 16 (iepriekš zemsvītras piezīme 17) šādā redakcijā:
"16 Ritekļa turētāja apzīmējums saskaņā ar “Vienotajiem tehniskajiem priekšrakstiem, kas piemērojami ritekļu numuriem un sasaistītajam alfabētiskajam marķējumam uz virsbūves (UTP marķējums)” un saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.”.
[Grozījums astotajā ievilkumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.8.2.6.

Aizstāt virsrakstā tekstu “un pārbaudītas” ar tekstu šādā redakcijā:
“, inspicētas un pārbaudītas”.

6.8.2.6.1.

Grozīt tabulu iedalījumā “Attiecas uz cisternu konstrukciju un izgatavošanu” šādi:
–

Aizstāt 4. slejā attiecībā uz “EN 14025:2013+A1:2016 (izņemot B pielikumu)” tekstu “Līdz
turpmākam norādījumam” ar tekstu šādā redakcijā:
“No 2017. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim”.

–

Papildināt pēc esošās rindas attiecībā uz “EN 14025:2013+A1:2016 (izņemot B pielikumu)” ar
jaunām rindām šādā redakcijā:

"
(1)

EN 14025:2018+
AC:2020

EN 12972:2018

6.8.2.6.2.

(2)
Bīstamo kravu transportēšanas cisternas.
Metāla spiediencisternas. Konstruēšana un
izgatavošana
“PIEZĪME. Tilpņu materiāliem jābūt
atestētiem vismaz ar 3.1. tipa sertifikātu, kas izdots saskaņā ar
standartu EN 10204.
Bīstamo kravu transportēšanas cisternas.
Metāla cisternu testēšana, inspicēšana un
marķēšana

(3)

(4)

6.8.2.1.
un
6.8.3.1.

Līdz turpmākam
norādījumam

6.8.2.3.

Obligāti no
2022. gada
1. janvāra

(5)

"
Tabulā:
–

Aizstāt 4. slejā attiecībā uz “EN 12972:2007” tekstu “Līdz turpmākam norādījumam” ar tekstu
šādā redakcijā:
“Līdz 2021. gada 30. jūnijam”.

–
"

Papildināt pēc rindas attiecībā uz “EN 12972:2007” ar jaunu rindu šādā redakcijā:
(1)
EN 12972:2018

6.8.2.7.

(2)
Bīstamo kravu transportēšanas cisternas.
Metāla cisternu testēšana, inspicēšana un
marķēšana

"
Aizstāt virsrakstā tekstu “un pārbaudītas” ar tekstu šādā redakcijā:
“, inspicētas un pārbaudītas”.
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Papildināt pēc pirmās rindkopas ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Līdzko var piemērot standartu, uz ko izdarīta jauna atsauce 6.8.2.6. punktā, kompetentajai iestādei
jāanulē attiecīgo tehnisko noteikumu atzīšana. Drīkst piemērot pārejas laikposmu, kas beidzas ne vēlāk kā RID nākamās redakcijas spēkā stāšanās datumā.”
Papildināt trešās (iepriekš – otrās) rindkopas pirmo teikumu beigās ar tekstu šādā redakcijā:
“, kā arī atjaunina sarakstu, ja tas izmainās”.
6.8.3.1.3.

Aizstāt otrajā rindkopā tekstu “6. zemsvītras piezīmē” ar tekstu šādā redakcijā:
"5. zemsvītras piezīmē ".

6.8.3.4.12.

Aizstāt trešajā teikumā tekstu “6.8.3.4.6.” ar tekstu šādā redakcijā:
"6.8.2.4.2 un 6.8.2.4.3".

6.8.3.5.10.

[Grozījums septītajā ievilkumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
Aizstāt astotajā ievilkumā vārdu “pārbaudi” ar vārdu:
“inspicēšanu”.

6.8.3.5.11.

Izteikt zemsvītras piezīmi 21 (iepriekš zemsvītras piezīme 22) šādā redakcijā:
"21 Ritekļa turētāja apzīmējums saskaņā ar “Vienotajiem tehniskajiem priekšrakstiem, kas piemērojami ritekļu numuriem un sasaistītajam alfabētiskajam marķējumam uz virsbūves (UTP marķējums)” un saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.”.
[Grozījums kreisās slejas pēdējā ievilkumā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.8.3.6.

Aizstāt virsrakstā tekstu “un pārbaudīti” ar tekstu šādā redakcijā:
“, inspicēti un pārbaudīti”.

6.8.3.7.

Aizstāt virsrakstā tekstu “un pārbaudīti” ar tekstu šādā redakcijā:
“, inspicēti un pārbaudīti”.
Papildināt pēc pirmās rindkopas ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Līdzko var piemērot standartu, uz ko izdarīta jauna atsauce 6.8.3.6. punktā, kompetentajai iestādei
jāanulē attiecīgo tehnisko noteikumu atzīšana. Drīkst piemērot pārejas laikposmu, kas beidzas ne vēlāk kā RID nākamās redakcijas spēkā stāšanās datumā.”
Papildināt ceturtās (iepriekš – trešās) rindkopas pirmo teikumu beigās ar tekstu šādā redakcijā:
“, kā arī atjaunina sarakstu, ja tas izmainās”.

6.8.4. b)
TE 12

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.8.4. d)
TT 6

Izteikt kreisās puses slejā tekstu šādā redakcijā:
“Periodiskā inspicēšana jāveic vismaz reizi 4 gados.”.

TT 8

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
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6.9.nodaļa
6.9.4.3.4.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.9.6.1.

Aizstāt otrā ievilkuma beigās punktu ar semikolu.
papildināt ar jaunu trešo ievilkumu šādā redakcijā:
"– cisternas koda otrajā daļā jānorāda aprēķina spiediena lielākā vērtība vielai(-ām), kas atļautas pārvadāšanai saskaņā ar tipa apstiprinājuma sertifikātu.”

6.10.nodaļa
6.10.3.5.

[Grozījums d) apakšpunktā neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

6.10.3.8.Papildināt a) apakšpunktu ar jaunu piezīmi šādā redakcijā:
"PIEZĪME: Šo prasību drīkst izpildīt, piemēram, izmantojot vertikālu cauruļvadu iztukšošanai no
augšas vai atveri apakšējā daļā ar savienojumu, kas ļauj pievienot šļūteni.”
6.10.4.

Aizstāt vārdu “pārbaudēm” ar vārdu:
“inspicēšanai”.

6.11.nodaļa
6.11.4.1.

Aizstāt piezīmē tekstu “UIC 591, 592 un 592.-2. līdz 592.-4. atgādnei” ar tekstu šādā redakcijā:
“IRS 50591 (Maināmi kravas nodalījumi horizontālai pārkraušanai – Tehniskie nosacījumi to izmantošanas starptautiskajā satiksmē reglamentēšanai)2 un IRS 50592 (Intermodālu pārvadājumu vienības
(kas nav puspiekabes) vertikālai pārkraušanai, un kas piemērotas pārvadāšanai vagonos – Minimālās
prasības)3, ko publicējusi UIC,”
Izteikt zemsvītras piezīmi 2 un 3 šādā redakcijā:
"2

IRS (Starptautiskais dzelzceļa risinājums) pirmais izdevums, piemērojams no 2020. gada 1. jūnija.

3

IRS (Starptautiskais dzelzceļa risinājums) otrais izdevums, piemērojams no 2020. gada 1. decembra.”.

Mainīt zemsvītras piezīmes 2 numerāciju uz 4.
6.11.5.4.1.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

7.DAĻA
7.1.nodaļa
7.1.3.

Aizstāt tekstu “UIC atgādnēs 591 (01.10.2007. precizētā redakcija, 3. izdevums), 592 (01.10.2013.
precizētā redakcija, 2.izdevums), 592-2 (01.10.2004. precizētā redakcija, 6. izdevums), 592-3
(01.01.1998. precizētā redakcija, 2. izdevums), un 592-4 (01.05.2007. precizētā redakcija, 3. izdevums)” ar tekstu šādā redakcijā:
“IRS 50591 (Maināmi kravas nodalījumi horizontālai pārkraušanai – Tehniskie nosacījumi to izmantošanas starptautiskajā satiksmē reglamentēšanai)1 un IRS 50592 (Intermodālu pārvadājumu vienības
(kas nav puspiekabes) vertikālai pārkraušanai, un kas piemērotas pārvadāšanai vagonos – Minimālās
prasības)2, ko publicējusi UIC”.
Aizstāt beigās tekstu “UIC atgādņu 591, 592 un no 592-2 līdz 592-4” ar tekstu šādā redakcijā:
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“UIC IRS 50591 un IRS 50592”.
Izteikt zemsvītras piezīmi 1 un 2 šādā redakcijā:
"1

IRS (Starptautiskais dzelzceļa risinājums) pirmais izdevums, piemērojams no 2020. gada
1. jūnija.

2

IRS (Starptautiskais dzelzceļa risinājums) otrais izdevums, piemērojams no 2020. gada
1. decembra.”.

Mainīt zemsvītras piezīmju 1 un 2 numerāciju uz attiecīgi 3 un 4.
7.5.nodaļa
7.5.1.4.

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]

7.5.11.
CW 33

Papildināt (2.) punktu pēc pirmā teikuma ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
“Attiecībā uz SCO-III C tabulā dotās robežas drīkst pārsniegt ar nosacījumu, ka transportēšanas plāns
satur piesardzības pasākumus, kas jāveic pārvadāšanas laikā, lai sasniegtu vispārīgo drošības līmeni,
kas ir vismaz līdzvērtīgs tādam, kāds tas būtu ar nosacījumu, ka robežas tiktu ievērotas.”
Izteikt (3.3.) punkta b) apakšpunktu šādā redakcijā:
"b) dozas jauda parastos pārvadāšanas apstākļos nedrīkst pārsniegt 2 mSv/h jebkurā vagona vai konteinera ārējās virsmas punktā un 0,1 mSv/h 2 m attālumā no vagona vai konteinera ārējās
virsmas, izņemot sūtījumus, kurus pārvadā saskaņā ar ekskluzīvu lietošanu, kuriem dozas jauda
ap vagonu ir noteikta (3.5.) punkta b) un c) apakšpunktā."
Aizstāt (3.5.) punktā tekstu “radiācijas līmenis” ar tekstu šādā redakcijā:
“dozas jauda”.
Aizstāt (5.1.) punktā tekstu “izsaukto starojuma līmeni” ar tekstu šādā redakcijā:
“izraisīto dozas jaudu”.
Aizstāt (5.1.) punkta pēdējā teikumā vārdu “personu” ar vārdu:
“cilvēku”.
Aizstāt (5.4.) punktā tekstu “radiācijas līmenis” attiecīgā locījumā ar tekstu šādā redakcijā:
“dozas jauda” attiecīgā locījumā.
Svītrot (5.5.) punkta sākumā tekstu:
“, cisternu, vidējas kravnesības konteineru”.

CW 36

Izteikt otro teikumu šādā redakcijā:
"Ja tas nav iespējams un pakas pārvadā citos slēgtos vagonos vai konteineros, nedrīkst pieļaut gāzu
apmaiņu starp kravas nodalījumu un nodalījumiem, kuriem iespējams piekļūt pārvadājuma laikā, un
vagonu vai konteineru kravas nodalījuma durvis jāmarķē šādi ar vismaz 25 mm augstiem burtiem:
BRĪDINĀJUMS
NAV VENTILĀCIJAS
ATVĒRT PIESARDZĪGI””

7.6.nodaļa
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CE 1

[Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.]
__________
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