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Strana 7090

Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2017

Částka 22

42
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v letech 2014 – 2016 byl v Ženevě na zasedáních Výboru pro
otázky bezpečnosti Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních
cestách (ADN)1) přijat konsolidovaný seznam změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní
přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN).
Změny vstoupily v platnost na základě článku 20 odst. 5 Dohody dne 1. ledna 2017 a tímto dnem vstoupily
v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění konsolidovaného seznamu změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

) Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přijatá v Ženevě
dne 26. května 2000 byla vyhlášena pod č. 102/2011 Sb. m. s.
Změny a doplňky předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z r. 2010, které vstoupily v platnost dne 1. ledna 2011,
byly vyhlášeny pod č. 64/2012 Sb. m. s.
Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2010 – 2012, který vstoupil v platnost
dne 1. ledna 2013, byl vyhlášen pod č. 59/2013 Sb. m. s.
Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2012 – 2014, který vstoupil v platnost
dne 1. ledna 2015, byl vyhlášen pod č. 31/2015 Sb. m. s.
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European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN) 1
Draft amendments to the Regulations annexed to ADN
At its sixteenth session (Geneva, 29 January 2016), the ADN Administrative
Committee requested the secretariat to prepare a consolidated list of all the amendments it
had adopted for entry into force on 1 January 2017 so that they could be made the subject
of an official proposal in accordance with the procedure set out in article 20 of ADN. The
notification would have to be issued no later than 1 July 2016, with a reference to 1 January
2017 as the scheduled date of entry into force (see ECE/ADN/35, paragraph 15).
The present document2 contains the requested consolidated list of amendments
adopted by the Administrative Committee at its sixteenth session on the basis of those
proposed by the Safety Committee at its twenty-eighth session (see ECE/ADN/35,
paragraph 14 and ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58, Annex I under cover of
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58/Add.1). These amendments have been prepared by the
Safety Committee at its twenty-fifth, twenty-sixth, twenty-seventh and twenty-eighth
sessions (see ECE/TRANS/WP.15/AC.2/52 and Corr.1, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/54,
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/56 and ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58 and Add.1).

1

2

Distributed in German by the Central Commission for the Navigation of the Rhine under the symbol
CCNR/ZKR/ADN/36.
For technical reasons, the paper version of this document is printed in black and white. For pages
57and 58 which contain colour, the electronic version should be consulted.
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Chapter 1.1
1.1.3.3.
“-

Insert a new second indent to read as follows:

for the upkeep of vessels,”.

1.1.4.2.1 (a) Replace “shall bear markings” by “shall bear marks”.
1.1.4.2.1 (c) Not applicable to the English text.

Chapter 1.2
1.2.1
In the definition of “Aerosol or aerosol dispenser”, insert “an article consisting of”
after “means” and replace “6.2.6 of ADR” by “6.2.4 of ADR”.
1.2.1
In the definition of “Unilateral approval” under “Approval”, replace “by the
competent authority of the first Contracting Party to ADN reached by the consignment” by
“by the competent authority of a Contracting Party to ADN”.
1.2.1
Under the definition of “CGA”, amend the address in brackets to read as
follows: “(CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151, United States
of America)”.
1.2.1
In the definition of “Vacuum-operated waste tank”, replace “loading and
unloading” by “filling and discharging”.
1.2.1 Under the definition of “Bulk container”, insert the following definition:
“Flexible bulk container means a flexible container with a capacity not exceeding 15 m3
and includes liners and attached handling devices and service equipment;”.
1.2.1

Amend the definition of LNG to read as follows:

“Liquefied Natural Gas (LNG) means a refrigerated liquefied gas composed of natural gas
with a high methane content assigned to UN No. 1972;”.
1.2.1
In the definition of “Large salvage packaging”, replace “or leaking” by”, leaking
or non-conforming”.
1.2.1
In the definition of “Manual of Tests and Criteria”, replace “fifth revised
edition” by “sixth revised edition” and replace “ST/SG/AC.10/11/Rev.5, Amend.1 and
Amend.2” by “ST/SG/AC.10/11/Rev.6”.
1.2.1

In the definition of “Salvage pressure receptacle” replace “1 000” by “3 000”.

1.2.1
In the definition of “UN Model Regulations”, replace “eighteenth” by
“nineteenth” and “ST/SG/AC.10/1/Rev.18” by “ST/SG/AC.10/1/Rev.19”.
1.2.1
In the definition of “GHS”, replace “fifth revised edition” by “sixth revised
edition” and replace “ST/SG/AC.10/30/Rev.5” by “ST/SG/AC.10/30/Rev.6”.
1.2.1

Amend the definition of Holding time to read as follows:

“Holding time means the time that will elapse from the establishment of the initial filling
condition until the pressure has risen due to heat influx to the lowest set pressure of the
pressure limiting devices (s) of tanks intended for the carriage of refrigerated liquefied
gases
NOTE: For portable tanks, see 6.7.4.1 of ADR.”.
1.2.1
In the definition of “Tube”, replace “a seamless transportable pressure receptacle
of” by “a transportable pressure receptacle of seamless or composite construction having”.
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1.2.1

Add the following new definitions in alphabetical order:

“Loading means all actions carried out by the loader, in accordance with the definition of
loader;”.
“Flexible bulk container, see Bulk container;”.
“Unloading means all actions carried out by the unloader, in accordance with the definition
of unloader;”.
“Vessel record means a file containing all the important technical information concerning a
vessel or a barge such as construction plans and documents about the equipment;”.
“Service life, for composite cylinders and tubes, means the number of years the cylinder or
tube is permitted to be in service;”.
“Design life, for composite cylinders and tubes, means the maximum life (in number of
years) for which the cylinder or tube is designed and approved in accordance with the
applicable standard;”.
“Compressed Natural Gas (CNG) means a compressed gas composed of natural gas with a
high methane content assigned to UN No. 1971;”.
“Self-accelerating polymerization temperature (SAPT) means the lowest temperature at
which polymerization may occur with a substance in the packaging, IBC or tank as offered
for carriage. The SAPT shall be determined in accordance with the test procedures
established for the self-accelerating decomposition temperature for self-reactive substances
in accordance with Part II, section 28 of the Manual of Tests and Criteria;”.
“SAPT see Self-accelerating polymerization temperature;”.

Chapter 1.4
1.4.2.1.1(c)

Replace “markings” by “marks”.

1.4.2.1.1 (e) Amend the text after “empty uncleaned vehicles” to read as follows: “and
bulk containers are placarded, marked and labelled in accordance with Chapter 5.3 and that
empty uncleaned tanks are closed and present the same degree of leakproofness as if they
were full.”.
1.4.2.2.1 (c) The amendment does not apply to the English text.
1.4.3.1.1 (c) Delete “, when loading dangerous goods in a vessel, a vehicle, a wagon, or a
large or small container,”.
1.4.3.1.1 (d) Amend the text after “requirements concerning” to read as follows:
“placarding, marking and orange-coloured plates conforming to Chapter 5.3.”.
1.4.3.3 (h)

Amend to read as follows:

“(h) he shall, in preparing the dangerous goods for carriage, ensure that the placards,
marks, orange-coloured plates and labels are affixed in accordance with Chapter 5.3.”.
1.4.3.3 (s)

Replace “loading instructions” by “loading and unloading instructions”.

1.4.3.3 (u)

Amend to read as follows:

“(u) He shall ascertain that during the entire duration of loading a permanent and
appropriate supervision is assured.”.
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1.4.3.3 (v)

Amend to read as follows:

“(v) When special provision 803 applies, shall guarantee and document, using an
appropriate procedure, that the maximum permissible temperature of the cargo is not
exceeded and shall provide instructions to the master in a traceable form.”.
1.4.3.7

Delete the Note after the heading.

1.4.3.7.1 (c) At the end, add “and handling;”.
1.4.3.7.1 (f) Amend the end to read as follows: “…no longer display the placards, marks
and orange-coloured plates that had been displayed in accordance with Chapter 5.3.”.
1.4.3.7.1 (j) Amend the beginning to read: “Ascertain that the unloading flows conform to
the instructions on loading and unloading flows referred to in…”. Remainder unchanged.

Chapter 1.6
1.6.1.1
Replace “30 June 2015” by “30 June 2017”. Replace “31 December 2014” by
“31 December 2016”.
1.6.1.15

Not applicable to the English text.

1.6.1.20, 1.6.1.28, 1.6.1.30, 1.6.1.31, 1.6.1.32
1.6.1.25

Delete and insert “(Deleted)”.

Amend to read as follows:

“1.6.1.25
Cylinders of 60 litres water capacity or less marked with a UN number in
accordance with the provisions of ADN applicable up to 31 December 2012 and which do
not conform to the requirements of 5.2.1.1 regarding the size of the UN number and of the
letters “UN” applicable as from 1 January 2013 may continue to be used until the next
periodic inspection but no later than 30 June 2018.”.
1.6.1.26

Not applicable to the English text.

Add the following new transitional measures:
“1.6.1.35

(Reserved)”.

“1.6.1.36

(Reserved)”.

“1.6.1.37

(Reserved)”.

“1.6.1.38
Contracting Parties may continue to issue training certificates for dangerous
goods safety advisers conforming to the model applicable until 31 December 2016, instead
of those conforming to the requirements of 1.8.3.18 applicable from 1 January 2017, until
31 December 2018. Such certificates may continue in use to the end of their five year
validity.”.
“1.6.1.39
Notwithstanding the requirements of special provision 188 of Chapter 3.3
applicable as from 1 January 2017, packages containing lithium cells or batteries may
continue to be marked until 31 December 2018 in accordance with the requirements of
special provision 188 of Chapter 3.3 in force up to 31 December 2016.”.
“1.6.1.40
Notwithstanding the requirements of ADN applicable as from 1 January
2017, articles of UN Nos. 0015, 0016 and 0303 containing smoke-producing substance(s)
toxic by inhalation according to the criteria for Class 6.1 manufactured before 31 December
2016 may be carried until 31 December 2018 without a “TOXIC” subsidiary risk label
(model No. 6.1, see 5.2.2.2.2).”.
“1.6.1.41
Notwithstanding the requirements of ADN applicable as from 1 January
2017, large packagings conforming to the packing group III performance level in
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accordance with special packing provision L2 of packing instruction LP02 of 4.1.4.3 of
ADR applicable until 31 December 2016 may continue to be used until 31 December 2022
for UN No. 1950.”.
“1.6.1.42
Notwithstanding the requirements of column (5) of Table A of Chapter 3.2
applicable as from 1 January 2017 to UN Nos. 3090, 3091, 3480 and 3481, the Class 9 label
(model No 9, see 5.2.2.2.2) may continue to be used for these UN numbers until 31
December 2018.”.
1.6.7.1.2 (c) Insert the following text after “means that”:
“when a vessel has benefitted from the transitional measure in paragraph (b)”.
1.6.7.2.2.2

Amend the following entries in the table to read as follows:

Paragraphs

Subject

Time limit and comments

1.2.1

Hold spaces

N.R.M. for Type N open vessels whose hold spaces
contain auxiliary appliances and which are carrying
only substances of Class 8, with remark 30 in
column (20) of Table C of Chapter 3.2.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2038.

7.2.3.20.1

7.2.3.20.1

7.2.3.31.2

Fitting of ballast tanks and
compartments with level
indicators

N.R.M. after 1 January 2013 for Type C and Type G
tank vessels and Type N double hull tank vessels.

Proof of stability in the
event of a leak connected
with ballast water

N.R.M. for Type G and Type N vessels.

Motor vehicles only outside
the cargo area

N.R.M. for Type N vessels.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2012.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034
Until then, the following requirement applies on
board vessels in service: the vehicle shall not be
started on board.

7.2.3.51.3

Delete

7.2.4.22.3

Sampling from other
openings

N.R.M. for Type N open vessels.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2018
Until then, on board vessels in service, cargo tank
covers may be opened during loading for control and
sampling.

9.3.3.8.1

Continuation of class

N.R.M. for Type N open vessels with flame arresters
and Type N open vessels.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044.
Until then, the following requirements apply on
board vessels in service:
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Paragraphs

Subject

Time limit and comments

Except where otherwise provided, the type of
construction, the strength, the subdivision, the
equipment and the gear of the vessel shall conform
or be equivalent to the construction requirements for
classification in the highest class of a recognized
classification society.
9.3.1.11.2 (a) Arrangement of cargo tanks
(first entry)
Distance between cargo
tanks and side walls
Height of saddles
9.3.3.11.4

Penetrations through the
end bulkheads of hold
spaces

9.3.3.11.6 (a) Form of cofferdam
arranged as a pump room

N.R.M. for Type G vessels whose keels were laid
before 1 January 1977.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044.
N.R.M. from 1 January 2005 for Type N open
vessels whose keels were laid before 1 January 1977.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044.
N.R.M for Type N vessels whose keels were laid
before 1 January 1977.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044.

9.3.3.11.8

9.3.3.12.7

Arrangement of service
spaces located in the cargo
area below deck

N.R.M. for Type N open vessels.

Approval of flame arresters

N.R.M for Type N vessels whose keels were laid
before 1 January 1977.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2038.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2018.
9.3.3.16.1

9.3.1.16.2
9.3.3.16.2

Internal combustion engine
outside the cargo area

N.R.M. for Type N open vessels.

Hinges of doors facing the
cargo area

N.R.M. for vessels whose keels were laid before
1 January 1977 where alterations would obstruct
other major openings.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034.
9.3.3.16.2

9.3.1.17.1
9.3.3.17.1

Engine rooms accessible
from the deck

N.R.M. for Type N open vessels.

Accommodation and
wheelhouse outside the
cargo area

N.R.M. for vessels whose keels were laid before
1 January 1977, provided that there is no connection
between the wheelhouse and other enclosed spaces.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044 for vessels up to 50 m in length
whose keels were laid before 1 January 1977 and
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Paragraphs

Subject

Time limit and comments

whose wheelhouses are located in the cargo area
even if it provides access to another enclosed space,
provided that safety is ensured by appropriate service
requirements of the competent authority.
9.3.3.17.1

9.3.1.17.2
9.3.2.17.2

Accommodation and
wheelhouse outside the
cargo area

N.R.M. for Type N open vessels.

Entrances facing the cargo
area

N.R.M. for vessels up to 50 m in length whose keels
were laid before 1 January 1977, provided that gas
screens are installed.

9.3.3.17.2

9.3.3.17.2

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044.
Entrances and openings

N.R.M. for Type N open vessels.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044.

9.3.3.17.3

Delete

9.3.3.17.5
(b),(c)

Approval of shaft passages
and displaying of
instructions

N.R.M. for Type N open vessels.

9.3.3.20.2

Filling of cofferdams with
pump

N.R.M. for Type N open vessels.

9.3.3.21.1 (b) Liquid level gauge

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2018.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2018.
N.R.M. from 1 January 2005 for vessels of Type N
open with flame-arresters and those of Type N open.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2018
Until then, on board vessels in service fitted with
gauging openings, such openings shall:
x
Be arranged so that the degree of filling can
be measured using a sounding rod;
x

9.3.3.21.1
(g)

Sampling opening

9.3.3.23.2

Test pressure for cargo
tanks

Be fitted with an automatically-closing cover.

N.R.M. for Type N open vessels.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2018.
N.R.M. for vessels whose keels were laid before
1 January 1977, for which a test pressure of 15 kPa
(0.15 bar) is required.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044. Until then, a test pressure of
10 kPa (0.10 bar) shall be sufficient.

9.3.3.23.2

Test pressure for cargo
tanks

N.R.M. for oil-separator vessels in service before
1 January 1999.
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Paragraphs

Subject

Time limit and comments

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044. Until then, a test pressure of
5 kPa (0.05 bar) is sufficient.
9.3.3.23.3

Test pressure for piping for
loading and unloading

N.R.M. for oil-separator vessels in service before
1 January 1999.
Renewal of the certificate of approval at the latest by
1 January 2039. Until then, a test pressure of 400 kPa
(4 bar) is sufficient.

9.3.3.42.2

Cargo heating system

N.R.M for Type N open vessels.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034.
Until then, the following requirements apply on
board vessels in service: This can be achieved by one
oil separator fitted to the condensed water return
pipe.

9.3.3.52.1
Electrical installations
(b), (c), (d)
and (e)

N.R.M. for Type N open vessels.

9.3.1.52.1 (e) Electrical installations of
the “certified safe” type in
9.3.3.52.1 (e) the cargo area

N.R.M. for vessels whose keels were laid before
1 January 1977.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034.
Until then, the following conditions shall be met
during loading, unloading and gas freeing on board
vessels having non-gastight wheelhouse openings
(e.g. doors, windows, etc.) in the cargo area:
(a)
All electrical installations designed to be used
shall be of a limited explosion-risk type, i.e. they
shall be so designed that there is no sparking under
normal operating conditions and the temperature of
their outer surface does not rise above 200°C, or be
of a type protected against water spray the
temperature of whose outer surfaces does not exceed
200°C under normal operating conditions;
(b)
Electrical installations which do not meet the
requirements of (a) above shall be marked in red and
it shall be possible to switch them off by means of a
central switch.

9.3.3.52.2

Accumulators located
outside the cargo area

N.R.M. for Type N open vessels.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034.

9.3.1.52.3 (a) Electrical installations used
during loading, unloading
9.3.1.52.3 (b)
or gas-freeing
9.3.3.52.3 (a)

N.R.M. for vessels whose keels were laid before
1 January 1977.

9.3.3.52.3 (b)

x

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034 for the following installations:
Lighting installations in accommodation, with

Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2017

Částka 22

Strana 7099

ECE/ADN/36

Paragraphs

Subject

Time limit and comments

the exception of switches near the entrances to
accommodation;
x
Radio
telephone
installations
in
accommodation and wheelhouses and combustion
engine control appliances.
Until then, all other electrical installations shall meet
the following requirements:
a)
Generators, engine, etc.
IP 13 protection mode;
b)
Control panels, lamps, etc.
IP 23 protection mode;
c)
Appliances, etc.
IP 55 protection mode.
9.3.3.52.3 (a) Electrical installations used
during loading, unloading
9.3.3.52.3 (b)
or gas-freeing

N.R.M. for Type N open vessels.

9.3.3.52.4

Red mark on electrical
installations

N.R.M. for Type N open vessels.

Shutting down switch for
continuously driven
generator

N.R.M. for Type N open vessels.

Permanently fitted sockets

N.R.M. for Type N open vessels.

9.3.3.52.5

9.3.3.52.6

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034.

Renewal of the certificate of approval after 31
December 2034.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034.

Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034.
9.3.1.56.1
9.3.3.56.1

Metallic sheaths for all
cables in the cargo area

N.R.M. for vessels whose keels were laid before
1 January 1977.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2034.
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1.6.7.3

Amend the entry for 9.3.3.8.1 to read as follows:

Paragraph

Subject

Time limit and comments

9.3.3.8.1

Classification

N.R.M. for Type N open vessels with flame
arresters and Type N open vessels.
Renewal of the certificate of approval after
31 December 2044.

1.6.7.2

Add new transitional provisions to read as follows:

“1.6.7.2.1.4 For a vessel or a barge whose keel was laid before 1 July 2017 and which
does not conform to the requirements of 9.0.X.1 concerning the vessel record, the retention
of files for the vessel record shall start at the latest at the next renewal of the certificate of
approval.”.
“1.6.7.2.2.5 For a vessel or a barge whose keel was laid before 1 July 2017 and which
does not conform to the requirements of 9.3.X.1 concerning the vessel record, the retention
of files for the vessel record shall start at the latest at the next renewal of the certificate of
approval.”.
1.6.7.4.2 Delete Table 2 and insert “Table 2.

Until 31.12.2015

(Deleted)”.

Insert a new 1.6.9 to read as follows:
“1.6.9

Transitional provisions concerning recognition of classification societies

1.6.9.1
The provisions of 1.15.3.8 concerning the maintenance of an effective system
of internal quality by the recommended classification societies still applicable on 31
December 2015 may continue to be applied until 14 September 2018.”.

Chapter 1.7
1.7.1.5.1 (a) Replace “5.2.1.9” by “5.2.1.10”.

Chapter 1.8
1.8.3.2
(twice).

In paragraph (b), before “loading or unloading”, insert: “packing, filling,”

1.8.3.3
In the third, fifth, sixth and ninth indent of the third sub-paragraph, before
“loading or unloading”, insert “packing, filling,” (four times). In the tenth and twelfth
indent, before “loading and unloading”, insert “packing, filling,” (twice).
1.8.3.6

Before “loading or unloading”, insert “packing, filling,”

1.8.3.9

After “carriage”, insert “packing, filling, loading or unloading”.

1.8.3.10
At the end of the second indent, add: “, including, if necessary, the
infrastructure and organisation of electronic examinations in accordance with 1.8.3.12.5, if
these are to be carried out;”
1.8.3.11 (b) In the third indent, replace “orange plates marking” by “orange-coloured
plate marking” and “orange plates” by “orange-coloured plates”.
1.8.3.11 (b) In the tenth indent, between the brackets, before “loading and unloading”,
insert “packing, filling,”. In the eleventh indent, before “loading and after unloading”,
insert: “packing, filling,”.
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1.8.3.12.2

Amend to read as follows:

“1.8.3.12.2 The competent authority or an examining body designated by the competent
authority shall invigilate every examination. Any manipulation and deception shall be ruled
out as far as possible. Authentication of the candidate shall be ensured. The use in the
written test of documentation other than international or national regulations is not
permitted. All examination documents shall be recorded and kept as a print-out or
electronically as a file.”.
1.8.3.12.4 (a)
Amend
the
fourth
“- danger marking, labelling and placarding;”.

indent

to

read

as

follows:

Add a new 1.8.3.12.5 to read as follows:
“1.8.3.12.5 Written examinations may be performed, in whole or in part, as electronic
examinations, where the answers are recorded and evaluated using electronic data
processing (EDP) processes, provided the following conditions are met:
(a)

The hardware and software shall be checked and accepted by the
competent authority or by an examining body designated by the
competent authority;

(b)

Proper technical functioning shall be ensured. Arrangements as to
whether and how the examination can be continued shall be made for
a failure of the devices and applications. No aids shall be available on
the input devices (e.g. electronic search function), the equipment
provided according to 1.8.3.12.3 shall not allow the candidates to
communicate with any other device during the examination;

(c)

Final inputs of each candidate shall be logged. The determination of
the results shall be transparent.”.

1.8.3.18
In the eighth entry (“Valid until …”), before “loading or unloading”, insert:
“packing, filling,”.
1.8.3.18

Delete the last 2 lines of the model certificate.

Chapter 1.15
1.15.3.8

Replace “EN ISO 9001:2008 + AC:2009” by “EN ISO 9001:2015”.

Chapter 1.16
1.16

Add a new paragraph to read as follows:

“1.16.0
For the purposes of this Chapter, “owner” means “the owner or his
designated representative or, if the vessel is chartered by an operator, the operator or his
designated representative”.”.
1.16.1.2.1

Amend to read as follows:

“1.16.1.2.1 The certificate of approval shall conform to the model 8.6.1.1 or 8.6.1.3 with
regard to content, form and layout and include the required particulars, as appropriate. It
shall include the date of expiry of the period of validity.
Its dimensions are 210 mm x 297 mm (A4). Front and back pages may be used.
It shall be drawn up in the language or one of the languages of the issuing country. If this
language is not English, French or German, the title of the certificate and each entry under
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items 5, 9 and 10 in the certificate of approval for dry cargo vessels (8.6.1.1) and under
items 12, 16 and 17 in the certificate of approval for tank vessels (8.6.1.3) shall also be
provided in English, French or German.”.
1.16.1.2.2
Amend the end to read as follows: “…construction and equipment comply
completely with the applicable requirements of this Regulation.”.
1.16.1.2.5, second paragraph
before “classification society”.

In the third sentence at the end, insert “recognized”

1.16.1.2.5, last paragraph before the Note
Amend the beginning to read as follows:
“The recognized classification society shall without delay, after the delivery to the holder of
the certificate of approval, transmit a copy of the vessel substance list…”. Remainder
unchanged.
1.16.1.3.1
1.16.1.3.1 (a)
1.16.1.3.1

Amend as follows:
Replace “provisions” by “requirements”.
Add a new subparagraph (b) to read:

“(b) The vessel does not comply with every applicable requirement of these Regulations,
but the safety of carriage is not impaired according to the appraisal of the competent
authority.
The one-off provisional certificate of approval shall be valid for an appropriate
period to bring the vessel into compliance with the applicable provisions, but not exceeding
three months.
The competent authority may request additional reports in addition to the inspection
report and may require additional conditions.
NOTE: For the issuance of the final certificate of approval according to 1.16.1.2 a
new inspection report according to 1.16.3.1 shall be prepared, which confirms conformity
also with all hitherto unfulfilled requirements of these Regulations.”.
Renumber existing subparagraph (b) as (c).
1.16.1.3.2
Insert the following text after “model in 8.6.1.2 or 8.6.1.4”: “with regard to
content, form and layout” and the following text at the end:
“Its dimensions are 210 mm x 297 mm (A4). Front and back pages may be used.
It shall be drawn up in the language or one of the languages of the issuing country. If this
language is not English, French or German, the title of the certificate and each entry under
item 5 in the provisional certificate of approval for dry cargo vessels (8.6.1.2) and under
item 12 in the provisional certificate of approval for tank vessels (8.6.1.4) shall also be
provided in English, French or German.”.
1.16.1.3

Add a new 1.16.1.3.3 to read as follows:

“1.16.1.3.3 For tank vessels, the relief pressure of the safety valves or of the highvelocity vent valves shall be entered in the certificate of approval.
If a vessel has cargo tanks with different valve opening pressures, the opening pressure of
each tank shall be entered in the certificate of approval.”.
1.16.2.1

At the end of the first paragraph, delete “or his representative”.

1.16.2.1
Delete the last sentence that reads: “The period of validity shall not exceed
five years subject to the provisions of 1.16.11.”.
1.16.2.1

At the end, add a new paragraph to read as follows:
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“The Contracting Parties shall communicate to the secretariat of the United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE) the contact information of the authorities and
bodies designated by them which are competent in accordance with national law for the
issuance of certificates of approval.
The UNECE secretariat shall bring them to the attention of the Contracting Parties through
its website.”.
1.16.3

Amend as follows:

1.16.3.1
At the end of the second sentence, insert “according to Chapter 1.15” after “a
recognized classification society”. Amend the end of the second sentence to read as
follows: “…conforms partially or completely to the applicable requirements of these
Regulations related to the construction and equipment of the vessel.”.
Insert a new 1.16.3.2 to read:
“1.16.3.2

This inspection report shall contain:
 Name and address of the Inspection Body or the recognized classification
society that carried out the inspection;
 Applicant of the inspection;
 Date and place of the inspection;
 Type of the inspected vessel;
 Identification of the vessel (name, vessel number, ENI number, etc.);
 Declaration that the vessel conforms partially or completely to the applicable
requirements of ADN on the construction and equipment of the vessel (in the
version applicable on the date of the inspection or, if later, on the estimated
date of issuance of the certificate of approval);
 Indication (list, description and references in ADN) of any non-conformities;
 Used transitional provisions;
 Used equivalents and derogations from the regulations applicable to the
vessel with reference to the relevant recommendation of the ADN
Administrative Committee;
 Date of issuance of the inspection report;
 Signature and official seal of the inspection body or recognized classification
society.

If the inspection report does not ensure that all the applicable requirements referred to in
1.16.3.1 are fulfilled, the competent authority may require any additional information in
order to issue a provisional certificate of approval according to 1.16.1.3.1 (b).
The authority which is issuing the certificate of approval may request information about the
name of the office and surveyor(s) which carried out the inspection including email and
phone number, but this information will not become part of the vessel record.”.
Renumber existing 1.16.3.2 as 1.16.3.3. At the beginning, replace “This inspection report”
by “The inspection report”.
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Insert two new paragraphs to read as follows:
“1.16.3.4
The provisions of 1.16.3.1, 1.16.3.2 and 1.16.3.3 apply to the first inspection
referred to in 1.16.8, to the special inspection referred to in 1.16.9 and to the periodic
inspection referred to in 1.16.10.”.
“1.16.3.5
Where the inspection report is issued by a recognized classification society,
the inspection report may include the certificate referred to in 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1,
9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 or 9.3.3.8.1.
The presence on board of the certificates issued by the recognized classification society for
the purposes of 8.1.2.3 (f) and 8.1.2.3 (o) remains mandatory.”.
1.16.5
Amend the first sentence to read: “The owner of a vessel shall deposit an
application for a certificate of approval with the competent authority referred to in
1.16.2.1.”. Amend the last sentence to read: “In order to obtain a certificate of approval, at
least a valid vessel certificate, the inspection report referred to in 1.16.3.1 and the certificate
referred to in 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 or 9.3.3.8.1 shall accompany the
request.”.
1.16.6.1, 1.16.6.3, 1.16.7.1, 1.16.9, 1.16.10.1 (twice) and 1.16.11
representative”.

Delete

“or

his

1.16.10.3
Insert a new last sentence to read: “After this period of time, the vessel shall
undergo a first inspection in accordance with 1.16.8.”.
1.16.10.4

Insert “periodic” before “inspection”.

1.16.11
Amend the beginning to read as follows: “By derogation from 1.16.10, at the
substantiated request of the owner, the competent authority that has issued the certificate of
approval may grant an extension…”. Remainder of the text unchanged.
1.16.12.2

Delete “or operator”.

1.16.13

Amend as follows:

Amend the title to read: “Withdrawal, withholding and return of the certificate of
approval”.
1.16.13.1
After “these Regulations” add “, or if the vessel’s highest class according to
9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 or 9.3.3.8.1 is not valid”.
1.16.13.2
1.16.13.1”.

In the second paragraph, replace “1.16.2.1 to 1.16.9” by “1.16.9 and

1.16.13.4
In the first paragraph, insert “recognized” before “classification society”.
Amend the end to read: “…hazard for the environment, or when the vessel’s highest class is
not valid, it shall immediately notify the competent authority on behalf of which it acts with
a view to a decision to withhold the certificate.”.
1.16.13.5
In the first paragraph, insert “recognized” before “classification society”,
replace “1.16.13.1” by “1.16.13.4” and delete “or to his representative”. In the second
paragraph, delete “or to his representative”, insert “recognized” before “classification
society” twice and replace “retuned” by “returned”.

Chapter 2.1
2.1.1.1

For Class 4.1, after “self-reactive substances” insert “, polymerizing substances”.
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2.1.2.2

At the end, insert a new sentence to read as follows:

“The substances listed by name in column (2) of Table A of Chapter 3.2 shall be carried
according to their classification in Table A or under the conditions specified in 2.1.2.8.”.
Add a new 2.1.2.8 to read as follows:
“2.1.2.8 A consignor who has identified, on the basis of test data, that a substance listed
by name in column 2 of Table A of Chapter 3.2 meets classification criteria for a class that
is not identified in column 3a or 5 of Table A of Chapter 3.2, may, with the approval of the
competent authority, consign the substance:
–

Under the most appropriate collective entry listed in sub-sections 2.2.x.3 reflecting
all hazards; or

–

Under the same UN number and name but with additional hazard communication
information as appropriate to reflect the additional subsidiary risk(s)
(documentation, label, placard) provided that the class remains unchanged and that
any other carriage conditions (e.g. limited quantity, packaging and tank provisions)
that would normally apply to substances possessing such a combination of hazards
are the same as those applicable to the substance listed.

NOTE 1:
The competent authority granting the approval may be the competent
authority of any ADN Contracting Party who may also recognize an approval granted by
the competent authority of a country which is not an ADN Contracting Party provided that
this approval has been granted in accordance with the procedures applicable according to
RID, ADR, ADN, the IMDG Code or the ICAO Technical Instructions.
NOTE 2:
When a competent authority grants such approvals, it should inform the
United Nations Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods
accordingly and submit a relevant proposal of amendment to the Dangerous Goods List of
the UN Model Regulations. Should the proposed amendment be rejected, the competent
authority should withdraw its approval.
NOTE 3:

For carriage in accordance with 2.1.2.8, see also 5.4.1.1.20.”.

2.1.3.4.2
After “UN No. 3151 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID;”, add
a new entry to read as follows:
“UN No. 3151 HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID;”.
After “UN No. 3152 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID;”, add a new entry to
read as follows:
“UN No. 3152 HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID;”.
2.1.3.5.5, Footnote 2

Amend as follows:

Delete “(replaced by the Directive of the European Parliament and of the Council
2006/12/EC (Official Journal of the European Communities No. L 114 of 27 April 2006,
page 9))”.
At the end, insert: “; and Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the
Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Official Journal
of the European Union No. L312 of 22 November 2008, pages 3-30)”.
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Chapter 2.2
2.2.1.1.5
In the definition of Division 1.6, in the second sentence, replace “contain
only extremely insensitive substance” by “predominantly contain extremely insensitive
substances”.
2.2.1.1.6
Amend the definition of Compatibility Group N to read as follows: “Articles
predominantly containing extremely insensitive substances”.
2.2.1.1.7.1 In the second sentence, insert a paragraph break after “However,” and replace
“,” by “:”. Remainder of the sentence becomes new subparagraph (b).
Insert a new subparagraph (a) to read as follows:
“(a) waterfalls giving a positive result when tested in the HSL Flash composition test in
Appendix 7 of the Manual of Tests and Criteria shall be classified as 1.1G regardless of the
results of Test Series 6;”.
In (b), replace “such articles” by “fireworks”.
2.2.1.1.7.5 In the table, for the entry “Fountain” in the column “Includes: / Synonym”,
delete “showers”. In the third column, at the end, add the following Note:
“NOTE: Fountains intended to produce a vertical cascade or curtain of sparks are
considered to be waterfalls (see row below).”.
After the row for “Fountain”, insert a new row to read as follows:
Type

Includes: / Synonym:

Definition

Specification

Classification

Waterfall

Cascades, showers

Pyrotechnic
fountain intended to
produce a vertical
cascade or curtain
of sparks

Containing a pyrotechnic substance
which gives a positive result when tested
in the HSL Flash composition test in
Appendix 7 of the Manual of Tests and
Criteria regardless of the results of Test
Series 6 (see 2.2.1.1.7.1 (a))

1.1G

Containing a pyrotechnic substance
which gives a negative result when tested
in the HSL Flash composition test in
Appendix 7 of the Manual of Tests and
Criteria

1.3G

2.2.1.1

Add a new paragraph 2.2.1.1.9 to read as follows:

“2.2.1.1.9

Classification documentation

2.2.1.1.9.1 A competent authority assigning an article or substance into Class 1 shall
confirm with the applicant that classification in writing.
2.2.1.1.9.2 A competent authority classification document may be in any form and may
consist of more than one page, provided pages are numbered consecutively. The document
shall have a unique reference.
2.2.1.1.9.3

The information provided shall be easy to identify, legible and durable.

2.2.1.1.9.4 Examples of the information that may be provided in the classification
documents are as follows:
(a)
The name of the competent authority and the provisions in national
legislation under which it is granted its authority;
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(b)
The modal or national regulations for which the classification document is
applicable;
(c)
Confirmation that the classification has been approved, made or agreed in
accordance with the UN Model Regulations or the relevant modal regulations;
(d)
The name and address of the person in law to which the classification has
been assigned and any company registration which uniquely identifies a company or
other body corporate under national legislation;
(e)
The name under which the explosives will be placed onto the market or
otherwise supplied for carriage;
(f)
The proper shipping name, UN number, class, division and corresponding
compatibility group of the explosives;
(g)
Where appropriate, the maximum net explosive mass of the package or
article;
(h)
The name, signature, stamp, seal or other identification of the person
authorised by the competent authority to issue the classification document is clearly
visible;
(i)
Where safety in carriage or the division is assessed as being dependent upon
the packaging, the packaging mark or a description of the permitted:
- Inner packagings
- Intermediate packagings
- Outer packagings
(j)
The classification document states the part number, stock number or other
identifying reference under which the explosives will be placed onto the market or
otherwise supplied for carriage;
(k)
The name and address of the person in law who manufactured the explosives
and any company registration which uniquely identifies a company or other body
corporate under national legislation;
(l)
Any additional information regarding the applicable packing instruction and
special packing provisions where appropriate;
(m) The basis for assigning the classification, i.e. whether on the basis of test
results, default for fireworks, analogy with classified explosive, by definition from
Table A of Chapter 3.2 etc.;
(n)
Any special conditions or limitations that the competent authority has
identified as relevant to the safety for carriage of the explosives, the communication
of the hazard and international carriage;
(o)
The expiry date of the classification document is given where the competent
authority considers one to be appropriate.”.
2.2.1.4

In the definition of “ROCKET MOTORS”, after “0281”, insert “, 0510”.
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2.2.2.2.1

Amend to read as follows:

“2.2.2.2.1
Chemically unstable gases of Class 2 shall not be accepted for carriage unless
the necessary precautions have been taken to prevent the possibility of a dangerous
decomposition or polymerization under normal conditions of carriage or unless carried in
accordance with special packing provision (r) of packing instruction P200 (10) of 4.1.4.1 of
ADR, as applicable. For the precautions necessary to prevent polymerization, see special
provision 386 of Chapter 3.3. To this end particular care shall be taken to ensure that
receptacles and tanks do not contain any substances liable to promote these reactions.”.
2.2.3.1.5
Existing text becomes 2.2.3.1.5.1. At the beginning, replace “viscous liquids”
by “Except as provided for in 2.2.3.1.5.2, viscous liquids”.
Before this paragraph, add a new heading 2.2.3.1.5 to read as follows:
“2.2.3.1.5

Viscous liquids”.

Insert a new 2.2.3.1.5.2 to read as follows:
“2.2.3.1.5.2 Viscous liquids which are also environmentally hazardous, but meet all other
criteria in 2.2.3.1.5.1, are not subject to any other provisions of ADN when they are carried
in single or combination packagings containing a net quantity per single or inner packaging
of 5 litres or less, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2
and 4.1.1.4 to 4.1.1.8 of ADR.”.
2.2.3.2.2

Amend to read as follows:

“2.2.3.2.2
Chemically unstable substances of Class 3 shall not be accepted for carriage
unless the necessary precautions have been taken to prevent the possibility of a dangerous
decomposition or polymerization under normal conditions of carriage. For the precautions
necessary to prevent polymerization, see special provision 386 of Chapter 3.3. To this end
particular care shall be taken to ensure that receptacles and tanks do not contain any
substances liable to promote these reactions.”.
2.2.3.3
For “F3 articles”, at the end of the proper shipping name for UN 3269, add
“, liquid base material”.
2.2.41
In the heading of Class 4.1, after “self-reactive substances”, insert
“, polymerizing substances”.
2.2.41.1.1
In the first paragraph, replace “and self-reactive liquids or solids “by”, selfreactive liquids or solids and polymerizing substances”. In the second paragraph, insert a
new indent at the end to read:
“- polymerizing substances (see 2.2.41.1.20 and 2.2.41.1.21).”.
2.2.41.1.2

At the end, add the following new subdivisions:

“PM Polymerizing substances
PM1 Not requiring temperature control;
PM2 Requiring temperature control.”.
2.2.41.1.2

After “F3 Inorganic;”, insert “F4 Articles;”.

2.2.41.1

Insert the following new sub-sections 2.2.41.1.20 and 2.2.41.1.21:

“Polymerizing substances
Definitions and properties
2.2.41.1.20 Polymerizing substances are substances which, without stabilization, are
liable to undergo a strongly exothermic reaction resulting in the formation of larger
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molecules or resulting in the formation of polymers under conditions normally encountered
in carriage. Such substances are considered to be polymerizing substances of Class 4.1
when:
(a)
Their self-accelerating polymerization temperature (SAPT) is 75 °C or less under
the conditions (with or without chemical stabilization as offered for carriage) and in the
packaging, IBC or tank in which the substance or mixture is to be carried;
(b)

They exhibit a heat of reaction of more than 300 J/g; and

(c)

They do not meet any other criteria for inclusion in classes 1 to 8.

A mixture meeting the criteria of a polymerizing substance shall be classified as a
polymerizing substance of Class 4.1.
Temperature control requirements
2.2.41.1.21 Polymerizing substances are subject to temperature control in carriage if their
self-accelerating polymerization temperature (SAPT) is:
(a)
When offered for carriage in a packaging or IBC, 50 °C or less in the packaging or
IBC in which the substance is to be carried; or
(b)
When offered for carriage in a tank, 45 °C or less in the tank in which the substance
is to be carried.”.
2.2.41.3
arm:

Under “flammable solids - without subsidiary risk”, insert the following new
3527

articles

POLYESTER RESIN KIT, solid base material

F4

At the end, add the following arm:
not
requiring PM1 3531 POLYMERIZING
SUBSTANCE,
temperature
STABILIZED, N.O.S.
control
3532 POLYMERIZING SUBSTANCE,
STABILIZED, N.O.S.

Polymerizing
substances
PM

requiring
temperature
control

SOLID,
LIQUID,

3533 POLYMERIZING
SUBSTANCE,
SOLID,
TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.
PM2
3534 POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID,
TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.

2.2.52.1.17 In the Note, amend “Manual of Tests and Criteria, Part II, Section 20 and
Sub-section 28.4” to read “Manual of Tests and Criteria, Part II, Section 20 and test series
E in Section 25”.
2.2.52.4

In the table, amend the entries listed below as indicated:

Organic peroxide

Column

Amendment

DIBENZOYL PEROXIDE

(first row)

Concentration (%)

Replace “>51 - 100” by
“>52 - 100”

tert-BUTYL CUMYL
PEROXIDE

(first row)

Number (Generic
entry)

Replace
“3109”

“3107”

by

DICETYL

(first row)

Packing Method

Replace

“OP7”

by
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Organic peroxide

Column

PEROXYDICARBONATE

Amendment

“OP8”

DICETYL
PEROXYDICARBONATE

(first row)

Number (Generic
entry)

Replace
“3120”

tert-BUTYL PEROXY-3,5,5TRIMETHYLHEXANOATE

(first row)

Concentration (%)

Replace “>32-100” by
“>37-100”

tert-BUTYL PEROXY-3,5,5TRIMETHYLHEXANOATE

(third row)

Concentration (%)

Replace “≤ 32” by
“≤37”

tert-BUTYL PEROXY-3,5,5TRIMETHYLHEXANOATE

(third row)

Diluent type B (%)

Replace “≥ 68” by “≥
63”

2.2.61.2.1

“3116”

by

Amend to read as follows:

“2.2.61.2.1 Chemically unstable substances of Class 6.1 shall not be accepted for
carriage unless the necessary precautions have been taken to prevent the possibility of a
dangerous decomposition or polymerization under normal conditions of carriage. For the
precautions necessary to prevent polymerization, see special provision 386 of Chapter 3.3.
To this end particular care shall be taken to ensure that receptacles and tanks do not contain
any substances liable to promote these reactions.”.
2.2.62.1.1

Amend Note 1 to read as follows:

“NOTE 1: Genetically modified microorganisms and organisms, biological products,
diagnostic specimens and intentionally infected live animals shall be assigned to this Class
if they meet the conditions for this Class.
The carriage of unintentionally or naturally infected live animals is subject only to the
relevant rules and regulations of the respective countries of origin, transit and
destination.”.
2.2.62.1.12.1

Delete footnote 6. Renumber the following footnotes accordingly.

Add a new note at the end to read as follows:
“NOTE:
The approval of the competent authorities shall be issued on the basis of the
relevant rules for the carriage of live animals, taking into consideration dangerous goods
aspects. The authorities that are competent to lay down these conditions and rules for
approval shall be regulated at national level.
If there is no approval by a competent authority of a Contracting Party to ADN, the
competent authority of a Contracting Party to ADN may recognize an approval issued by
the competent authority of a country that is not a Contracting Party to ADN.
Rules for the carriage of livestock are, for example, contained in Council Regulation (EC)
No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport (Official
Journal of the European Union No L 3 of 5 January 2005) as amended.”.
2.2.7.2.4.1.3
Replace “marking “RADIOACTIVE”” by “mark “RADIOACTIVE””
wherever it appears (4 times).
2.2.7.2.4.1.4 (b)
2.2.8.2.1

Replace “marking “RADIOACTIVE”” by “mark “RADIOACTIVE””.

Amend to read as follows:
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“2.2.8.2.1
Chemically unstable substances of Class 8 shall not be accepted for carriage
unless the necessary precautions have been taken to prevent the possibility of a dangerous
decomposition or polymerization under normal conditions of carriage. For the precautions
necessary to prevent polymerization, see special provision 386 of Chapter 3.3. To this end
particular care shall be taken to ensure that receptacles and tanks do not contain any
substances liable to promote these reactions.”.
2.2.9.1.2

In the M2 entry, replace “apparatus” by “articles”.

2.2.9.1.5
In the title and in the text, replace “apparatus” by “articles” wherever it
appears (4 times).
2.2.9.1.7

Insert the following new first paragraph:

“Lithium batteries shall meet the following requirements, except when otherwise provided
for in ADN (e.g. for prototype batteries and small production runs under special provision
310 or damaged batteries under special provision 376).”.
2.2.9.1.7
2.2.9.1.11

Delete the last Note.
For Note 2, amend the text of footnote 13 to read as follows:

“See Part C of Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the
deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing
Council Directive 90/220/EEC (Official Journal of the European Communities, No. L 106,
of 17 April 2001, pp 8-14) and Regulation (EC) No. 1829/2003 of the European Parliament
and of the Council on genetically modified food and feed (Official Journal of the European
Union, No. L 268, of 18 October 2003, pp 1-23), which set out the authorization procedures
for the European Union.”.
Insert a new Note 3 to read as follows:
“NOTE 3: Genetically modified live animals which, in accordance with the current state
of scientific knowledge, have no known pathogenic effect on humans, animals and plants
and are carried in receptacles that are suitable for safely preventing both the escape of the
animals and unauthorized access to them, are not subject to the provisions of ADN. The
provisions specified by the International Air Transport Association (IATA) for air transport
“Live Animals Regulations, LAR” can be drawn on as guidelines for suitable receptacles
for the transport of live animals.”.
Renumber existing Note 3 as Note 4.
2.2.9.1.14
In the list before the Note, after “Electric double layer capacitors (with an
energy storage capacity greater than 0.3 Wh)” add a new line to read:
“Engines and machinery, internal combustion.”.
2.2.9.1.14

In the Note, delete the entries for UN Nos. 3166 and 3171.

2.2.9.3

In the title of M2, replace “apparatus” by “articles”.

2.2.9.3, for M2 Substances and articles which, in the event of fire, may form dioxins
After “3151 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or”, add a new entry to read
as follows:
“3151 HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID or”.
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After “3152 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or”, add a new entry to read as
follows:
“3152 HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID or”.
2.2.9.3

In M11, insert the following new entries:

“3166 VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED or 3166 VEHICLE, FLAMMABLE
LIQUID POWERED or 3166 VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED
or 3166 VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED
3171 BATTERY POWERED VEHICLE or 3171 BATTERY POWERED EQUIPMENT”.

Chapter 2.4
2.4.2.5
In the second paragraph, in the first sentence, amend the end to read as
follows: “OECD Test Guidelines 107, 117 or 123.”.

Chapter 3.1
3.1.2.2
marks”.

At the end of the first sentence, replace “package marking” by “package

3.1.2.3
marks”.

At the end of the second sentence, replace “package marking” by “package

3.1.2.6
In the introductory sentence, before subparagraphs (a) and (b), at the end,
before “then:” insert “or the evolution of excessive heat, or when chemical stabilization is
used in combination with temperature control,”
3.1.2.6 (a)

Amend to read as follows:

“(a) For liquids and solids where the SAPT 1 (measured without or with inhibitor, when
chemical stabilization is applied) is less than or equal to that prescribed in 2.2.41.1.21, the
provisions of 2.2.41.1.17, special provision 386 of Chapter 3.3, special provision V8 of
Chapter 7.2, special provision S4 of Chapter 8.5 and the requirements of Chapter 9.6 apply
except that the term “SADT” as used in these paragraphs is understood to include also
“SAPT” when the substance concerned reacts by polymerization;”.
Footnote 1 reads as follows: “1
temperature (SAPT), see 1.2.1.”.

For the definition of self-accelerating polymerization

Chapter 3.2, Table A
For UN No. 0015, insert a new row with the same information as for the other entries for
UN No. 0015 except that the designation in column (2) reads “AMMUNITION, SMOKE
with or without burster, expelling charge or propelling charge, containing toxic by
inhalation substances” and the codes for labels in column (5) read “1 +6.1”.
For UN No. 0016, insert a new row with the same information as for the other entries for
UN No. 0016 except that the designation in column (2) reads “AMMUNITION, SMOKE
with or without burster, expelling charge or propelling charge, containing toxic by
inhalation substances” and the codes for labels in column (5) read “1 +6.1”.
For UN No. 0303, insert a new row with the same information as for the other entries for
UN No. 0303 except that the designation in column (2) reads “AMMUNITION, SMOKE
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with or without burster, expelling charge or propelling charge, containing toxic by
inhalation substances” and the codes for labels in column (5) read “1.4 +6.1”.
For UN Nos. 1005 and 3516, add “379” in column (6).
For UN Nos. 1006, 1013, 1046, 1056, 1065, 1066, 1956, 2036, add “378” in column (6).
For UN Nos. 1010, 1051, 1060, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1092, 1093, 1143, 1167,
1185, 1218, 1246, 1247, 1251, 1301, 1302, 1303, 1304, 1545, 1589, 1614, 1724, 1829,
1860, 1917, 1919, 1921, 1991, 2055, 2200, 2218, 2227, 2251, 2277, 2283, 2348, 2352,
2383, 2396, 2452, 2521, 2527, 2531, 2607, 2618, 2838, 3022, 3073 and 3079, in column
(6) insert “386”.
For UN No. 1202, in column (2), replace “EN 590:2009 + A1:2010” by “EN 590:2013 +
AC:2014” (twice).
For UN Nos. 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 and 3475, in column (6) delete “363”.
For UN No. 1845, replace “NOT SUBJECT TO ADN - When used as a coolant, see 5.5.3”
by “NOT SUBJECT TO ADN except for 5.5.3”.
For UN No. 2000, insert “383” in column (6).
For UN No. 2211, replace “207” by “382” in column (6).
For UN No. 2815, in column (5) insert “+ 6.1” and in column (3b) replace “C7” by “CT1”.
For UN Nos. 2977 and 2978, in column (5) insert “+ 6.1” before “+ 8”.
For UN Nos. 3090, 3091, 3480 and 3481, in column (5), replace “9” by “9A”.
For UN Nos. 3091 and 3481, insert “310” in column (6).
For UN No. 3151, amend column (2) to read as follows:
“POLYHALOGENATED
BIPHENYLS,
LIQUID
MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES,
LIQUID
or
TERPHENYLS, LIQUID”.

or
HALOGENATED
POLYHALOGENATED

For UN No. 3152, amend column (2) to read as follows:
“POLYHALOGENATED
BIPHENYLS,
SOLID
MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES,
SOLID
or
TERPHENYLS, SOLID”.

or
HALOGENATED
POLYHALOGENATED

Amend the entries for UN Nos. 3166 and 3171 to read as follows:
(1)

(2)

3166

VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED or VEHICLE, 9
FLAMMABLE LIQUID POWERED or VEHICLE, FUEL CELL,
FLAMMABLE GAS POWERED or VEHICLE, FUEL CELL,
FLAMMABLE LIQUID POWERED

M11

312
385
666
667

3171

BATTERY POWERED VEHICLE or BATTERY POWERED 9
EQUIPMENT

M11

240 666
667

For UN Nos. 3257

(3a) (3b)

(4) (5) (6)

(7a)
to
(13)

In column (6), insert “668”.

For UN No. 3269, packing groups II and III, in column (2) add the following text at the end
of the description: “, liquid base material”.
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For UN No. 3507, in column (3), replace “8” by “6.1” and in column (5), replace “8” by
“6.1 +8”.
Add the following entries:

Částka 22

III

III

III

SOLID, 4.1 PM1

LIQUID, 4.1 PM1

3532 POLYMERIZING
SUBSTANCE,
STABILIZED, N.O.S.

3533 POLYMERIZING
SUBSTANCE,
SOLID, 4.1 PM2
TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.

3534 POLYMERIZING
SUBSTANCE,
LIQUID, 4.1 PM2
TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.

or 9

3531 POLYMERIZING
SUBSTANCE,
STABILIZED, N.O.S.

3530 ENGINE, INTERNAL COMBUSTION
MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION
667

363 0

386

4.1 274 0

386

4.1 274 0

386

4.1 274 0

386

4.1 274 0

9

667

667

363 0

4.1 236 5kg
340

2.1 363 0

III

0

(7a)

3529 ENGINE,
INTERNAL
COMBUSTION, 2
FLAMMABLE GAS POWERED or ENGINE,
FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or
MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION,
FLAMMABLE
GAS
POWERED
or
MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE
GAS POWERED

III

(6)

4.1 236 5kg
340

1.4

(5)

3

4.1 F4

3527 POLYESTER RESIN KIT, solid base material

II

(4)

3528 ENGINE,
INTERNAL
COMBUSTION, 3
FLAMMABLE LIQUID POWERED or ENGINE,
FUEL
CELL,
FLAMMABLE
LIQUID
POWERED or MACHINERY, INTERNAL
COMBUSTION,
FLAMMABLE
LIQUID
POWERED or MACHINERY, FUEL CELL,
FLAMMABLE LIQUID POWERED

4.1 F4

3527 POLYESTER RESIN KIT, solid base material

1.4C

(3a) (3b)

1

(2)

0510 ROCKET MOTORS

(1)

E0

E0

E0

E0

E0

E0

E0

E0

E0

E0

(7b)

(8)

(9a)

(9b)

(10)

(11)

(12)

(13)
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Chapter 3.2, Table C
3.2.3.1
follows:

In the introductory text, second paragraph, add a new third indent to read as

“- If a cell contains an asterisk, “*”, the applicable requirements should be determined in
accordance with 3.2.3.3.”.
3.2.3.1, Column (5), “Dangers”

At the end, add a new paragraph to read as follows:

“Where the information is shown in brackets, only the relevant codes for the substance
carried should be used.”.
3.2.3.1, Column (16), “Explosion group” Amend the explanation to read as follows:
“Contains the explosion group of the substance.
Values between square brackets indicate the explosion group II B subgroups to be used in
selecting the relevant self-contained protection systems (flame arresters, pressure/vacuum
relief valves with integrated backfire-prevention device, and high velocity vent valves).
NOTE:
Where self-contained protection systems for explosion group II B are in place, products in
explosion group II A or II B, including subgroups II B3, II B2 and II B1, may be
transported.
Where self-contained protection systems for explosion group II B3 are in place, products in
explosion subgroups II B3, II B2 and II B1, or in explosion group II A, may be transported.
Where self-contained protection systems for explosion group II B2 are in place, products in
explosion subgroups II B2 and II B1, or in explosion group II A, may be transported.
Where self-contained protection systems for explosion group II B1 are in place, products in
explosion subgroup II B1 or in explosion group II A may be transported.”.
3.2.3.1, Column (20), paragraph 5
3.2.3.1, Column (20), Remark 35

Amendment does not apply to the English text.
Amend to read as follows:

“35. Only an indirect system for the cargo refrigerating system is permitted for this
substance. Direct or combined systems are not permitted.”.
3.2.3.1, Column (20), Remark 36
“36.

Amend to read as follows:

Merged with remark 35.”.

3.2.3.1, Column (20), Remark 38

Amend to read as follows:

“38. For an initial boiling point above 60 °C and under or equal to 85 °C as determined in
accordance with ASTMD 86-01, the applicable conditions of transport are identical to those
stipulated for an initial boiling point under or equal to 60 °C.”.
3.2.3.1, Column (20)

Add a new remark 43 to read as follows:

“43. It may be that the mixture has been classified as a floater as a precautionary
measure, because some of its components meet the relevant criteria.”.
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3.2.3.2

In the following entries, insert “(II B3)” in column (16).

1038

ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID

1040

ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa
(10 bar) at 50 °C

1092

ACROLEIN, STABILIZED

1098

ALLYL ALCOHOL

1165

DIOXANNE

2023

EPICHLOROHYDRIN

3.2.3.2

In the following entries, insert “(II B2)” in column (16).

1033

DIMETHYL ETHER

1093

ACRYLONITRILE, STABILIZED

1120

BUTANOLS (n- BUTYL ALCOHOL)

1143

CROTONALDEHYDE or CROTONALDEHYDE, STABILIZED

1153

ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER

1171

ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER

1218

ISOPRENE, STABILIZED

2608

NITROPROPANES

3.2.3.2

In the following entries, insert “(II B24)” in column (16).

1010

1,3-BUTADIENE, STABILIZED

1010

BUTADIENES STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON
MIXTURE, STABILIZED, having a vapour pressure at 70 °C not
exceeding 1.1 MPa (11 bar) and a density at 50 °C not lower than
0.525 kg/l (contains less than 0.1% 1.3-butadiene)

1010

BUTADIENES, STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON
MIXTURE, STABILIZED, having a vapour pressure at 70 °C not
exceeding 1.1 MPa (11 bar) and a density at 50 °C not lower than
0.525 kg/l (with 0.1% or more 1.3-butadiene)
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3.2.3.2

In the following entries, insert “(II B1)” in column (16).

1155

DIETHYL ETHER

1170

ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL
ALCOHOL SOLUTION), aqueous solution with more than 70% alcohol by
volume

1199

FURALDEHYDES (α-FURALDEHYDE) or FURFURALDEHYDES (αFURFURYLALDEHYDE)

1662

NITROBENZENE

1917

ETHYL ACRYLATE, STABILIZED

1919

METHYL ACRYLATE, STABILIZED

2056

TETRAHYDROFURAN

2218

ACRYLIC ACID, STABILIZED

2278

n-HEPTENE

2303

ISOPROPENYLBENZENE

2348

BUTYL
ACRYLATES,
STABILIZED)

3092

1-METHOXY-2-PROPANOL

3.2.3.2
1170

3.2.3.2

STABILIZED

(n-BUTYL

ACRYLATE,

In the following entries, insert “(II B14)” in column (16).
ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), aqueou
solution with more than 24 % and not more than 70 % alcohol by volume

In the following entries, replace “(II B4)” by “(II A7)” in column (16).

2458

HEXADIENES

2491

ETHANOLAMINE or ETHANOLAMINE SOLUTION

2811

TOXIC SOLID,
MOLTEN)

ORGANIC,

N.O.S.

(1,2,3-TRICHLOROBENZENE,

2811

TOXIC SOLID,
MOLTEN)

ORGANIC,

N.O.S.

(1,3,5-TRICHLOROBENZENE,

3.2.3.2

For UN Nos. 1040, 1089, 1280 and 2983, insert “; 35” in column (20).

3.2.3.2

For UN No. 1230 METHANOL

In column (19), replace “1” with “2”.

3.2.3.2
Delete the existing entries corresponding to UN Nos. 1267, 1268, 1863, 1993
and 3295. Add the following new entries:

3

3

3

3

3

1267 PETROLEUM CRUDE
OIL WITH MORE THAN
10% BENZENE
INITIAL BOILING POINT
≤ 60 °C

1267 PETROLEUM CRUDE
OIL WITH MORE THAN
10% BENZENE
60 °C < INITIAL BOILING
POINT ≤ 85 °C

1267 PETROLEUM CRUDE
OIL WITH MORE THAN
10% BENZENE
85 °C < INITIAL BOILING
POINT ≤ 115 °C

1267 PETROLEUM CRUDE
OIL WITH MORE THAN
10% BENZENE
INITIAL BOILING POINT
> 115 °C

1267 PETROLEUM CRUDE
OIL WITH MORE THAN
10% BENZENE
INITIAL BOILING POINT
≤ 60 °C

3

3

3

(3a)

3

PETROLEUM CRUDE
OIL

PETROLEUM CRUDE
OIL

PETROLEUM CRUDE
OIL

(2)

1267 PETROLEUM CRUDE
OIL WITH MORE THAN
10% BENZENE
INITIAL BOILING POINT
≤ 60 °C

1267

1267

1267

(1)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

(5)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
III (N1, N2, N3)

II

II

II

II

I

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+(N1, N2, N3,
III CMR, F)

II

I

(4)

C

C

C

C

C

C

*

*

*

(6)

1

2

2

2

1

1

*

*

*

(7)

1

2

2

2

1

1

*

*

*

(8)

3

*

*

*

(9)

35

50

50

*

*

*

(10)

95

95

95

95

95

95

*

*

*

(11)

(12)

1

2

2

2

1

1

*

*

*

(13)

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

(14)

(16)

II B

4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4

3)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

(17)

0

1

1

(19)

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

*

*

*

(18)

29

29

29

23; 29; 38

29

29; 43

14;
*see 3.2.3.3

14;
*see 3.2.3.3

14;
*see 3.2.3.3

(20)
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(3a)

3

3

3

3

3

3

3

(2)

1267 PETROLEUM CRUDE
OIL WITH MORE THAN
10% BENZENE
60 °C < INITIAL BOILING
POINT ≤ 85 °C

1267 PETROLEUM CRUDE
OIL WITH MORE THAN
10% BENZENE
85 °C < INITIAL BOILING
POINT ≤ 115 °C

1267 PETROLEUM CRUDE
OIL WITH MORE THAN
10% BENZENE
INITIAL BOILING POINT
> 115 °C

1268 PETROLEUM
DISTILLATES, N.O.S. or
PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S.

1268 PETROLEUM
DISTILLATES, N.O.S. or
PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S.

1268 PETROLEUM
DISTILLATES, N.O.S. or
PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S.

1268 PETROLEUM
DISTILLATES, N.O.S. or
PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE
INITIAL BOILING POINT
≤ 60 °C

(1)

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

(3b)

(5)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

I

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+(N1, N2, N3,
III CMR, F)

II

I

3+CMR+F+
III (N1, N2, N3)

3+CMR+F+
III (N1, N2, N3)

3+CMR+F+
III (N1, N2, N3)

(4)

C

*

*

*

C

C

C

(6)

1

*

*

*

2

2

2

(7)

1

*

*

*

2

2

2

(8)

*

*

*

3

(9)

*

*

*

35

50

50

(10)

95

*

*

*

95

95

95

(11)

(12)

1

*

*

*

2

2

2

(13)

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

(14)

(16)

II B

4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4

3)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

(17)

(19)

0

1

1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

*

*

*

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

(18)

27; 29; 43

14; 27
*see 3.2.3.3

14; 27
*see 3.2.3.3

14; 27
*see 3.2.3.3

29

29

23; 29; 38

(20)
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(3a)

3

3

3

3

3

(2)

1268 PETROLEUM
DISTILLATES, N.O.S. or
PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE
INITIAL BOILING POINT
≤ 60 °C

1268 PETROLEUM
DISTILLATES, N.O.S. or
PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE
60 °C < INITIAL BOILING
POINT ≤ 85 °C

1268 PETROLEUM
DISTILLATES, N.O.S. or
PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE
85 °C < INITIAL BOILING
POINT ≤ 115 °C

1268 PETROLEUM
DISTILLATES, N.O.S. or
PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE
INITIAL BOILING POINT
> 115 °C

1268 PETROLEUM
DISTILLATES, N.O.S. or
PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S.
(NAPHTA) 110 kPa < vp50
≤ 175 kPa

(1)

II

II

II

II

II

(4)

3+N2+
CMR+F

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

(5)

N

C

C

C

C

(6)

2

2

2

2

1

(7)

3

2

2

2

1

(8)

3

(9)

50

35

50

50

(10)

97

95

95

95

95

(11)

0,735

(12)

3

2

2

2

1

(13)

yes

yes

yes

yes

yes

(14)

(16)

II B

4)

T3

II A

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4

3)

T4 3) II B4)

(15)

yes

yes

yes

yes

yes

(17)

(19)

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

(18)

14; 29

27; 29

27; 29

23; 27; 29;
38

27; 29

(20)
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3

1268 PETROLEUM
DISTILLATES, N.O.S. or
PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S
(BENZENE HEART CUT)
vp50 ≤ 110 kPa

3

1863 FUEL, AVIATION,
TURBINE ENGINE WITH
MORE THAN 10%
BENZENE
INITIAL BOILING POINT
≤ 60 °C

3

3

3

FUEL, AVIATION,
TURBINE ENGINE

FUEL, AVIATION,
TURBINE ENGINE

1863 FUEL, AVIATION,
TURBINE ENGINE WITH
MORE THAN 10%
BENZENE
INITIAL BOILING POINT
≤ 60 °C

1863

1863

3

3

1268 PETROLEUM
DISTILLATES, N.O.S. or
PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S.
(NAPHTA) vp50 ≤ 110 kPa

FUEL, AVIATION,
TURBINE ENGINE

3

1268 PETROLEUM
DISTILLATES, N.O.S. or
PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S.
(NAPHTA) 110 kPa < vp50
≤ 150 kPa

1863

(3a)

(2)

(1)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+N2+
CMR+F

3+N2+
CMR+F

3+N2+
CMR+F

(5)

II

I

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+(N1, N2, N3,
III CMR, F)

II

I

II

II

II

(4)

C

C

*

*

*

N

N

N

(6)

1

1

*

*

*

2

2

2

(7)

1

1

*

*

*

3

3

3

(8)

*

*

*

3

(9)

*

*

*

10

10

10

(10)

95

95

*

*

*

97

97

97

(11)

0,765

0,735

0,735

(12)

1

1

*

*

*

3

3

3

(13)

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

(14)

II A

II A

II A

(16)

T4

3)

II B

4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T3

T3

T3

(15)

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

(17)

(19)

0

1

1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

*

*

*

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

(18)

29

29; 43

14;
*see 3.2.3.3

14;
*see 3.2.3.3

14;
*see 3.2.3.3

14; 29

14; 29

14; 29

(20)
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3

1863 FUEL, AVIATION,
TURBINE ENGINE WITH
MORE THAN 10%
BENZENE
INITIAL BOILING POINT
> 115 °C

1993

1993

1993

1992

FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S.

FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S.

FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S.

FLAMMABLE LIQUID,
TOXIC, N.O.S.

3

3

3

3

3

3

1863 FUEL, AVIATION,
TURBINE ENGINE WITH
MORE THAN 10%
BENZENE
85 °C < INITIAL BOILING
POINT ≤ 115 °C

ALCOHOLS,
FLAMMABLE, TOXIC,
N.O.S.

3

1863 FUEL, AVIATION,
TURBINE ENGINE WITH
MORE THAN 10%
BENZENE
60 °C < INITIAL BOILING
POINT ≤ 85 °C

1986

(3a)

(2)

(1)

F1

F1

F1

FT1

FT1

F1

F1

F1

(3b)

(5)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+6.1+(N1,
N2, N3, CMR,
F or S)

3+(N1, N2, N3,
III CMR, F)

II

I

I

I

3+6.1+(N1,
N2, N3, CMR,
F or S)

3+CMR+F+
III (N1, N2, N3)

3+CMR+F+
III (N1, N2, N3)

3+CMR+F+
III (N1, N2, N3)

(4)

*

*

*

C

C

C

C

C

(6)

*

*

*

1

1

2

2

2

(7)

*

*

*

1

1

2

2

2

(8)

*

*

*

*

*

3

(9)

*

*

*

*

*

35

50

50

(10)

*

*

*

95

95

95

95

95

(11)

(12)

*

*

*

1

1

2

2

2

(13)

yes

yes

yes

no

no

yes

yes

yes

(14)

II B

4)

(16)

II B

4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4

3)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4

3)

(15)

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

(17)

(19)

*

*

*

PP,
EP,
EX,
TOX,
A

PP,
EP,
EX,
TOX,
A

0

1

1

2

2

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

(18)

14;
*see 3.2.3.3

14;
*see 3.2.3.3

14;
*see 3.2.3.3

27; 29
*see
3.2.3.3

27; 29;
*see
3.2.3.3

29

29

23; 29; 38

(20)
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(3a)

3

3

3

3

3

3

3

(2)

1993 FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S. WITH MORE
THAN 10% BENZENE
INITIAL BOILING POINT
≤ 60 °C

1993 FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S. WITH MORE
THAN 10% BENZENE
INITIAL BOILING POINT
≤ 60 °C

1993 FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S. WITH MORE
THAN 10% BENZENE
60 °C < INITIAL BOILING
POINT ≤ 85 °C

1993 FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S. WITH MORE
THAN 10% BENZENE
85 °C < INITIAL BOILING
POINT ≤ 115 °C

1993 FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S. WITH MORE
THAN 10% BENZENE
INITIAL BOILING POINT
> 115 °C

1993 FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S. WITH MORE
THAN 10% BENZENE
INITIAL BOILING POINT
≤ 60 °C

1993 FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S. WITH MORE
THAN 10% BENZENE
60 °C < INITIAL BOILING
POINT ≤ 85 °C

(1)

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

(3b)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

(5)

3+(N1, N2, N3,
III CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
III CMR, F)

II

II

II

II

I

(4)

C

C

C

C

C

C

C

(6)

2

1

2

2

2

1

1

(7)

2

1

2

2

2

1

1

(8)

3

3

(9)

50

35

50

50

(10)

95

95

95

95

95

95

95

(11)

(12)

2

1

2

2

2

1

1

(13)

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

(14)

(16)

II B

4)

T4

3)

II B

4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4

3)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

(17)

(19)

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

(18)

23; 29; 38

29

29

29

23; 29; 38

29

29

(20)
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3

1993 FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S.
(CYCLOHEXANONE/
CYCLOHEXANOL
MIXTURE)

3295

3295

3295

3286

HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S.

HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S.

HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S.

FLAMMABLE LIQUID,
TOXIC, CORROSIVE,
N.O.S.

3257 ELEVATED
TEMPERATURE
LIQUID, N.O.S. at above
100°C and below its flashpoint (including molten
metals, molten salts, etc.)

3

3

3

3

9

3

3

1993 FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S. WITH MORE
THAN 10% BENZENE
INITIAL BOILING POINT
> 115 °C

FLAMMABLE LIQUID,
CORROSIVE, N.O.S.

3

1993 FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S. WITH MORE
THAN 10% BENZENE
85 °C < INITIAL BOILING
POINT ≤ 115 °C

2924

(3a)

(2)

(1)

F1

F1

F1

FT
C

M9

FC

F1

F1

F1

(3b)

(5)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+6.1+8+(N1,
N2, N3, CMR,
F or S)

9+(N1,
N2,
N3,
CMR,
F or S)

3+(N1, N2, N3,
III CMR, F)

II

I

I

III

I

3+8+(N1, N2,
N3,
CMR,
F or S)

III 3+F

3+(N1, N2, N3,
III CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
III CMR, F)

(4)

*

*

*

C

*

C

N

C

C

(6)

*

*

*

1

*

1

3

2

2

(7)

*

*

*

1

*

1

3

2

2

(8)

*

*

*

*

*

*

(9)

*

*

*

*

*

*

35

50

(10)

*

*

*

95

95

95

97

95

95

(11)

0,95

(12)

*

*

*

1

*

1

3

2

2

(13)

yes

yes

yes

no

yes

yes

yes

yes

yes

(14)

(16)

II A

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T3

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

yes

yes

yes

yes

no

yes

yes

yes

yes

(17)

(19)

*

*

*

PP,
EP,
EX,
TOX,
A

*

*

PP,
EX, A

0

1

1

2

0

1

0

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

(18)

14;
*see 3.2.3.3

14;
*see 3.2.3.3

14;
*see 3.2.3.3

27; 29
*see 3.2.3.3

7;
20:+250°C;
22; 24; 27
*see 3.2 3.3

27; 29
*see 3.2.3.3

29

29

(20)
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(3a)

3

3

3

3

3

3

3

(2)

3295 HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE INITIAL
BOILING POINT ≤ 60 °C

3295 HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE INITIAL
BOILING POINT ≤ 60 °C

3295 HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE 60 °C <
INITIAL BOILING
POINT ≤ 85 °C

3295 HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE 85 °C <
INITIAL BOILING
POINT ≤ 115 °C

3295 HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE INITIAL
BOILING POINT > 115°C

3295 HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE INITIAL
BOILING POINT ≤ 60 °C

3295 HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE 60 °C <
INITIAL BOILING
POINT ≤ 85 °C

(1)

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

(3b)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

(5)

3+CMR+
III (N1, N2, N3)

3+CMR+
III (N1, N2, N3)

II

II

II

II

I

(4)

C

C

C

C

C

C

C

(6)

2

1

2

2

2

1

1

(7)

2

1

2

2

2

1

1

(8)

3

3

(9)

50

35

50

50

(10)

95

95

95

95

95

95

95

(11)

(12)

2

1

2

2

2

1

1

(13)

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

(14)

(16)

3)

II B

II B

4)

4)

II B

4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4

3)

T4 3) II B4)

T4

T4

3)

T4 3) II B4)

(15)

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

(17)

(19)

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

(18)

23; 29; 38

29

29

29

23; 29; 38

29

29

(20)
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3

3

3

3

3295 HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE INITIAL
BOILING POINT >
115 °C

3295 HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S.
CONTAINING
ISOPRENE AND
PENTADIENE,
STABILIZED

3295 HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S.
(1-OCTEN)

3295 HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S.
(POLYCYCLIC
AROMATIC
HYDOCARBONS
MIXTURE)

(3a)

3

(2)

3295 HYDROCARBONS,
LIQUID, N.O.S. WITH
MORE THAN 10%
BENZENE 85 °C <
INITIAL BOILING
POINT ≤ 115 °C

(1)

F1

F1

F1

F1

F1

(3b)

(5)

3+N2+F

3+inst.+
N2+CMR

III 3+CMR+F

II

I

3+CMR+
III (N1, N2, N3)

3+CMR+
III (N1, N2, N3)

(4)

N

N

C

C

C

(6)

2

2

2

2

2

(7)

3

3

2

2

2

(8)

3

3

(9)

10

10

50

35

50

(10)

97

97

95

95

95

(11)

1,08

0,71

0,678

(12)

3

3

1

2

2

(13)

yes

yes

yes

yes

yes

(14)

(16)

T1

T3

II A

II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

yes

yes

yes

yes

yes

(17)

(19)

1

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

PP, EP,
EX,
TOX, A 1

PP,
EX, A

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

PP, EP,
EX,
TOX, A 0

(18)

14

14

3; 27

29

29

(20)
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3.2.3.3, Column (20) and 3.2.4.3 L, Column (20)

Amend remark 35 to read as follows:

“Remark 35: Reference shall be made in column (20) to remark 35 for substances for
which complete refrigeration may cause dangerous reactions in the event of compression.
This is also applicable if the refrigeration is partly done by compression.”.
3.2.3.3, Column (20) and 3.2.4.3 L, Column (20)
“Remark 36: No longer used.”

Delete

remark

36

and

insert

3.2.3.3 Column (20) and 3.2.4.3 L Column (20) In remark 38, insert “or under or equal to
85 °C” after “boiling point above 60 °C”.
3.2.3.3 Column (20) and 3.2.4.3 L Column (20) Insert a new remark 43 to read as follows:
“Remark 43:
Reference shall be made in column (20) to remark 43 for all packing
group I entries with letter F (flammable) in the classification code indicated in column (3b),
and with letter F (floater) in column (5), Dangers.”.
3.2.4.3 A
In point 2 “Halogenated hydrocarbons”, replace “Environmentally hazardous
substances, Acute or Chronic Category 1 (group N1 in accordance with 2.2.9.1.10.2)” by
“Environmentally hazardous substances, aquatic toxicity category Acute 1 or Chronic 1
(group N1 in accordance with 2.2.9.1.10.2 of ADN) and vapour pressure at 50 °C ≥ 1 kPa”.
3.2.4.3 A
x

In point 5, insert a new first indent to read as follows:

Aquatic toxicity Acute 1 or
Chronic 1 (group N1 in
accordance with 2.2.9.1.10.2)
and vapour pressure below
1 kPa at 50 °C

closed type N

cargo tank walls
must be distinct from
vessel hull

Chapter 3.3
3.3.1 Add the following second sentence: “Where a special provision includes a
requirement for package marking, the provisions of 5.2.1.2 (a) and (b) shall be met. If the
required mark is in the form of specific wording indicated in quotation marks, such as
“Damaged Lithium Batteries”, the size of the mark shall be at least 12 mm, unless
otherwise indicated in the special provision or elsewhere in ADN.”.
Special provision 172 (b)

Replace “vehicles or containers” by “cargo transport units”.

Special provision 188 (f)

Amend to read as follows:

“(f) Each package shall be marked with the appropriate lithium battery mark, as
illustrated in 5.2.1.9;
This requirement does not apply to:
(i)
packages containing only button cell batteries installed in equipment
(including circuit boards); and
(ii)
packages containing no more than four cells or two batteries installed in
equipment, where there are not more than two packages in the consignment.”.
Special provision 188 (g)

Delete.

Special provision 188 (h) and (i)

Renumber as (g) and (h) respectively.
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Special provision 188

Add the following paragraph at the end:

“A single cell battery as defined in Part III, sub-section 38.3.2.3 of the Manual of Tests and
Criteria is considered a “cell” and shall be carried according to the requirements for “cells”
for the purpose of this special provision.”.
Special provision 207

Delete “Polymeric beads and”.

Special provision 216
unit”.

Replace “vehicle, wagon or container” by “or cargo transport

Special provision 217
unit”.

Replace “vehicle, wagon or container” by “or cargo transport

Special provision 218
unit”.

Replace “vehicle, wagon or container” by “or cargo transport

Special provision 225
In the last Note, replace “applicable to the relevant gas” by
“applicable to the relevant dangerous goods”.
Special provision 236

Amend to read as follows:

“236 Polyester resin kits consist of two components: a base material (either Class 3 or
Class 4.1, packing group II or III) and an activator (organic peroxide). The organic peroxide
shall be type D, E, or F, not requiring temperature control. The packing group shall be II or
III, according to the criteria of either Class 3 or Class 4.1, as appropriate, applied to the
base material. The quantity limit shown in column (7a) of Table A of Chapter 3.2 applies to
the base material.”.
Special provision 240

Amend to read as follows:

“240 This entry only applies to vehicles powered by wet batteries, sodium batteries,
lithium metal batteries or lithium ion batteries and equipment powered by wet batteries or
sodium batteries carried with these batteries installed. Lithium batteries shall meet the
requirements of 2.2.9.1.7, except as otherwise provided for in special provision 667.
For the purpose of this special provision, vehicles are self-propelled apparatus designed to
carry one or more persons or goods. Examples of such vehicles are electrically-powered
cars, motorcycles, scooters, three- and four-wheeled vehicles or motorcycles, trucks,
locomotives, bicycles (pedal cycles with an electric motor) and other vehicles of this type
(e.g. self-balancing vehicles or vehicles not equipped with at least one seating
position),wheel chairs, lawn tractors, self-propelled farming and construction equipment,
boats and aircraft. This includes vehicles carried in a packaging. In this case some parts of
the vehicle may be detached from its frame to fit into the packaging.
Examples of equipment are lawnmowers, cleaning machines or model boats and model
aircraft. Equipment powered by lithium metal batteries or lithium ion batteries shall be
assigned to the entries UN 3091 LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN
EQUIPMENT or UN 3091 LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH
EQUIPMENT or UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT
or UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT, as appropriate.
Hybrid electric vehicles powered by both an internal combustion engine and wet batteries,
sodium batteries, lithium metal batteries or lithium ion batteries, carried with the
battery(ies) installed shall be assigned to the entries UN 3166 VEHICLE, FLAMMABLE
GAS POWERED or UN 3166 VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED, as
appropriate. Vehicles which contain a fuel cell shall be assigned to the entries UN 3166
VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or UN 3166 VEHICLE, FUEL
CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED, as appropriate.
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Vehicles may contain other dangerous goods than batteries (e.g. fire extinguishers,
compressed gas accumulators or safety devices) required for their functioning or safe
operation without being subject to any additional requirements for these other dangerous
goods, unless otherwise specified in ADN.”.
Special provision 295

Not applicable to the English text.

Special provision 310

Amend to read as follows:

“310 The testing requirements in the Manual of Tests and Criteria, part III sub-section
38.3 do not apply to production runs, consisting of not more than 100 cells and batteries, or
to pre-production prototypes of cells and batteries when these prototypes are carried for
testing when packaged in accordance with packing instruction P910 of 4.1.4.1 of ADR.
The transport document shall include the following statement: “Carriage in accordance with
special provision 310”.
Damaged or defective cells, batteries, or cells and batteries contained in equipment shall be
carried in accordance with special provision 376 and packaged in accordance with packing
instructions P908 of 4.1.4.1 or LP904 of 4.1.4.3 of ADR, as applicable.
Cells, batteries or cells and batteries contained in equipment carried for disposal or
recycling may be packaged in accordance with special provision 377 and packing
instruction P909 of 4.1.4.1 of ADR.”.
Special provision 312
Amend to read as follows: “312 Vehicles powered by a fuel
cell engine shall be assigned to UN No. 3166 VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE
GAS POWERED or UN No. 3166 VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID
POWERED, as appropriate. These entries include hybrid electric vehicles powered by both
a fuel cell and an internal combustion engine with wet batteries, sodium batteries, lithium
metal batteries or lithium ion batteries, carried with the battery(ies) installed.
Other vehicles which contain an internal combustion engine shall be assigned to the entries
UN 3166 VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED or UN 3166 VEHICLE,
FLAMMABLE LIQUID POWERED, as appropriate. These entries include hybrid electric
vehicles powered by both an internal combustion engine and wet batteries, sodium
batteries, lithium metal batteries or lithium ion batteries, carried with the battery(ies)
installed.
Lithium batteries shall meet the requirements of 2.2.9.1.7, except as otherwise provided for
in special provision 667.”.
Special provision 317

Amend to read as follows:

“317
“Fissile-excepted” applies only to those fissile material and packages containing
fissile material which are excepted in accordance with 2.2.7.2.3.5.”.
Special provision 327
In the second sentence, insert “movement and” after “protected
against”. In the third sentence, replace “LP02” by “LP200”.
Special provision 335
unit”, 3 times.

Replace “vehicle, wagon or container” by “cargo transport

Special provision 339

Not applicable to the English text.

Special provision 356
Delete “installed in vehicles, wagons, vessels or aircraft or in
completed components or”.
Special provision 363
“363 (a)

Amend to read as follows:

This entry applies to engines or machinery, powered by fuels classified as
dangerous goods via internal combustion systems or fuel cells (e.g.
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combustion engines, generators, compressors, turbines, heating units, etc.), in
quantities above those specified in column (7a) of Table A of Chapter 3.2,
except vehicle equipment assigned to UN No. 3166 referred to in special
provision 666.
NOTE:
(b)

This entry does not apply to equipment referred to in 1.1.3.3.

Engines or machinery which are empty of liquid or gaseous fuels and which
do not contain other dangerous goods, are not subject to ADN.
NOTE 1: An engine or machinery is considered to be empty of liquid fuel
when the liquid fuel tank has been drained and the engine or machinery
cannot be operated due to a lack of fuel. Engine or machinery components
such as fuel lines, fuel filters and injectors do not need to be cleaned, drained
or purged to be considered empty of liquid fuels. In addition, the liquid fuel
tank does not need to be cleaned or purged.
NOTE 2: An engine or machinery is considered to be empty of gaseous fuels
when the gaseous fuel tanks are empty of liquid (for liquefied gases), the
pressure in the tanks does not exceed 2 bar and the fuel shut-off or isolation
valve is closed and secured.

(c)

Engines and machinery containing fuels meeting the classification criteria of
Class 3, shall be assigned to the entries UN No. 3528 ENGINE, INTERNAL
COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or UN No. 3528
ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED or
UN No. 3528 MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE
LIQUID POWERED or UN No. 3528 MACHINERY, FUEL CELL,
FLAMMABLE LIQUID POWERED, as appropriate.

(d)

Engines and machinery containing fuels meeting the classification criteria of
flammable gases of Class 2, shall be assigned to the entries UN No. 3529
ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED
or UN No. 3529 ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED
or
UN No. 3529
MACHINERY,
INTERNAL
COMBUSTION,
FLAMMABLE GAS POWERED or UN No. 3529 MACHINERY, FUEL
CELL, FLAMMABLE GAS POWERED, as appropriate.
Engines and machinery powered by both a flammable gas and a flammable
liquid shall be assigned to the appropriate UN No. 3529 entry.

(e)

Engines and machinery containing liquid fuels meeting the classification
criteria of 2.2.9.1.10 for environmentally hazardous substances and not
meeting the classification criteria of any other class shall be assigned to the
entries UN No. 3530 ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or
UN No. 3530 MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, as appropriate.

(f)

Engines or machinery may contain other dangerous goods than fuels (e.g.
batteries, fire extinguishers, compressed gas accumulators or safety devices)
required for their functioning or safe operation without being subject to any
additional requirements for these other dangerous goods, unless otherwise
specified in ADN. However, lithium batteries shall meet the requirements of
2.2.9.1.7, except as provided for in special provision 667.

(g)

The engines or machinery are not subject to any other requirements of ADN
if the following requirements are met:
(i)

The engine or machinery, including the means of containment
containing dangerous goods, shall be in compliance with the
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construction requirements specified by the competent authority of the
country of manufacture2;
(ii)

Any valves or openings (e.g. venting devices) shall be closed during
carriage;

(iii)

The engines or machinery shall be oriented to prevent inadvertent
leakage of dangerous goods and secured by means capable of
restraining the engines or machinery to prevent any movement during
carriage which would change the orientation or cause them to be
damaged;

(iv)

For UN No. 3528 and UN No. 3530:
Where the engine or machinery contains more than 60 l of liquid fuel
and has a capacity of more than 450 l but not more than 3 000 l, it
shall be labelled on two opposite sides in accordance with 5.2.2.
Where the engine or machinery contains more than 60 l of liquid fuel
and has a capacity of more than 3 000 l, it shall be placarded on two
opposite sides. Placards shall correspond to the labels required in
Column (5) of Table A of Chapter 3.2 and shall conform to the
specifications given in 5.3.1.7. Placards shall be displayed on a
background of contrasting colour, or shall have either a dotted or solid
outer boundary line.

(v)

For UN No. 3529:
Where the fuel tank of the engine or machinery has a water capacity of
more than 450 l but not more than 1 000 l, it shall be labelled on two
opposite sides in accordance with 5.2.2.
Where the fuel tank of the engine or machinery has a water capacity of
more than 1 000 l, it shall be placarded on two opposite sides.
Placards shall correspond to the labels required in Column (5) of
Table A of Chapter 3.2 and shall conform to the specifications given
in 5.3.1.7. Placards shall be displayed on a background of contrasting
colour, or shall have either a dotted or solid outer boundary line.

(vi)

A transport document in accordance with 5.4.1 is required only when
the engine or machinery contains more than 1 000 l of liquid fuels, for
UN 3528 and UN 3530, or the fuel tank has a water capacity of more
than 1 000 l, for UN 3529.
This transport document shall contain the following additional
statement “Transport in accordance with special provision 363”.”.

Footnote * does not apply to the English text.
Special provision 369

Amend the first paragraph to read as follows:

“In accordance with 2.1.3.5.3 (a), this radioactive material in an excepted package
possessing toxic and corrosive properties is classified in Class 6.1 with radioactivity and
corrosivity subsidiary risks.”.

2

For example, compliance with the relevant provisions of Directive 2006/42/EC of the European
Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC
(Official Journal of the European Union No. L 157 of 9 June 2006, pp. 0024-0086).
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Special provision 369

Amend the third paragraph to read as follows:

“In addition to the provisions applicable to the carriage of Class 6.1 substances with a
corrosivity subsidiary risk, the provisions of 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11
CV33 (3.1), (5.1) to (5.4) and (6) of ADR shall apply.”.
Special provision 370
In the second indent, replace “that is not too sensitive for
acceptance into Class 1” with “that gives a positive result”.
Special provision 373 (b) (i) and (c) (ii)
“or adsorb” after “absorb”.

Insert “or adsorbent” after “absorbent”. Insert

Special provision 373
In the penultimate paragraph, replace “carriage in accordance”
by “transport in accordance”.
Special provision 376
Amend the end of the last sentence to read as follows: “...shall
not be carried except under conditions approved by the competent authority of any ADN
Contracting Party who may also recognize an approval granted by the competent authority
of a country which is not a ADN Contracting Party provided that this approval has been
granted in accordance with the procedures applicable according to RID, ADR, ADN, the
IMDG Code or the ICAO Technical Instructions.”.
Special provision 529
Amend the last sentence to read “Mercurous chloride (calomel)
is a substance of Class 6.1 (UN No. 2025).”.
Special provision 581

Amend to read as follows:

“581 This entry covers mixtures of propadiene with 1 to 4% methylacetylene as well as
the following mixtures:
Content, % by volume

Mixture

Methylacetylene
propadiene, not
than

and Propane
and С4-saturated
Permitted technical
more propylene, not more hydrocarbons, not less name for purposes of
than
5.4.1.1
than

P1

63

24

14

“Mixture P1”

P2

48

50

5

“Mixture P2”

Special provision 633

Replace “marking” by “mark”, twice.

Special provision 653

In the last indent, replace “marking” by “mark”.

Special provision 655
In the first sentence, replace “Directive 97/23/EC4” by
4
“Directive 97/23/EC or Directive 2014/68/EU5”. At the end of the second sentence, add
“or Directive 2014/68/EU”.
Add a new footnote 5 to read as follows: “5
Directive 2014/68/EU of the European
Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the
Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (PED)
(Official Journal of the European Union No. L 189 of 27 June 2014, p. 164 - 259).”.
Renumber existing footnotes accordingly.
Special provision 658 (b)

Insert “or large container” after “vehicle”.

Special provision 660

Amend footnote 6 (former 5) to read as follows:

“6

ECE Regulation No. 67 (Uniform provisions concerning the approval of:
I. Approval of specific equipment of vehicles of category M and N using
liquefied petroleum gases in their propulsion system
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II. Approval of vehicles of category M and N fitted with specific equipment for
the use of liquefied petroleum gases in their propulsion system with regard to the
installation of such equipment.).”.
Special provision 660 (f)

In the last sentence, replace “markings” by “marks”.

Special provision 663, under “Scope”, in the last indent:
After “polyhalogenated biphenyls” insert “, halogenated monomethyldiphenylmethanes”.
Special provision 803

Amend to read as follows:

“803 Hard coal, coke and anthracite, when carried in bulk, are not subject to the
provisions of ADN if:
(a)

The temperature of the cargo has been determined using an appropriate procedure
and is not higher than 60°C before, during or immediately after loading of the hold;

(b)

Depending on the temperature of the cargo before, during and immediately after
loading of the hold, the expected duration of carriage without temperature
monitoring does not exceed the maximum number of days shown in the table below:

Maximum temperature on loading (°C)

Maximum duration of journey (days)

60

10

50

18

40

32

30

57

(c)

Where the effective duration of carriage exceeds the maximum duration shown in
sub-paragraph (b), temperature monitoring is carried out from the first day over the
maximum duration. The necessary monitoring apparatus shall be on board as from
the first day of the carriage following the maximum duration of the journey;

(d)
The master is given, at the time of loading and in a traceable form, instructions
on how to proceed if there is a significant heating of the cargo.”.
Add the following new special provisions:
“378 Radiation detectors containing this gas in non-refillable pressure receptacles not
meeting the requirements of Chapter 6.2 and packing instruction P200 of 4.1.4.1 of ADR
may be carried under this entry provided:
(a)

The working pressure in each receptacle does not exceed 50 bar;

(b)

The receptacle capacity does not exceed 12 litres;

(c) Each receptacle has a minimum burst pressure of at least 3 times the working
pressure when a relief device is fitted and at least 4 times the working pressure
when no relief device is fitted;
(d) Each receptacle is manufactured from material which will not fragment upon
rupture;
(e) Each detector is manufactured under a registered quality assurance
programme;
NOTE: ISO 9001:2008 may be used for this purpose.
(f) Detectors are carried in strong outer packagings. The complete package shall
be capable of withstanding a 1.2 metre drop test without breakage of the detector or
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rupture of the outer packaging. Equipment that includes a detector shall be packed
in a strong outer packaging unless the detector is afforded equivalent protection by
the equipment in which it is contained; and
(g) The transport document includes the following statement “Transport in
accordance with special provision 378”.
Radiation detectors, including detectors in radiation detection systems, are not subject to
any other requirements of ADN if the detectors meet the requirements in (a) to (f) above
and the capacity of detector receptacles does not exceed 50 ml.”.
“379 Anhydrous ammonia adsorbed or absorbed on a solid contained in ammonia
dispensing systems or receptacles intended to form part of such systems are not subject to
the other provisions of ADN if the following conditions are observed:
(a)

The adsorption or absorption presents the following properties:
(i)

The pressure at a temperature of 20 °C in the receptacle is less than 0.6 bar;

(ii)

The pressure at a temperature of 35 °C in the receptacle is less than 1 bar;

(iii)

The pressure at a temperature of 85 °C in the receptacle is less than 12 bar.

(b)
The adsorbent or absorbent material shall not have dangerous properties listed in
classes 1 to 8;
(c)

The maximum contents of a receptacle shall be 10 kg; and

(d)
Receptacles containing adsorbed or absorbed ammonia shall meet the following
conditions:
(i)
Receptacles shall be made of a material compatible with ammonia as
specified in ISO 11114-1:2012;
(ii)
Receptacles and their means of closure shall be hermetically sealed and able
to contain the generated ammonia;
(iii) Each receptacle shall be able to withstand the pressure generated at 85 °C
with a volumetric expansion no greater than 0.1%;
(iv) Each receptacle shall be fitted with a device that allows for gas evacuation
once pressure exceeds 15 bar without violent rupture, explosion or projection; and
(v)
Each receptacle shall be able to withstand a pressure of 20 bar without
leakage when the pressure relief device is deactivated.
When carried in an ammonia dispenser, the receptacles shall be connected to the dispenser
in such a way that the assembly is guaranteed to have the same strength as a single
receptacle.
The properties of mechanical strength mentioned in this special provision shall be tested
using a prototype of a receptacle and/or dispenser filled to nominal capacity, by increasing
the temperature until the specified pressures are reached.
The test results shall be documented, shall be traceable and shall be communicated to the
relevant authorities upon request.”.
“380 (Reserved)”.
“381 (Reserved)”.
“382 Polymeric beads may be made from polystyrene, poly (methyl methacrylate) or
other polymeric material. When it can be demonstrated that no flammable vapour, resulting
in a flammable atmosphere, is evolved according to test U1 (Test method for substances

Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2017

Strana 7136

ECE/ADN/36

liable to evolve flammable vapours) of Part III, sub-section 38.4.4 of the Manual of Tests
and Criteria, polymeric beads, expandable need not be classified under this UN number.
This test should only be performed when de-classification of a substance is considered.”.
“383 Table tennis balls manufactured from celluloid are not subject to ADN where the net
mass of each table tennis ball does not exceed 3.0 g and the total net mass of table tennis
balls does not exceed 500 g per package.”.
“384 (Reserved)”.
“385 This entry applies to vehicles powered by flammable liquid or gas internal
combustion engines or fuel cells.
Hybrid electric vehicles powered by both, an internal combustion engine and wet batteries,
sodium batteries, lithium metal batteries or lithium ion batteries, carried with the batteries
installed shall be assigned to this entry. Vehicles powered by wet batteries, sodium
batteries, lithium metal batteries or lithium ion batteries, carried with the batteries installed,
shall be assigned to the entry UN No. 3171 BATTERYPOWERED VEHICLE (see special
provision 240).
For the purpose of this special provision, vehicles are self-propelled apparatus designed to
carry one or more persons or goods. Examples of such vehicles are cars, motorcycles,
trucks, locomotives, scooters, three- and four-wheeled vehicles or motorcycles, lawn
tractors, self-propelled farming and construction equipment, boats and aircraft.
Dangerous goods such as batteries, air bags, fire extinguishers, compressed gas
accumulators, safety devices and other integral components of the vehicle that are
necessary for the operation of the vehicle or for the safety of its operator or passengers,
shall be securely installed in the vehicle and are not otherwise subject to ADN. However,
lithium batteries shall meet the requirements of 2.2.9.1.7, except as otherwise provided for
in special provision 667.”.
“386 When substances are stabilized by temperature control, the provisions of
2.2.41.1.17, special provision V8 of Chapter 7.2 of ADR, special provision S4 of Chapter
8.5 of ADR and the requirements of Chapter 9.6 of ADR apply. When chemical
stabilization is employed, the person offering the packaging, IBC or tank for carriage shall
ensure that the level of stabilization is sufficient to prevent the substance in the packaging,
IBC or tank from dangerous polymerization at a bulk mean loading temperature of 50 °C,
or, in the case of a portable tank, 45 °C. Where chemical stabilization becomes ineffective
at lower temperatures within the anticipated duration of carriage, temperature control is
required. In making this determination factors to be taken into consideration include, but
are not limited to, the capacity and geometry of the packaging, IBC or tank and the effect of
any insulation present, the temperature of the substance when offered for carriage, the
duration of the journey and the ambient temperature conditions typically encountered in the
journey (considering also the season of year), the effectiveness and other properties of the
stabilizer employed, applicable operational controls imposed by regulation (e.g.
requirements to protect from sources of heat, including other cargo carried at a temperature
above ambient) and any other relevant factors.”.
Delete “378-499 (Reserved)”. After special provision 386, insert “387-499 (Reserved)”.
“664-665 (Reserved)”.
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“666 Vehicles assigned to UN No. 3166 or UN No. 3171 and battery powered equipment
assigned to UN 3171 in conformity with special provisions 240, 312 and 385, as well as
any dangerous goods they contain that are necessary for their operation or the operation of
their equipment, when carried as a load, are not subject to any other provisions of ADN,
provided the following conditions are met:
(a)

For liquid fuels, any valves between the engine or equipment and the fuel
tank shall be closed during carriage unless it is essential for the equipment to
remain operational. Where appropriate, the vehicles shall be loaded upright
and secured against falling;

(b)

For gaseous fuels, the valves between the gas tank and engine shall be closed
and the electric contact open;

(c)

Metal hydride storage systems shall be approved by the competent authority
of the country of manufacture. If the country of manufacture is not a
contracting party to ADN the approval shall be recognized by the competent
authority of a contracting party to ADN;

(d)

The provisions of (a) and (b) do not apply to vehicles which are empty of
liquid or gaseous fuels,
NOTE 1: A vehicle is considered to be empty of liquid fuel when the liquid
fuel tank has been drained and the vehicle cannot be operated due to a lack
of fuel. Vehicle components such as fuel lines, fuel filters and injectors do not
need to be cleaned, drained or purged to be considered empty of liquid fuels.
In addition, the liquid fuel tank does not need to be cleaned or purged.
NOTE 2: A vehicle is considered to be empty of gaseous fuels when the
gaseous fuel tanks are empty of liquid (for liquefied gases), the pressure in
the tanks does not exceed 2 bar and the fuel shut-off or isolation valve is
closed and secured.”.

Footnote * does not apply to the English text.
“667 (a) The requirements of 2.2.9.1.7 (a) do not apply when pre-production prototype
lithium cells or batteries or lithium cells or batteries of a small production run,
consisting of not more than 100 cells or batteries, are installed in the vehicle,
engine or machinery;
(b) The requirements of 2.2.9.1.7 do not apply to lithium cells or batteries installed
in damaged or defective vehicles, engine or machinery. In such cases the
following conditions shall be met:
(i)

If the damage or defect has no significant impact on the safety of the cell or
battery, damaged and defective vehicles, engines or machinery, may be
carried under the conditions defined in special provisions 363 or 666, as
appropriate;

(ii) If the damage or defect has a significant impact on the safety of the cell or
battery, the lithium cell or battery shall be removed and carried according to
special provision 376.
However if it is not possible to safely remove the cell or battery or it is not
possible to verify the status of the cell or battery, the vehicle, engine or
machinery may be towed or carried as specified in (i).”.
“668 Elevated temperature substances for the purpose of applying road markings are not
subject to the requirements of ADN, provided that the following conditions are met:
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(a) They do not fulfil the criteria of any class other than Class 9;
(b) The temperature of the outer surface of the boiler does not exceed 70 °C;
(c) The boiler is closed in such a way that any loss of product is prevented
during carriage;
(d) The maximum capacity of the boiler is limited to 3 000 l.”.

Chapter 3.4
3.4.1 (e) Replace “5.2.1.9” by “5.2.1.10”.
3.4.7

In the heading, replace “Marking for” by “Marking of”.

3.4.7.1

Replace “marking” by “mark” wherever it appears (4 times).

3.4.7.2

At the end of the first sentence, replace “marking” by “mark”.

3.4.8

In the heading, replace “Marking for” by “Marking of”.

3.4.8.1
Replace “marking” by “mark” wherever it appears (4 times). Second
amendment does not apply to the English text.
3.4.8.2

At the end of the first sentence, replace “marking” by “mark”.

3.4.9

Replace “marking” by “mark” (twice) and “markings” by “marks”.

3.4.10

Replace “marking” by “mark”.

3.4.11

Amend to read as follows:

“3.4.11

Use of overpacks

For an overpack containing dangerous goods packed in limited quantities, the following
applies:
Unless the marks representative of all dangerous goods in an overpack are visible, the
overpack shall be:
–

marked with the word “OVERPACK”. The lettering of the “OVERPACK” mark
shall be at least 12 mm high. The mark shall be in an official language of the country
of origin and also, if that language is not English, French or German, in English,
French or German, unless agreements, if any, concluded between the countries
concerned in the transport operation provide otherwise; and

–

marked with the marks required by this Chapter.

Except for air transport, the other provisions of 5.1.2.1 apply only if other dangerous goods
which are not packed in limited quantities are contained in the overpack and only in relation
to these other dangerous goods.”.
3.4.13 (a)
Amend the end of the second sentence to read as follows: “…and the marks
in accordance with 3.4.15.”.
3.4.13 (b)

Amendment does not apply to the English text.

3.4.13 (c)
3.4.15.”.

Amend the end to read as follows: “...and the marks in accordance with

3.4.13
In the paragraph after (c), replace “marking affixed to the container is” by
“marks affixed to the container are” and at the end, replace “same marking” by “same
marks”.”.
3.4.14

Replace “Markings” by “The marks”.
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3.4.15

Amend to read as follows:

“3.4.15
The marks specified in 3.4.13 shall be the same as the one required in 3.4.7,
except that their minimum dimensions shall be 250 mm x 250 mm. These marks shall be
removed or covered if no dangerous goods in limited quantities are carried.”.

Chapter 3.5
3.5.2 (b)
follows:

After the first sentence, amend the remainder of sub-paragraph (b) to read as

“For liquid dangerous goods, the intermediate or outer packaging shall contain sufficient
absorbent material to absorb the entire contents of the inner packagings. When placed in the
intermediate packaging, the absorbent material may be the cushioning material. Dangerous
goods shall not react dangerously with cushioning, absorbent material and packaging
material or reduce the integrity or function of the materials. Regardless of its orientation,
the package shall completely contain the contents in case of breakage or leakage;”.
3.5.2 (e)

Replace “markings” by “marks”.

3.5.4.2

In the paragraph after the figure, replace “marking” by “mark”.

3.5.4.3

Amend to read as follows:

“3.5.4.3

Use of overpacks

For an overpack containing dangerous goods packed in excepted quantities, the following
applies:
Unless the marks representative of all dangerous goods in an overpack are visible, the
overpack shall be:
–

marked with the word “OVERPACK”. The lettering of the “OVERPACK” mark
shall be at least 12 mm high. The mark shall be in an official language of the country
of origin and also, if that language is not English, French or German, in English,
French or German, unless agreements, if any, concluded between the countries
concerned in the transport operation provide otherwise; and

–

marked with the marks required by this Chapter.

The other provisions of 5.1.2.1 apply only if other dangerous goods which are not packed in
excepted quantities are contained in the overpack and only in relation to these other
dangerous goods.”.

Chapter 4.1
4.1.3 In the first sentence, replace “wagons or containers” by “wagons, containers or bulk
containers”.
In the first indent, delete “with the exception of BK3 containers”.

Chapter 5.1
5.1.2.1 (a)

Amend to read as follows:

“(a) Unless marks and labels required in Chapter 5.2, except 5.2.1.3 to 5.2.1.6, 5.2.1.7.2
to 5.2.1.7.8 and 5.2.1.10, representative of all dangerous goods in the overpack are visible,
the overpack shall be:
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(i)
marked with the word “OVERPACK”. The lettering of the “OVERPACK” mark
shall be at least 12 mm high. The mark shall be in an official language of the country of
origin and also, if that language is not English, French or German, in English, French or
German, unless agreements, if any, concluded between the countries concerned in the
transport operation provide otherwise; and
(ii)
labelled and marked with the UN number and other marks, as required for packages
in Chapter 5.2 except 5.2.1.3 to 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 to 5.2.1.7.8 and 5.2.1.10, for each item of
dangerous goods contained in the overpack. Each applicable mark or label only needs to be
applied once.
Labelling of overpacks containing radioactive material shall be in accordance with
5.2.2.1.11.”.
5.1.2.1 b)

Replace “marking” by “marks”.

5.1.2.1 b)

Replace “5.2.1.9” by “5.2.1.10” and “5.2.1.9.1” by “5.2.1.10.1”.

5.1.2.3

Replace “markings” by “marks” (twice).

5.1.2.3

Replace “5.2.1.9” by “5.2.1.10”.

Chapter 5.2
5.2.1

In the Note, replace “markings” by “marks”.

5.2.1.1

Replace “marking” by “mark”.

5.2.1.2

Replace “markings” by “marks”.

5.2.1.3

In the second sentence, replace “marking” by “mark”.

5.2.1.5

In the second sentence replace “marking” by “mark”.

5.2.1.6
In the last paragraph, replace “These marks” by “These particulars” and
replace “marking” by “mark”.
5.2.1.7.1

In the second sentence replace “markings” by “marks”.

5.2.1.7.7

Replace “marking” by “mark”.

5.2.1.8.2

Replace “markings” by “marks”.

5.2.1.8.3

In the paragraph after the figure, replace “marking” by “mark” (twice).

5.2.1

Add a new 5.2.1.9 to read as follows:

“5.2.1.9

Lithium battery mark

5.2.1.9.1
Packages containing lithium cells or batteries prepared in accordance with
special provision 188 shall be marked as shown in Figure 5.2.1.9.2.
5.2.1.9.2
The mark shall indicate the UN number preceded by the letters “UN”, i.e.
‘UN 3090’ for lithium metal cells or batteries or ‘UN 3480’ for lithium ion cells or
batteries. Where the lithium cells or batteries are contained in, or packed with, equipment,
the UN number preceded by the letters “UN”, i.e. ‘UN 3091’ or ‘UN 3481’ as appropriate
shall be indicated. Where a package contains lithium cells or batteries assigned to different
UN numbers, all applicable UN numbers shall be indicated on one or more marks.
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Figure 5.2.1.9.2

Lithium battery mark
* Place for UN number(s)
** Place for telephone number for additional information
The mark shall be in the form of a rectangle with hatched edging. The dimensions shall be a
minimum of 120 mm wide x 110 mm high and the minimum width of the hatching shall be
5 mm. The symbol (group of batteries, one damaged and emitting flame, above the UN
number for lithium ion or lithium metal batteries or cells) shall be black on white. The
hatching shall be red. If the size of the package so requires, the dimensions/line thickness
may be reduced to not less than 105 mm wide x 74 mm high. Where dimensions are not
specified, all features shall be in approximate proportion to those shown.”.
Renumber 5.2.1.9 as 5.2.1.10 and renumber as appropriate subsequent paragraphs,
references and figures in this sub-section.
5.2.2.1.2

Replace “marking” by “mark”.

5.2.2.1.6 (b) Replace “marking” by “mark”.
5.2.2.1.11.1 In the penultimate sentence, replace “markings” by “marks”.
5.2.2.2.1.1 Figure 5.2.2.2.1.1, in the text for figure note **, insert “/symbol” after
“text/number”.
5.2.2.2.1.2

After the first paragraph, add a new Note to read as follows:

“NOTE:
When the diameter of the cylinder is too small to permit the display of the
reduced size labels on the non-cylindrical upper part of the cylinder, the reduced sized
labels may be displayed on the cylindrical part.”.
5.2.2.2.1.3

After sub-paragraph (c), add the following new paragraph:

“However for label model No. 9A, the upper half of the label shall only contain the seven
vertical stripes of the symbol and the lower half shall contain the group of batteries of the
symbol and the class number.”.
At the beginning of the last paragraph, insert “Except for label model No. 9A,”
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5.2.2.2.2
Under “CLASS 9 HAZARD Miscellaneous dangerous substances and
articles”, after the generic No. 9 label, add the following:

(No.9A)
Symbol (seven vertical black stripes in upper half; battery group, one broken and emitting flame in
lower half): black;
Background: white;
Figure “9” underlined in bottom corner.

Chapter 5.3
5.3.1 Insert a new 5.3.1.1.4 to read as follows:
“5.3.1.1.4
For Class 9 the placard shall correspond to the label model No. 9 as in
5.2.2.2.2; label model No. 9A shall not be used for placarding purposes.”.
Renumber existing paragraphs accordingly.
5.3.1.2

At the end, add the following new sentence:

“If all compartments have to bear the same placards, these placards need to be displayed
only once along each side and at both ends of the tank container or portable tank.”.
5.3.1.4.1
In the last sentence of the second paragraph, at the beginning, delete
“However, in such case,”.
5.3.2.1.8

Replace “Orange-coloured marking” by “Orange-coloured plates”.

5.3.2.3.2
substance”.

For hazard identification number 40, at the end insert “, or polymerizing

5.3.2.3.2
After “68 Toxic substance, corrosive” insert a new line to read “687 Toxic
substance, corrosive, radioactive”.
5.3.2.3.2
After “70 radioactive material” insert a new line to read “768
material, toxic, corrosive”.

radioactive

5.3.3
In the second paragraph, replace “marking” by “mark” and insert a new
fourth sentence to read as follows:
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“For tank-containers or portable tanks with a capacity of not more than 3 000 litres and
with an available surface area insufficient to affix the prescribed marks, the minimum
dimensions of the sides may be reduced to 100 mm.”.
5.3.6.2

Add a new penultimate sentence to read as follows:

“For tank-containers or portable tanks with a capacity of not more than 3 000 litres and
with an available surface area insufficient to affix the prescribed marks, the minimum
dimensions may be reduced to 100 mm x 100 mm.”.

Chapter 5.4
5.4.1.1.1 (c) Insert a new third indent as follows:
“–
for lithium batteries of UN numbers 3090, 3091, 3480 and 3481: the Class number
“9”;”.
Amend the beginning of the new fourth indent (former third indent) to read:
“for other substances and articles:”.
5.4.1.1.6.2.1

Amend last paragraph to read as follows:

“In addition, in such a case
(a)

if the dangerous goods last loaded are goods of Class 2, the information
prescribed in 5.4.1.1.1 (c) may be replaced by the number of the class “2”.

(b)

if the dangerous goods last loaded are goods of Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,
5.2, 6.1, 8 or 9, the information of the goods last loaded, as described in
5.4.1.1.1 (c) may be replaced by the words “ WITH RESIDUES OF [...]”
followed by the class(es) and subsidiary risk(s) corresponding to the different
residues, in the class numbering order.
Example: Empty packagings, uncleaned, having contained goods of Class 3
carried together with empty packagings, uncleaned, having contained goods
of Class 8 with a Class 6.1 subsidiary risk may be referred to in the transport
document as:
“EMPTY PACKAGINGS, WITH RESIDUES OF 3, 6.1, 8”.”.

5.4.1.1

Insert a new 5.4.1.1.20 and 5.4.1.1.21 to read as follows:

“5.4.1.1.20
Special provisions for the carriage of substances classified in
accordance with 2.1.2.8
For carriage in accordance with 2.1.2.8, a statement shall be included in the transport
document, as follows “Classified in accordance with 2.1.2.8”.”.
“5.4.1.1.21

Special provisions for the carriage of UN Nos. 3528, 3529 and 3530

For carriage of UN Nos. 3528, 3529 and 3530, the transport document, when required
according to special provision 363 of Chapter 3.3, shall contain the following additional
statement “Transport in accordance with special provision 363”.”.
Renumber existing 5.4.1.1.20 as 5.4.1.1.22.
5.4.1.2.2(c)
“(c)

Amend to read as follows:

(Reserved)”.
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5.4.1.2.2 (d) Ament to read as follows:
“(d) In the case of tank-containers carrying refrigerated liquefied gases the consignor
shall enter in the transport document the date (or time) by which the actual holding time
will be exceeded.
“End of holding time: ............... (DD/MM/YYYY)”.”.
5.4.1.2.3
In the heading, after “self-reactive substances” insert “and polymerizing
substances”.
5.4.1.2.3.1 After “self-reactive substances” insert “or polymerizing substances”. In the
text in parenthesis, after “see 2.2.41.1.17;” insert “for polymerizing substance see
2.2.41.1.21”.
5.4.3.4
On page 3 of the instructions in writing, in the line for danger label model
No. 9, insert the new danger label model No. 9A next to label No. 9”.
5.4.3.4
Amend the text of Note 2 on page 3 of the model of Instructions in writing as
follows: replace “above” by “in column (3) of the table”.

Chapter 5.5
5.5.2.3.2

In the paragraph after figure 5.5.2.3.2, replace “marking” by “mark” (twice).

5.5.3.1.1

Amend to read as follows:

“5.5.3.1.1
This section is not applicable to substances which may be used for cooling or
conditioning purposes when carried as a consignment of dangerous goods, except for the
carriage of dry ice (UN No. 1845). When they are carried as a consignment, these
substances shall be carried under the relevant entry of Table A of Chapter 3.2 in accordance
with the associated conditions of carriage.
For UN No. 1845, the conditions of carriage specified in this section, except 5.5.3.3.1,
apply for all kinds of carriage, as a coolant, conditioner, or as a consignment. For the
carriage of UN No. 1845, no other provisions of ADN apply.”.
5.5.3.1.5

Amend the end to read as follows:

“…duration of the journey, the types of containment to be used and the gas concentration
limits given in the note to 5.5.3.3.3.”.
5.5.3.3.3

Amend to read as follows:

“5.5.3.3.3
Packages containing a coolant or conditioner shall be carried in well
ventilated vehicles, wagons and containers. Marking according to 5.5.3.6 is not required in
this case.
Ventilation is not required, and marking according to 5.5.3.6 is required, if:
-

the load compartment is insulated, refrigerated or mechanically refrigerated
equipment, for example as defined in the Agreement on the International
Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for
such Carriage (ATP) where this requirement is fulfilled;

-

for vehicles, gas exchange between the load compartment and the driver’s cabin
is prevented.

NOTE: In this context “well ventilated” means there is an atmosphere where the carbon dioxide
concentration is below 0.5% by volume and the oxygen concentration is above 19.5% by volume.”.
5.5.3.4.2

Replace “markings” by “marks”.
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5.5.3.6.1

Amend to read as follows:

“5.5.3.6.1
Vehicles, wagons and containers containing dangerous goods used for
cooling or conditioning purposes that are not well ventilated shall be marked with a
warning mark, as specified in 5.5.3.6.2, affixed at each access point in a location where it
will be easily seen by persons opening or entering the vehicle, wagon or container. This
mark shall remain on the vehicle, wagon or container until the following provisions are
met:
(a) The vehicle, wagon or container has been well ventilated to remove harmful
concentrations of coolant or conditioner; and
(b) The cooled or conditioned goods have been unloaded.
As long as the vehicle, wagon or container is marked, the necessary precautions have to be
taken before entering it. The necessity of ventilating through the cargo doors or other means
(e.g. forced ventilation) has to be evaluated and included in training of the involved
persons.”.
5.5.3.6.2

The amendment does not apply to the English text.

5.5.3.6.2
by “mark”.

In the paragraph following the caption of figure 5.5.3.6.2, replace “marking”

Chapter 7.1
7.1.1.18

In the heading, insert “in bulk containers,” after “containers,”.

In the text, insert “bulk containers,” after “containers,”.
7.1.2.19.1, second paragraph
In the list of paragraphs, insert “1.16.1.1, 1.16.1.2,
1.16.1.3,” at the beginning and delete “8.1.8, 8.1.9,”.
7.1.3.51.4

Amend to read as follows:

“7.1.3.51.4 The electrical installations in the holds shall be kept switched off and
protected against unintentional connection.
This provision does not apply to permanently installed cables passing through the holds, to
movable cables connecting containers, stowed according to 7.1.4.4.4, and to apparatus of a
certified safe type.”.
7.1.4 Insert a new paragraph 7.1.4.4.4 to read as follows:
“7.1.4.4.4
The electrical equipment fitted to the outside of a closed container may be
connected with removable electrical cables in accordance with the provisions of 9.1.0.56
and be put into operation provided that:
(a)

Such electrical equipment is of a certified safe type; or

(b)

Such electrical equipment is not of a certified safe type but is separated sufficiently
from other containers containing substances of:
• Class 2 for which a label No. 2.1 is required in column (5) of Table A of
Chapter 3.2;
• Class 3, packing group I or II;
• Class 4.3;
• Class 6.1; packing group I or II, with an additional hazard of Class 4.3;
• Class 8, packing group I, with an additional hazard of Class 3; and
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• Class 8, packing group I or II, with an additional hazard of Class 4.3.
This condition is deemed to be met if no container containing the above-mentioned
substances is stowed within an area of cylindrical form with a radius of 2.4 m around the
electrical equipment and an unlimited vertical extension.
This condition does not apply if containers with electrical equipment which is not of a
certified safe type and containers containing the above-mentioned substances are stowed in
separate holds.
Examples of stowage and segregation of containers
Legend
R

Container (e.g. reefer) with electrical equipment which is not of a certified safe type.

Z

Electrical equipment which is not of a certified safe type.

X
Container not allowed when containing dangerous substances for which sufficient
separation is required.
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Top
2.

view
In the hold

Bulkhead

R

Z

Front view

Front view

7.1.4 Insert a new 7.1.4.4.5 to read as follows:
“7.1.4.4.5
The electrical equipment fitted to an open container may not be connected
with removable electrical cables in accordance with the provisions of 9.1.0.56 nor be put
into operation unless it is of a certified safe type or the container is placed in a hold which
does not contain containers with substances referred to in 7.1.4.4.4 (b).”.
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7.1.4.9
At the end, insert the following Note: “NOTE: For transhipment to means of
transport of another mode see 7.1.4.7.1.”.
7.1.4.14.1.1 Add the following sentence at the end:
“Flexible bulk containers shall be stowed in such way that there are no void spaces between
them in the hold. If the flexible bulk containers do not completely fill the hold, adequate
measures shall be taken to avoid shifting of cargo.”.
7.1.4.14.1.2

Add the following sentence at the end:

“Flexible bulk containers may be stacked on each other in holds provided that the stacking
height does not exceed three high. When flexible bulk containers are fitted with venting
devices, the stowage of the flexible bulk containers shall not impede their function.”.
7.1.4.14.7.1.3
After “driver of the vehicle embarked” insert “, persons who are on
board for duty reasons”.

Chapter 7.2
7.2.2.19.3
In the list of paragraphs, insert “1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3,” at the beginning
and delete “8.1.8, 8.1.9,”.
7.2.4.9
Amend the beginning to read: “Partial or complete cargo transfer into another
vessel without permission…”. Remainder unchanged.
7.2.4.9
At the end, insert the following Note: “NOTE: For transhipment to means of
transport of another mode see 7.2.4.7.1.”.
7.2.4.16.9 (b) Replace “vapour pipe” by “ venting piping”.
7.2.4.16.17

In the first paragraph, insert “recognized” before “classification society”.

7.2.4.77

Amend the heading in column 4 of the table to read as follows:

“3 packing group III (UN No. 1202: second and third entries in table C), 4.1”.

Chapter 8.1
8.1.2.1 (a)

Amend to read as follows:

“(a) The vessel’s certificate of approval referred to in 1.16.1.1 or the vessel’s provisional
certificate of approval referred to in 1.16.1.3 and the annex referred to in 1.16.1.4;”
8.1.2.2 (c)

In the third indent, insert “recognized” before “classification society”.

8.1.2.3 (e)

Amend to read as follows:

“(e) The certificate of class issued by the recognized classification society prescribed in
9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 or 9.3.3.8.1;”.
8.1.2.6, second sentence
Insert the following text before “in his possession”: “and the
annex covered by 1.16.1.4”.
8.1.8 and 8.1.9

Delete and replace by “(Deleted)”.
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Chapter 8.2
8.2.1.4

Modify the beginning of the first sentence to read as follows:

“After five years, the certificate shall be renewed by the competent authority or by a body
recognized by it if the expert furnishes proof of …”.
8.2.1.6

Modify the beginning of the first sentence to read as follows:

“After five years, the certificate shall be renewed by the competent authority or by a body
recognized by it if the expert on the carriage of gases furnishes proof that …”.
8.2.1.8

Modify the beginning of the first sentence to read as follows:

“After five years, the certificate shall be renewed by the competent authority or by a body
recognized by it if the expert on the carriage of chemicals furnishes proof that …”.
8.2.2.1, 8.2.2.3.4, 8.2.2.5, 8.2.2.6.6, 8.2.2.8
by “refresher course”.

Replace “refresher and advanced course”

8.2.2.6.3 (e) Amend to read as follows:
“(e) detailed plan for final tests, including, if necessary, the infrastructure and
organisation of electronic examinations in accordance with 8.2.2.7.1.7, if these are to be
carried out.”.
8.2.2.7.0

Amend the second indent to read as follows:

“–
Specifications of the form of the examinations the examining body is proposing,
including, if necessary, the infrastructure and organisation of electronic examinations in
accordance with 8.2.2.7.1.7, if these are to be carried out.”.
8.2.2.7.1.5

Delete the last sentence.

8.2.2.7.1

Insert a new 8.2.2.7.1.6 and 8.2.2.7.1.7 to read as follows:

“8.2.2.7.1.6 The competent authority or an examining body designated by the competent
authority shall invigilate every examination. Any manipulation and deception shall be ruled
out as far as possible.. Authentication of candidates shall be ensured.
The use in the written test of documentation other than the texts of regulations on
dangerous goods, CEVNI and related police regulations, is not permitted. Nonprogrammable pocket calculators are authorized for use during specialization courses and
shall be supplied by the competent authority or by the examining body designated by the
competent authority.
Examination documents (questions and answers) shall be recorded and kept as a print-out
or electronically as a file.
8.2.2.7.1.7 Written examinations may be performed, in whole or in part, as electronic
examinations, where the answers are recorded and evaluated using electronic data
processing (EDP) processes, provided the following conditions are met:
(a)
The hardware and software shall be checked and accepted by the competent
authority or by the examining body designated by the competent authority.
(b)
Electronic media may be used only if provided by the competent authority or
by the examining body designated by the competent authority.
(c)
Proper technical functioning shall be ensured. Arrangements as to whether
and how the examination can be continued shall be made in the case of a failure of the
devices and applications. No aids shall be available on the input devices (e.g. electronic
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search function); the electronic data processing equipment provided shall not allow the
candidates to communicate with any other device during the examination.
(d)
There shall be no means of a candidate introducing further data to the
electronic media provided; the candidate may only answer the questions posed.
(e)
The final inputs of each candidate shall be logged. The determination of the
results shall be transparent.”.
8.2.2.7.2.5, third paragraph
In the one to last sentence, replace “subject” by “part”.
Amend the last sentence to read as follows: “If the candidate obtains 44 but does not
achieve 20 in one part, the part in question may be resat once.”.
8.2.2.7.2.5, fourth paragraph
Amend to read as follows: “The provisions of
8.2.2.7.1.6 and 8.2.2.7.1.7 shall apply by analogy.”.
8.2.2.7.3.2

Delete the last sentence.

8.2.2.7.3.3 Amend the beginning to read: “The provisions of 8.2.2.7.1.2, 8.2.2.7.1.3,
8.2.2.1.7.6 and 8.2.2.1.7.7 shall apply to the administration…”. Remainder unchanged.
8.2.2.8

After the title, number the text as 8.2.2.8.1.

Add a new paragraph 8.2.2.8.2 to read as follows:
“8.2.2.8.2
Contracting Parties shall provide the UNECE secretariat with an example of
the national model for any certificate intended for issue in accordance with this section,
along with examples of models for certificates which are still valid. A Contracting Party
may additionally provide explanatory notes. The UNECE secretariat shall make the
information received available to all Contracting Parties.”.

Chapter 8.3
8.3.1.1

Amend the beginning to read: “Unless otherwise provided for in Part 7, …”.

8.3.1.1 (c)

Replace “official reasons” by “duty reasons”.

Chapter 8.6
8.6.1.3
Amend item 10 of the Model for a certificate of approval for tank vessels to read
as follows:
“10.

Loading/unloading rate: ....m3/h1) or see instructions on loading and unloading1).”.

8.6.1.4
Amend item 10 of the Model for a provisional certificate of approval for tank
vessels as follows:
“10.

Loading/unloading rate: ....m3/h1) or see instructions on loading and unloading1).”.

8.6.1.3 and 8.6.1.4
On page 3, insert a row for “inerting facilities” after “cargo
refrigeration installation”.
8.6.1.3 and 8.6.1.4, page 3 of the models
Amend the entry for “Opening pressure of
the high-velocity vent valve in kPa” to read as follows:
“Opening pressure of the high-velocity vent valve/safety valve in kPa”.
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8.6.3, question 4

Amend to read as follows:

“Have suitable means in accordance with 7.2.4.77 been provided for leaving the vessel,
including in cases of emergency?”.

Chapter 9.1
Insert a new 9.1.0.1 to read as follows:
“9.1.0.1

Vessel record

NOTE:
For the purpose of this paragraph, the term "owner" has the same meaning
as in 1.16.0.
The vessel record shall be retained by the owner who shall be able to provide this
documentation at the request of the competent authority and the recognized classification
society.
The vessel record shall be maintained and updated throughout the life of the vessel and
shall be retained for 6 months after the vessel is taken out of service.
Should a change of owner occur during the life of the vessel the vessel record shall be
transferred to the new owner.
Copies of the vessel record or all necessary documents shall be made available on request
to the competent authority for the issuance of the certificate of approval and for the
recognized classification society or inspection body for first inspection, periodic inspection,
special inspection or exceptional checks.”.
Replace “9.1.0.1 – 9.1.0.10
9.1.0.40.2.4 a)
“their fittings”.

(Reserved)” by “9.1.0.2 – 9.1.0.10

(Reserved)”.

In the second sentence, replace “the reinforcements it incorporates” by

9.1.0.40.2.7 (a)
Insert “or, if there are no such requirements, to those of a recognized
classification society” at the end.
9.1.0.40.2.7 (a) and (c)

Amendments do not apply to the English text.

Chapter 9.2
9.2.0.91.2

In the last sentence, replace “class certificate” by “certificate of class”.

Chapter 9.3
9.3.X.1

Insert a new paragraph to read as follows:

“9.3.x.1

Vessel record

NOTE:
For the purpose of this paragraph, the term "owner" has the same meaning
as in 1.16.0.
The vessel record shall be retained by the owner who shall be able to provide this
documentation at the request of the competent authority and the recognized classification
society.
The vessel record shall be maintained and updated throughout the life of the vessel and
shall be retained for 6 months after the vessel is taken out of service.
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Should a change of owner occur during the life of the vessel the vessel record shall be
transferred to the new owner.
Copies of the vessel record or all necessary documents shall be made available on request
to the competent authority for the issuance of the certificate of approval and for the
recognized classification society or inspection body for first inspection, periodic inspection,
special inspection or exceptional checks.”.
Replace “9.3.1.1 – 9.3.1.7 (Reserved)” by “9.3.1.2 – 9.3.1.7 (Reserved)”.
Replace “9.3.2.1 – 9.3.2.7 (Reserved)” by “9.3.2.2 – 9.3.2.7 (Reserved)”.
Replace “9.3.3.1 – 9.3.3.7 (Reserved)” by “9.3.3.2 – 9.3.3.7 (Reserved)”.
9.3.x.8.1

Amend as follows:

In the first paragraph, delete “in accordance with the rules established by that classification
society”.
In the second paragraph, add a new last sentence to read: “This shall be confirmed by an
appropriate certificate issued by the recognized classification society (certificate of class).”.
Delete the third paragraph.
In the last paragraph, insert “recognized” before “classification society”.
9.3.1.8.1

Insert a new third paragraph to read as follows:

“The certificate of class shall confirm that the vessel is in conformity with its own
additionally applicable rules and regulations that are relevant for the intended use of the
vessel.”.
9.3.1.11.3 (a)

After “from the accommodation” insert “, engine rooms”.

9.3.x.13.3, fourth paragraph In the first sentence, replace “relevant” by “recognized”.
9.3.x.13

Add a new paragraph to read as follows:

“9.3.x.13.4 Floatability after damage shall be proved for the most unfavourable loading
condition. For this purpose, calculated proof of sufficient stability shall be established for
critical intermediate stages of flooding and for the final stage of flooding.”.
9.3.1.14
as follows:

Renumber existing paragraph as 9.3.1.14.1. Add two new paragraphs to read

“9.3.1.14.2 For vessels with cargo tanks of more than 0.70 B in width, proof shall be
furnished that the following stability requirements have been complied with:
(a)
In the positive area of the righting lever curve up to immersion of the first nonwatertight opening there shall be a righting lever (GZ) of not less than 0.10 m;
(b)
The surface of the positive area of the righting lever curve up to immersion of the
first non-watertight opening and in any event up to an angle of heel < 27° shall not be less
than 0.024 m.rad;
(c)

The metacentric height (GM) shall be not less than 0.10 m.

These conditions shall be met bearing in mind the influence of all free surfaces in tanks for
all stages of loading and unloading.
9.3.1.14.3
The most stringent requirement of 9.3.1.14.1 and 9.3.1.14.2 is applicable to
the vessel.”.
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9.3.x.15.2

Add a new first paragraph to read as follows:

“For the intermediate stage of flooding the following criteria have to be fulfilled:
GZ >= 0.03m
Range of positive GZ: 5°.”.
9.3.1.25
9.3

Insert “9.3.1.25.9

(Reserved)”.

Insert a new 9.3.X.25.10 to read as follows:

“9.3.x.25.10
Compressed air generated outside the cargo area or wheelhouse can be
used in the cargo area subject to the installation of a spring-loaded non-return valve to
ensure that no gases can escape from the cargo area through the compressed air system into
accommodation or service spaces outside the cargo area.”.
9.3.x.40.1, second indent
area”.

In the second paragraph, insert “or wheelhouse” after “cargo

9.3.1.40.2.4 a), 9.3.2.40.2.4 a) and 9.3.3.40.2.4 a)
In the second sentence, replace
“the reinforcements it incorporates” by “their fittings”.
9.3.1.40.2.7 (a) and (c), 9.3.2.40.2.7 (a) and (c) and 9.3.3.40.2.7 (a) and (c) Amendments do
not apply to the English text.
9.3.1.40.2.7 (a), 9.3.2.40.2.7 (a) and 9.3.3.40.2.7 (a)
Insert “or, if there are no such
requirements, to those of a recognized classification society” at the end.
9.3.x.52.1 (b)

Add the following text at the end:

“The following equipment may be installed only in double-hull spaces and double bottoms
if used for ballasting:
Permanently fixed submerged pumps with temperature monitoring, of the certified
safe type.”.
9.3.x.52.1 (c), third indent Insert “with temperature monitoring” after “ballast pumps”.
9.3.2.11.2 (a) and 9.3.2.11.3 (a)
9.3.2.11.2 (e), fifth indent

Replace “engine room” by “engine rooms”.

Amendments do not apply to the English text.

9.3.2.25.9 and 9.3.3.25.9, paragraph 4

Amendments do not apply to the English text.

9.3.2.25.9 and 9.3.3.25.9 In the last paragraph, replace “loading and unloading pressure”
by “loading and unloading flows”.
9.3.3.8.1

In the second paragraph, replace “vessel’s class” by “vessel’s highest class”
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Economic Commission for Europe
Administrative Committee of the European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Inland Waterways (ADN)

European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN) 1
Draft amendments to the Regulations annexed to ADN
Addendum
Chapter 1.1
1.1.3.10 (b)

In the Note after subparagraph (i), replace “ISO 9001:2008” by “ISO 9001”.

Chapter 1.2
1.2.1 In the amendment to the definition of “Aerosol or aerosol dispenser” in document
ECE/ADN/36, delete “and replace “6.2.6 of ADR” by “6.2.4 of ADR””.
1.2.1 The amendment to the definition of “Recycled plastics material” does not apply to
the English text.
1.2.1 In the definition of “Types of protection”, replace “IEC 60079-7:2006” by
“IEC 60079-7:2015”.
Chapter 1.6
1.6.1.30

Amend to read as follows:

“1.6.1.30
Labels which meet the requirements of 5.2.2.2.1.1 applicable up to
31 December 2014, may continue to be used until 30 June 2019.”.
1.6.1

Add the following transitional measure:

“1.6.1.43
Vehicles registered or brought into service before 1 July 2017, as defined in
special provisions 240, 385 and 669 of Chapter 3.3, and their equipment intended for use
during carriage, which conform to the requirements of ADN applicable until 31 December

1

Distributed in German by the Central Commission for the Navigation of the Rhine under the symbol
CCNR/ZKR/ADN/36/Add.1.
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2016 but containing lithium cells and batteries which do not conform to the requirement of
2.2.9.1.7 may continue to be carried as a load in accordance with the requirements of
special provision 666 of Chapter 3.3.”.
Chapter 2.1
2.1.1.2

The amendment does not apply to the English text.

2.1.4.2 (e)

The amendment does not apply to the English text.

Chapter 2.2
2.2.1.1.5

The amendment does not apply to the English text.

2.2.1.4

The amendments do not apply to the English text.

2.2.2.1.7 (c) and (d) The amendment does not apply to the English text.
2.2.2.3
In the table for “Other articles containing gas under pressure”, for 6F, add the
following new rows:
3529

ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED

3529

ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED

3529

MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED

3529

MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED

2.2.3.3

For “F3 articles”, at the end add the new following entries:

“3528 ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED or
3528 ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED or
3528 MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED
or
3528 MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED”.
2.2.43.1.2

The amendment does not apply to the English text.

2.2.52.1.6

In the third sentence, replace “in one packaging” by “in one package”.

2.2.61.1.14

Amend to read as follows:

“2.2.61.1.14 Substances, solutions and mixtures, with the exception of substances and
preparations used as pesticides, which are not classified as acute toxic category 1, 2 or 3
according to Regulation (EC) No 1272/2008 3, may be considered as substances not
belonging to class 6.1.”.
________
3

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of
16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures,
amending and repealing Directive 67/548/EEC and 1999/45/EC; and amending Regulation
(EC) No 1907/2006, published in the Official Journal of the European Union, L 353,
31 December 2008, p 1-1355.
Delete footnote 4. Renumber subsequent footnotes accordingly.
2.2.7.2.4.1.5 (b) Replace “2.2.7.2.4.5.1” by “2.2.7.2.4.5.2”.
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2.2.8.1.9

Amend to read as follows:

“2.2.8.1.9
Substances, solutions and mixtures, which are not classified as corrosive to
skin or metal of category 1 according to Regulation (EC) No 1272/2008 3 may be
considered as substances not belonging to Class 8.”.
The note remains unchanged.
________
3

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of
16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures,
amending and repealing Directive 67/548/EEC and 1999/45/EC; and amending Regulation
(EC) No 1907/2006, published in the Official Journal of the European Union, L 353,
31 December 2008, p 1-1355.
2.2.9.1.2

For subdivision M11, add “and articles” after “substances”.

2.2.9.1.10.3
In the heading and in subparagraph (a), renumber the reference to the
footnote after “1272/2008/EC” as 3. Footnote 3 reads as follows:
“3
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of
16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures,
amending and repealing Directive 67/548/EEC and 1999/45/EC; and amending Regulation
(EC) No 1907/2006, published in the Official Journal of the European Union, L 353,
31 December 2008, p 1-1355.”.
At the end of paragraph (a), delete: “or, if still relevant according to the said Regulation,
risk phrase(s) R50, R50/53 or R51/53 according to the Directives 67/548/EEC 3 or
1999/45/EC4”.
2.2.9.1.10.3 (b)
Amend the end to read as follows: “…if it does not have to be assigned
such a category according to the said Regulation.”.
2.2.9.3
For “M11”, replace “substances or articles” by “substances and articles”. In
the right box, in the introductory sentence add “and articles” after “only substances”. Add
the following new entries:
“3530 ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or
3530 MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION”.
Chapter 2.3
2.3.1.4
In the figure, in the text corresponding to “Fig. 1 to 3”, replace “iron plate”
by “lead plate”.
Chapter 3.2, Table A
For UN numbers 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993
and 1999, for each first entry for packing group III, in column (6), delete “640E”.
For UN Nos. 1361 and 3088, packing group III, in column (6) insert “665”.
UN No. 2022

The amendment does not apply to the English text.

For UN Nos. 3166, 3171, 3528, 3529 and 3530, in column (6), insert “669”.
For UN No. 3528, in column (3b), insert “F3”.
For UN No. 3529, in column (3b), insert “6F”.
For UN No. 3530, in column (3b), insert “M11”.
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Chapter 3.3
Special provision 342 (b)

The amendment does not apply to the English text.

Special provision 369

Replace “2.2.7.2.3.6” by “2.2.7.2.3.5”.

Special provision 373 (a)
by “ISO 9001”.

In the Note after subparagraph (iii), replace “ISO 9001:2008”

Special provision 376, at the end, add the following new sentence: “In this case the cells
and batteries are assigned to transport category 0.”.
Special provision 528

Replace “articles of Class 4.1” by “substances of Class 4.1”.

Special provision 531

After “Class 4.1”, insert “(UN Nos. 2555, 2556 or 2557)”.

Special provision 545

The amendment does not apply to the English text.

Special provision 592

The amendment does not apply to the English text.

Special provision 636 (b)

Amend the text before subparagraph (i) to read as follows:

“(b)

Up to the intermediate processing facility:
–

lithium cells and batteries with a gross mass of not more than 500 g each or
lithium ion cells with a Watt-hour rating of not more than 20 Wh, lithium ion
batteries with a Watt-hour rating of not more than 100 Wh, lithium metal cells
with a lithium content of not more than 1 g and lithium metal batteries with an
aggregate lithium content of not more than 2 g, not contained in equipment,
collected and handed over for carriage for sorting, disposal or recycling; as well
as

–

lithium cells and batteries contained in equipment from private households
collected and handed over for carriage for depollution, dismantling, recycling or
disposal.
NOTE: “Equipment from private households” means equipment which comes
from private households and equipment which comes from commercial,
industrial, institutional and other sources which, because of its nature and
quantity, is similar to that from private households. Equipment likely to be used
by both private households and users other than private households shall in
any event be considered to be equipment from private households.

are not subject to the other provisions of ADN including special provision 376 and
paragraph 2.2.9.1.7, if they meet the following conditions:”.
Special provision 636 (b)

Amend subparagraph (iii) to read as follows:

“(iii) Packages are marked “LITHIUM BATTERIES FOR DISPOSAL” or “LITHIUM
BATTERIES FOR RECYCLING” as appropriate.
If equipment containing lithium cells or batteries is carried unpackaged or on pallets
in accordance with packing instruction P 909 (3) of 4.1.4.1 of ADR, this mark may
alternatively be affixed to the external surface of the vehicles or containers.”.
Add the following new special provisions:
“665 Unground hard coal, coke and anthracite, meeting the classification criteria of Class
4.2, packing group III, are not subject to the requirements of ADN.”.
“669 A trailer fitted with equipment powered by a liquid or gaseous fuel or an electric
energy storage and production system, that is intended for use during carriage operated by
this trailer as a part of a transport unit, shall be assigned to UN Nos. 3166 or 3171 and be
subject to the same conditions as specified for these UN Nos., when carried as a load on a
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vessel, provided that the total capacity of the tanks containing liquid fuel does not exceed
500 litres.”.
Chapter 5.1
5.1.5.5

Amend the Table as follows:

Add the following new rows:
Alternative activity limits for
an exempt consignment of
instruments or articles
Fissile material excepted in
accordance with 2.2.7.2.3.5 (f)

-

Yes

Yes

No

5.1.5.2.1(e),
6.4.22.7 (ADR)

-

Yes

Yes

No

5.1.5.2.1 (a) (iii),
6.4.22.6 (ADR)

In the first row (Calculation of unlisted A1 and A2 values), in the last column, replace “---”
by “2.2.7.2.2.2 (a), 5.1.5.2.1 (d)”.
In the tenth row (Low dispersible radioactive material), in the last column, replace
“6.4.22.3” by “6.4.22.5”.
In the thirteenth row (Approved packages designs subjected to transitional measures), in the
last column, delete “1.6.6.1” and insert “, 6.4.22.9 (ADR)” at the end.
Chapter 5.2
5.2.1.7.4 (c) Replace “with the international vehicle registration code (VRI-Code) 2” by
“with the distinguishing sign used on vehicles in international road traffic 2”. Amend
footnote 2 to read as follows:
“2
Distinguishing sign of the State of registration used on motor vehicles and trailers
in international road traffic, e.g. in accordance with the Geneva Convention on Road
Traffic of 1949 or the Vienna Convention on Road Traffic of 1968.”.
5.2.2.2.2
Amend the title of label No. 4.1 to read as follows: “CLASS 4.1 HAZARD
Flammable solids, self-reactive substances, polymerizing substances and solid desensitized
explosives”.
Chapter 5.4
5.4.1.1.11

Amend to read as follows:

“5.4.1.1.11 Special provisions for the carriage of IBCs, tanks, battery-vehicles, portable
tanks and MEGCs after the date of expiry of the last periodic test or inspection
For carriage in accordance with 4.1.2.2 (b), 4.3.2.3.7 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6
(b) or 6.7.4.14.6 (b) of ADR (or RID), a statement to this effect shall be included in the
transport document, as follows:
“CARRIAGE IN ACCORDANCE WITH 4.1.2.2 (b) of ADR (or RID)”,
“CARRIAGE IN ACCORDANCE WITH 4.3.2.3.7 (b) of ADR (or RID)”,
“CARRIAGE IN ACCORDANCE WITH 6.7.2.19.6 (b) of ADR (or RID)”,
“CARRIAGE IN ACCORDANCE WITH 6.7.3.15.6 (b) of ADR (or RID)”; or
“CARRIAGE IN ACCORDANCE WITH 6.7.4.14.6 (b) of ADR (or RID)” as
appropriate.”.
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5.4.1.2.1
In Note 2, replace “indicated by the distinguishing sign for motor vehicles in
international traffic (XX)3” by “indicated by the distinguishing sign used on vehicles in
international road traffic (XX) 3”. Amend footnote 3 to read as follows:
“3
Distinguishing sign of the State of registration used on motor vehicles and trailers in
international road traffic, e.g. in accordance with the Geneva Convention on Road Traffic
of 1949 or the Vienna Convention on Road Traffic of 1968.”.
5.4.2 After the Note, add the following new paragraph:
“If the carriage of dangerous goods in a vehicle precedes a voyage by sea, a
"container/vehicle packing certificate" conforming to section 5.4.2 of the IMDG Code 5, 6
may be provided with the transport document.”.
5.4.2 At the end of footnote 5, replace “(“IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of
Cargo Transport Units (CTUs)”)” by “(“IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of
Cargo Transport Units (CTU Code)”)”.
5.4.2 In footnote 6:
-

At the beginning, after “IMDG Code”, add “(Amendment 38-16)”;

-

In 2, replace “7.2.2.3” by “7.3.4.1”;

-

In 6, replace “in conformity with 7.4.6” by “in accordance with 7.1.2”;

-

In the Note after 5.4.2.1 of the IMDG code, replace “tanks” by “portable
tanks”;

-

In 5.4.2.4 of the IMDG Code, replace “dangerous goods transport document”
by “container/vehicle packing certificate”.

5.4.3.4
In the model of the instructions in writing, amend the description of the
hazards of label 4.1 in column 1 to read as follows: “Flammable solids, self-reactive
substances, polymerizing substances and solid desensitized explosives”.
5.4.3 Add the following new paragraph:
“5.4.3.5
Contracting Parties shall provide the UNECE secretariat with the official
translation of the instructions in writing in their national language(s), in accordance with
this section. The UNECE secretariat shall make the national versions of the instructions in
writing that it has received available to all Contracting Parties.”.
Chapter 7.2
7.2.3.2.1

In the second sentence, delete “clean and”.

7.2.4.16.5
Replace the second sentence by: “Before coupling and after uncoupling the
connections and in between if necessary, the receptacles shall be emptied. These
requirements shall not apply to the carriage of substance of Class 2.
Chapter 8.6
8.6.3, question 8
empty?”.

Amend the end to read as follows: “…which are in use and are they

8.6.3 In question 14, fourth indent, delete “, cooking and cooling”. Delete the fifth indent
that reads: “Are liquefied gas installations for domestic use cut off using the main stop
valve?”.
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Chapter 9.3
9.3.3.21.5 (c)

Replace “EN 12827:1996” by “EN 12827:1999”.
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Distr.: General
26 September 2016
English
Original: English and French

Economic Commission for Europe
Administrative Committee of the European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Inland Waterways (ADN)

European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN)
Draft amendments to the Regulations annexed to ADN 1
Corrigendum
Amendment to Part 1, Chapter 1.2, 1.2.1, definition of “Manual of tests and criteria”

1.

Not applicable to English
Amendment to Part 1, Chapter 1.2, 1.2.1, new definition for “Holding time”

2.

Not applicable to English
3.

Amendments to Part 1, Chapter 1.6, 1.6.1.20, 1.6.1.28, 1.6.1.30, 1.6.1.31, 1.6.1.32
Delete 1.6.1.30

4.

Amendments to Part 1, Chapter 1.16, 1.16.6.1, 1.16.6.3, 1.16.7.1, 1.16.9, 1.16.10.1
(twice) and 1.16.11
For 1.16.9, 1.16.10.1 (twice) and 1.16.11 read 1.16.9 and 1.16.10.1 (twice)

5.

Amendment to Part 2, Chapter 2.2, new 2.2.41.1.21
Not applicable to English

6.

Amendment to Part 2, Chapter 2.2, 2.2.9.1.14, first amendment
For “Engines and machinery, internal combustion.” read “Vehicles, engines and
machinery, internal combustion.”

1

Distributed in German by the Central Commission for the Navigation of the Rhine under the symbol
CCNR/ZKR/ADN/36/Corr.1.

Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2017

Částka 22

ECE/ADN/36/Corr.1

7.

Amendment to Part 3, Chapter 3.1, 3.1.2.6. (a)
Replace by
3.1.2.6 (a)

Amend to read as follows:

“(a) For liquids and solids where the SAPT2 (measured without or with inhibitor, when
chemical stabilization is applied) is less than or equal to that prescribed in 2.2.41.1.21, the
provisions of 2.2.41.1.17, special provision 386 of Chapter 3.3, special provision V8 of
Chapter 7.2 of ADR, special provision S4 of Chapter 8.5 of ADR and the requirements of
Chapter 9.6 of ADR apply except that the term “SADT” as used in these paragraphs is
understood to include also “SAPT” when the substance concerned reacts by
polymerization;”.
Footnote 2 reads as follows: “2
temperature (SAPT), see 1.2.1.”.
8.

For the definition of self-accelerating polymerization

Amendment to Part 3, Chapter 3.2, Table C, New entries, UN No. 3257, column (2)
Not applicable to English

9.

Amendment to Part 3, Chapter 3.3, special provision 363, sub-paragraph (a)
Delete in quantities above those specified in column (7a) of Table A of Chapter 3.2,

10.

Amendment to Part 3, Chapter 3.3, special provision 363, in the Note after subparagraph (a)
For 1.1.3.3 read 1.1.3.2 (a), (d) and (e), 1.1.3.3 and 1.1.3.7

11.

Amendment to Part 3, Chapter 3.3, new special provision 378, in the Note under subparagraph (e)
For ISO 9001:2008 read ISO 9001

12.

Amendment to Part 3, Chapter 3.3, new special provision 666, sub-paragraph (a)
Not applicable to English

13.

Amendment to Part 3, Chapter 3.3, new special provision 666, sub-paragraph (b), at
the end
Insert unless it is essential for the equipment to remain operational

14.

Amendment to Part 3, Chapter 3.3, new special provision 666, sub-paragraph (d)
Not applicable to English

15.

Amendment to Part 3, Chapter 3.4, 3.4.7.1
Not applicable to English

16.

Amendment to Part 3, Chapter 3.4, 3.4.8.1
Not applicable to English
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17.

Part 5, Chapter 5.4, 5.4.2
Add
5.4.2 Amend as follows:
In the title, replace “Large container” by “Container”.
In the first paragraph, replace “large container” by “container” and replace
“container packing certificate” by “container/vehicle packing certificate”.
In the second paragraph, replace “container packing certificate” by
“"container/vehicle packing certificate"” (twice) and replace “loading of the
container” by “loading of the container or vehicle”.
In the NOTE, replace “container packing certificate” by “"container/vehicle
packing certificate"”.

18.

Amendment to Part 5, Chapter 5.5, 5.5.2.3.2
Not applicable to English

19.

Amendment to Part 5, Chapter 5.5, 5.5.3.3.3, at the end of the first indent of the
amended text
For where this requirement is fulfilled read and separated from the driver’s cab

20.

Chapter 5.5, 5.5.3.3.3, second indent
For cabin read cab

21.

Amendment to Part 8, Chapter 8.2, 8.2.1.4
Replace by
Amend the beginning to read “After five years, the certificate shall be renewed by the
competent authority or by a body recognized by it if the expert furnishes proof of successful
completion of a refresher course…”. Remainder unchanged.

22.

Amendment to Part 8, Chapter 8.2, 8.2.1.6
Replace by
Amend the sentence before the indents to read as follows:
“After five years, the certificate shall be renewed by the competent authority or by a body
recognized by it if the expert on the carriage of gases furnishes proof:”.

23.

Amendment to Part 8, Chapter 8.2, 8.2.1.8
Replace by
Amend the sentence before the indents to read as follows:
“After five years, the certificate shall be renewed by the competent authority or by a body
recognized by it if the expert on the carriage of chemicals furnishes proof:”.

24.

Amendment to Part 8, Chapter 8.6, 8.6.1.3 and 8.6.1.4, page 3 of the models, at the end
Insert The second amendment does not apply to the English text.
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25.

Amendment to Part 9, Chapter 9.3, 9.3.2.11.2 (a) et 9.3.2.11.3 (a)
For 9.3.2.11.2 (a) and 9.3.2.11.3 (a) read 9.3.2.11.3 (a) and 9.3.3.11.3 (a)

26.

Amendment to Part 9, Chapter 9.3, 9.3.x.8.1, first paragraph
Delete
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Organizace spojených národů

Hospodářská a sociální rada

Distr.: rámcově

2. května 2016
Anglicky
Originál: anglicky a francouzsky

__________________________________________________________________________________

Evropská hospodářská komise
Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných
věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN1)
Návrh změn k Pravidlům přiloženým k ADN
Na svém šestnáctém zasedání (Ženeva, 29. ledna 2016) požádal Administrativní výbor ADN
sekretariát, aby připravil konsolidovaný seznam všech změn, které přijal ke vstupu v platnost od
1. ledna 2017 tak, aby mohly být podkladem pro oficiální návrh podle postupu stanoveného v
článku 20 ADN. Notifikace by měla být vydána nejpozději 1. července 2016 s odvoláním na 1.
leden 2017, jako plánované datum vstupu v platnost (viz ECE/ADN/35, odstavec 15).

Tento dokument2 obsahuje požadovaný konsolidovaný seznam změn přijatých Administrativním
výborem na jeho šestnáctém zasedání na základě změn navržených Výborem pro otázky
bezpečnosti na jeho dvacátém osmém zasedání (viz ECE/ADN/35, odstavec 14 a
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58, příloha I spolu s ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58/Add.1). Tyto změny
byly připraveny Výborem pro otázky bezpečnosti na jeho dvacátém pátém, dvacátém šestém,
dvacátém sedmém a dvacátém osmém zasedání (viz ECE/TRANS/WP.15/AC.2/52 a Corr.1,
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/54, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/56 a ECE/TRANS/WP.15/AC.2/58 a
Add.1).

1
2

V Německu distribuováno Ústřední komisí pro lodní dopravu po Rýně pod označením CCNR/ZKR/ADN/36
Z technických důvodů je papírová verze tohoto dokumentu vytištěna černobíle. Ke stránkám 57 a 58, které
obsahují barvu, by mělo být nahlédnuto do elektronické verze.
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Kapitola 1.1
1.1.3.3

Vložit novou druhou odrážku v následujícím znění:
„- pro údržbu plavidel,“.

1.1.4.2.1 (a) /Tato změna je v českém znění ADN již obsažena./
1.1.4.2.1 (c) Netýká se českého překladu.

Kapitola 1.2
1.2.1 Pod definici pojmu „Kontejner“ vložit novou definici:
„Kontejner pro volně ložené látky, flexibilní: flexibilní kontejner o vnitřním objemu nejvýše 15 m3,
s vnitřními vložkami a připevněnými manipulačními prostředky a provozní výstrojí;“
1.2.1 V definici „CGA“ pozměnit adresu v závorce do tohoto znění: „(CGA, 14501 George Carter Way,
Suite 103, Chantilly, VA 20151, United States of America)“.
1.2.1 Definici „Aerosol nebo aerosolový rozprašovač“ pozměnit následovně:
„Aerosol“ nebo „Aerosolový rozprašovač“ předmět sestávající z nádoby pro jedno použití splňující
ustanovení oddílu 6.2.4 ADR“.
1.2.1 V definici „GHS“ namísto „páté revidované vydání“ uvést: „šesté revidované vydání“ a namísto
„ST/SG/AC.10/30/Rev.5“ uvést: „ST/SG/AC.10/30/Rev.6“.
1.2.1 V definici „Příručka zkoušek a kritérií“ namísto „páté revidované vydání“ uvést: „šesté revidované
vydání“ a namísto „ST/SG/AC.10/11/Rev.5, Amend 1 a Amend 2“ uvést: „ST/SG/AC.10/11/Rev.6“.
1.2.1 Definici “Obal záchranný velký” pozměnit do tohoto znění: “… nebo netěsné kusy nebo kusy
neodpovídající předpisům, které obsahují nebezpečné věci, nebo ...”
1.2.1 V definici „Záchranná tlaková nádoba“ namísto „1000“ uvést „3000“.
1.2.1 V definici „Nádoba trubková“ namísto „přepravitelná bezešvá tlaková nádoba“ uvést
„přepravitelná tlaková nádoba bezešvé nebo kompozitní konstrukce“.
1.2.1 V definici „Vzorové předpisy OSN“ namísto „osmnáctému“ uvést „devatenáctému“ a namísto
„ST/SG/AC.10/1/Rev.18“ uvést: „ST/SG/AC.10/1/Rev.19“.
1.2.1 V definici „Jednostranné schválení“ namísto „příslušným orgánem prvního členského státu ADN,
který přijde se zásilkou do styku“ uvést „příslušným orgánem smluvní strany ADN“.
1.2.1 V definici „Cisterna pro podtlakové vyčerpávání odpadů“ namísto „nakládku a vykládku“ uvést
„plnění a vyprazdňování“.
1.2.1 Definici „Údržovací doba“ změnit následovně:
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„Údržná doba“ doba, která uplyne od okamžiku dosažení počátečního stavu plnění až do okamžiku,
kdy tlak zvyšující se v důsledku přívodu tepla dosáhne nejnižšího nastaveného tlaku omezovače(ů)
tlaku cisteren určených pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů;
POZNÁMKA: K přemístitelným cisternám viz 6.7.4.1.
1.2.1 Pozměnit definici LNG do následujícího znění:
„Zkapalněný zemní plyn (LNG)“ zkapalněný plyn tvořený zemním plynem s vysokým obsahem methanu, přiřazený
k UN 1972;

1.2.1 Doplnit následující nové definice v abecedním pořadí:
„Dokumentace plavidla“ je složka obsahující všechny důležité technické údaje týkající se plavidla nebo
nákladního říčního člunu jako jsou konstrukční plány a dokumenty k zařízením.
„Flexibilní kontejner pro volně ložené látky“ viz „Kontejner pro volně ložené látky, flexibilní“.“
„Konstrukční životnost“ pro kompozitní láhve a trubkové nádoby je maximální životnost (v počtu roků),
pro kterou je láhev nebo trubková nádoba zkonstruována a schválena podle platné normy;
„Nakládka“ všechny činnosti vykonávané nakládcem podle definice nakládce;
„Provozní životnost“ pro kompozitní láhve a trubkové nádoby je počet roků, po který je dovoleno láhev
nebo trubkovou nádobu používat;
„SAPT“ viz „Teplota autoakcelerační polymerace“;
„Stlačený zemní plyn (CNG)“ stlačený plyn tvořený zemním plynem s vysokým obsahem methanu,
přiřazený k UN 1971;
„Teplota autoakcelerační polymerace (SAPT)“ nejnižší teplota, při níž může dojít k polymerizaci látky
v obalu, IBC nebo cisterně, tak jak je podávána k přepravě. SAPT musí být určena zkušebními postupy
stanovenými pro teplotu samourychlujícího se rozkladu pro samovolně se rozkládající látky podle části
II, oddílu 28 Příručky zkoušek a kritérií;
„Vykládka“ všechny činnosti vykonávané vykládcem podle definice vykládce;

Kapitola 1.4
1.4.2.1.1 (c) Namísto „označené“ uvést „opatřené značkami“.
1.4.2.1.1 (e) Pozměnit text za slovy „prázdná nevyčištěné žlezniční vozy“ do tohoto znění: „a prázdné
nevyčištěné kontejnery pro volně ložené látky byly opatřeny velkými bezpečnostními značkami,
značkami a bezpečnostními značkami podle kapitoly 5.3 a aby prázdné nevyčištěné cisterny…../další
text je beze změny/.
1.4.2.2.1 (c) Netýká se českého překladu
1.4.3.1.1 (c) Vypustit text „, pokud nakládá nebezpečné věci do vozidla nebo velkého nebo malého
kontejneru,“.
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1.4.3.1.1 (d) Pozměnit text za slovy „předpisy týkající se“ do tohoto znění: „označení velkými
bezpečnostními značkami, značkami a oranžovými tabulkami podle kapitoly 5.3.“.
1.4.3.3 (h) Pozměnit text do tohoto znění:
„(h) musí při přípravě nebezpečných věcí k přepravě zajistit, aby byly velké bezpečnostní značky,
značky, oranžové tabulky a bezpečnostní značky umístěny na cisterny, vozidla a kontejnery pro volně
ložené látky podle kapitoly 5.3.“.
1.4.3.3 (s) Namísto „pokynům pro nakládku“ uvést „pokynům pro nakládku a vykládku“.
1.4.3.3 (u) Pozměnit do tohoto znění:
„(u) musí se přesvědčit, že je během celého trvání nakládky zajištěn trvalý a patřičný dozor.“.
1.4.3.3 (v) Pozměnit do tohoto znění:
„(v) pokud použije zvláštní ustanovení 803, musí zaručit a zdokumentovat, za použití vhodného
postupu, že nejvyšší dovolená teplota nákladu není překročena a musí veliteli plavidla poskytnout
prokazatelnou formou instrukce.“.
1.4.3.7 Vypustit POZNÁMKU pod nadpisem.
1.4.3.7.1 (c) Na konec doplnit: „a manipulace“.
1.4.3.7.1 (f) Pozměnit konec do tohoto znění:: „…… už nebyly opatřeny velkými bezpečnostními
značkami, značkami a oranžovými tabulkami, kterými byly označeny podle kapitoly 5.3.“.
1.4.3.7.1 (j) /Tato změna je v českém znění již obsažena/.

Kapitola 1.6
1.6.1.1 Namísto „30. června 2015“ uvést „30. června 2017“. Namísto „31. prosince 2014“ uvést „31.
prosince 2016“.
16.1.15 Netýká se českého překladu
1.6.1.20, 1.6.1.28, 1.6.1.30, 1.6.1.31, 1.6.1.32 Vypustit a vložit „(Vypuštěno)“.
1.6.1.25 Pozměnit do tohoto znění:
„1.6.1.25 Láhve s hydraulickým vnitřním objemem nejvýše 60 litrů označené UN číslem podle
ustanovení ADN platných do 31. prosince 2012 a které neodpovídají požadavkům uvedeným v 5.2.1.1,
pokud jde o velikost UN čísla a písmen UN, platným od 1. ledna 2013, smějí být dále používány až do
příští periodické inspekce, nejdéle však do 30. června 2018.“.
1.6.1.26 Netýká se českého překladu
Doplnit následující nová přechodná ustanovení:
„1.6.1.35 (Vyhrazeno)
„1.6.1.36 (Vyhrazeno)
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„1.6.1.37 (Vyhrazeno)
„1.6.1.38 Smluvní strany smějí nadále vydávat osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních
poradců pro přepravu nebezpečných věcí podle vzoru platného do 31. prosince 2016, namísto
osvědčení odpovídajících požadavkům uvedeným v 1.8.3.18, platným od 1. ledna 2017, až do 31.
prosince 2018. Taková osvědčení smějí být dále používána až do konce své pětileté platnosti.“.
„1.6.1.39 Bez ohledu na požadavky zvláštního ustanovení 188 kapitoly 3.3 platné od 1. ledna 2017
smějí být kusy obsahující lithiové články nebo baterie nadále označovány až do 31. prosince 2018 podle
požadavků zvláštního ustanovení 188 kapitoly 3.3 platných do 31. prosince 2016.“.
„1.6.1.40 Bez ohledu na ustanovení ADN platná od 1. ledna 2017 smějí být předměty UN čísel 0015,
0016 a 0303 obsahující dýmotvornou látku (dýmotvorné látky), toxickou (toxické) při inhalaci podle
kritérií pro třídu 6.1, vyrobené před 31. prosincem 2016, přepravovány až do 31. prosince 2018 bez
bezpečnostní značky pro vedlejší nebezpečí „TOXICKÝ“ (vzor č. 6.1, viz 5.2.2.2.2).“.
„1.6.1.41 Bez ohledu na ustanovení ADN platná od 1. ledna 2017 smějí být velké obaly vyhovující
parametrům obalové skupiny III podle zvláštního ustanovení pro balení L2 pokynu pro balení LP02
v 4.1.4.3 ADR platného do 31. prosince 2016 dále používány pro UN číslo 1950 až do 31. prosince
2022.“.
„1.6.1.42 Bez ohledu na požadavky uvedené ve sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2, platné od 1. ledna
2017 pro UN čísla 3090, 3091, 3480 a 3481 třídy 9, smí být bezpečnostní značka (vzor č. 9, viz 5.2.2.2.2)
dále používána pro tato UN čísla až do 31. prosince 2018.“
1.6.7.1.2 (c) Za slova „znamená, že“ vložit následující text: „pokud bylo pro plavidlo využito přechodné
opatření v odstavci (b), musí být požadavky ……“.
1.6.7.2.2.2 Pozměnit následující položky v tabulce do tohoto znění:
ustanovení
předmět
platnost a komentář
1.2.1
Nákladní prostory
N.R.M. pro plavidla typu N otevřená,
jejichž nákladní prostory obsahují
pomocná zařízení a která přepravují pouze
látky třídy 8, s poznámkou 30 ve sloupci
(20) tabulky C kapitoly 3.2.

7.2.3.20.1

7.2.3.20.1

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2038.
Vybavení balastních tanků a N.R.M. po 1. lednu 2013 pro tanková
komor
ukazateli
úrovně plavidla typů C a G a pro tanková plavidla
s dvojitou obšívkou typu N.
hladiny
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2012.
Prokázání stability v případě N.R.M. pro plavidla typů G a N.
netěsnosti spojené s balastní
vodou
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044.
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7.2.3.31.2

Motorová vozidla pouze mimo N.R.M. pro plavidla typu N.
oblast nákladu
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.
Do tohoto data se následující požadavek
vztahuje na plavidla v provozu: vozidlo se
nesmí startovat na palubě.

7.2.3.51.3
7.2.4.22.3

Vypustit
Odběr vzorků z jiných otvorů

N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2018.

9.3.3.8.1

Pokračování třídy

Do tohoto data se na plavidlech v provozu
smějí otevírat víka nákladních tanků v
průběhu nakládky pro kontrolu a odběr
vzorků.
N.R.M. pro plavidla typu N otevřená s
lapači plamene a plavidla typu N otevřená.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044.
Do tohoto data platí na plavidlech
v provozu následující požadavky:

9.3.1.11.2(a)
(1.položka)

Uspořádání nákladních tanků
Vzdálenost mezi nákladními
tanky a bočními stěnami

9.3.3.11.4

9.3.3.11.6 (a)

Výška sedel
Průchody v koncových
přepážkách nákladních
prostorů

Pokud není stanoveno jinak, musí typ
konstrukce, pevnost, podřízené dělení,
výbava a převody plavidla odpovídat nebo
být
rovnocenné
konstrukčním
požadavkům
pro
klasifikaci
v
nejvyšší třídě od uznané klasifikační
společnosti.
N.R.M. pro plavidla typu G, jejichž kýly
byly položeny před 1. lednem 1977.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044.
N.R.M. od 1. ledna 2005 pro plavidla typu
N otevřená, jejichž kýly byly položeny
před 1. lednem 1977.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044.
Tvar koferdamu upraveného N.R.M. pro plavidla typu N, jejichž kýly
jako prostor s čerpadly
byly položeny před 1. lednem 1977.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044.
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9.3.3.11.8

9.3.3.12.7

9.3.3.16.1

9.3.1.16.2
9.3.3.16.2

9.3.3.16.2

9.3.1.17.1
9.3.3.17.1

Uspořádání
provozních N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
prostorů
v
oblasti
nákladu pod palubou
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2038.
Schvalování lapačů plamene
N.R.M. pro plavidla typu N, jejichž kýly
byly položeny před 1. lednem 1977.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2018.
Motory s vnitřním spalováním N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
mimo oblast nákladu
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.
Závěsy dveří směřující do N.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly
oblasti nákladu
položeny před 1. lednem 1977, kde by
změny mohly omezovat jiné hlavní otvory.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.
Prostory strojovny přístupné z N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
paluby
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.
Obytné prostory a kormidelna N.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly
mimo oblast nákladu
položeny před 1. lednem 1977, pokud
není spojení mezi kormidelnou a jinými
uzavřenými prostory.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044.

9.3.3.17.1

9.3.1.17.2
9.3.2.17.2
9.3.3.17.2

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044 pro plavidla o délce do 50
metrů, jejichž kýly byly položeny před 1.
lednem 1977 a jejichž kormidelny jsou
umístěny v oblasti nákladu, i když to
poskytuje přístup k jiným uzavřeným
prostorům, pokud je bezpečnost zajištěna
patřičnými
provozními
požadavky
příslušného orgánu.
Obytné prostory a kormidelna N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
mimo oblast nákladu
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044.
Vstupy směřující do oblasti N.R.M. pro plavidla o délce do 50 metrů,
nákladu
jejichž kýly byly položeny před 1. lednem
pokud
jsou
nainstalovány
1977,
protiplynové ochrany.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044.
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9.3.3.17.2

Vstupy a otvory

N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044.

9.3.3.17.3
9.3.3.17.5
(b), (c)

9.3.3.20.2

9.3.3.21.1 (b)

Vypustit
Schválení průchodek hřídele a N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
zobrazení pokynů
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2018.
Plnění
kofrdamů
pomocí N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
čerpadla
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2018.
Indikátor úrovně hladiny
N.R.M. od 1. ledna 2005 pro plavidla typu
N otevřená s lapači plamene a typu N
otevřená.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2018.

9.3.3.21.1 (g)

9.3.3.23.2

9.3.3.23.2

9.3.3.23.3

Otvor pro odběr vzorků

Do tohoto data na plavidlech v provozu
vybavených otvory pro měření tyto otvory
musí:
- být umístěny tak, aby stupeň naplnění
mohl být měřen pomocí měrné tyče;
- být vybaveny automatickým uzávěrem.
N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2018.
Zkušební tlak pro nákladní N.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly
tanky
položeny před 1. lednem 1977, pro které
se vyžaduje zkušební tlak 15 kPa (0, 15
baru).
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044. Do tohoto data je zkušební
tlak 10 kPa (0,10 baru) dostačující.
Zkušební tlak pro nákladní N.R.M. pro kalová plavidla v provozu před
tanky
1. lednem 1999
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044. Do tohoto data je zkušební
tlak 5 kPa (0,05 baru) dostačující.
Zkušební tlak pro nakládací a N.R.M. pro kalová plavidla v provozu před
vykládací potrubí
1. lednem 1999
Obnovení
schvalovacího
osvědčení
nejpozději do 1.ledna 2039. Do tohoto
data je zkušební tlak 400 kPa (4 bary)
dostačující.
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9.3.3.42.2

Systém ohřevu nákladu

N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.

9.3.3.52.1
(b), (c), (d) a (e)

9.3.1.52.1 (e)
9.3.3.52.1 (e)

Elektrická zařízení

Do tohoto data platí na plavidlech v
provozu následující požadavky: Toto je
možno dodržet pomocí odlučovače kalu
namontovaného na zpětnou trubku
kondenzované vody.
N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.
Elektrická
zařízení
typu N.R.M. pro plavidla typu N, jejichž kýly
„potvrzená bezpečnost“ v
byly položeny před 1. lednem 1977.
oblasti nákladu
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.
Do tohoto data musí být během nakládky,
vykládky a vypouštění plynů na plavidlech,
která
nemají
plynotěsné
otvory
kormidelny (např. dveře, okna atd.),
dodrženy v oblasti nákladu tyto podmínky:

9.3.3.52.2

9.3.1.52.3 (a)
9.3.1.52.3 (b)
9.3.3.52.3 (a)
9.3.3.52.3 (b)

(a) Všechna elektrická zařízení určená
k použití musí být v provedení typu
„omezené nebezpečí výbuchu“, tj.
musí být zkonstruována tak, aby za
normálních provozních podmínek
nedošlo k jiskření a aby teplota jejich
vnějšího povrchu nestoupla nad 200
oC, nebo musejí být typu odolného
proti skrápění vodou a jejich teplota
vnějšího povrchu za normálních
provozních podmínek nepřekročí
200°C;
(b) Elektrická zařízení, která nesplňují
požadavky uvedené pod písmenem (a)
výše, musí být označena červenou
barvou a musí je být možno odpojit
pomocí hlavního vypínače.
Elektrické
akumulátory N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
umístěné mimo oblast nákladu
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.
Elektrická zařízení používaná N.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly
během nakládky, vykládky a položeny před 1. lednem 1977.
vypouštění plynů
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034 pro následující zařízení:
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- instalace osvětlení v ubytovacích
prostorech,
s
výjimkou
vypínačů
umístěných v blízkosti
vstupu
do
ubytovacích prostorů;
- radiové telefonní instalace v ubytovacích
prostorech a v kormidelnách a zařízení
pro ovládání spalovacích motorů.
Do tohoto data veškerá ostatní elektrická
zařízení musí splňovat následující
požadavky:

9.3.3.52.6

(a) generátory, motory atd. – stupeň krytí
IP13;
(b) řídící panely, osvětlení atd. - stupeň
krytí IP23;
(c) zařízení atd. - stupeň krytí IP55.
Elektrická zařízení používaná N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
během nakládky, vykládky a
vypouštění plynů
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.
Červené
označení
na N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
elektrických zařízeních
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.
Odpojovač pro průběžně N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.
poháněný generátor
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.
Trvale připevněné zásuvky
N.R.M. pro plavidla typu N otevřená.

9.3.1.56.1
9.3.3.56.1

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.
Kovové stínění pro všechny N.R.M. pro plavidla, jejichž kýly byly
kabely v oblasti nákladu
položeny před 1. lednem 1977.

9.3.3.52.3 (a)
9.3.3.52.3 (b)

9.3.3.52.4

9.3.3.52.5

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2034.
1.6.7.3 Pozměnit položku pro 9.3.3.8.1 v tabulce do tohoto znění:
ustanovení
předmět
platnost a komentář
9.3.3.8.1
Klasifikace
N.R.M. pro plavidla typu N otevřená s
lapači plamene a plavidla typu N otevřená.
Obnovení schvalovacího osvědčení po 31.
prosinci 2044.
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1.6.7.2 Doplnit nová přechodná ustanovení v tomto znění:
„1.6.7.2.1.4 Pro plavidla nebo čluny, jejichž kýl byl položen před 1. červencem 2017 a která
neodpovídají požadavkům v 9.0.X.1 týkajícím se dokumentace plavidla, musí uchovávání podkladů pro
dokumentaci cisterny začít nejpozději při příští obnově platnosti schvalovacího osvědčení.“.
„1.6.7.2.2.5 Pro plavidla nebo čluny, jejichž kýl byl položen před 1. červencem 2017 a která
neodpovídají požadavkům v 9.3 .X.1 týkajícím se dokumentace plavidla, musí uchovávání podkladů pro
dokumentaci cisterny začít nejpozději při příští obnově platnosti schvalovacího osvědčení.“.
1.6.7.4.2 Vypustit tabulku 2 a vložit „Tabulka 2. Do 31.12.2015 (Vypuštěno).“
Vložit nový 1.6.9 v tomto znění:
„1.6.9 Přechodná ustanovení týkající se uznávání klasifikačních společností
1.6.9.1 Ustanovení odstavce 1.15.3.8 týkající se udržování účinného systému vnitřní kvality
doporučenými klasifikačními společnostmi ještě platná k 31. prosinci 2015 smějí být dále používána až
do 14. září 2018.“.

Kapitola 1.7
1.7.1.5.1 (a) Namísto „5.2.1.9“ uvést „5.2.1.10“.

Kapitola 1.8
1.8.3.2 Text odstavce (b) upravit do tohoto znění: „…související balení, plnění, nakládka nebo
vykládka……nebo souvisejícím balením, plněním, nakládkou nebo vykládkou…“
1.8.3.3 Ve třetím, pátém, šestém a devátém odseku třetího pododstavce před slova „nakládka nebo
vykládka“ vložit slova „balení, plnění,“ (čtyřikrát). V desátém a dvanáctém odseku před slova
„nakládka a vykládka“ vložit slova „balení, plnění,“ (dvakrát).
1.8.3.6

Před slova „nakládky nebo vykládky“ vložit slova „balení, plnění,“.

1.8.3.9

Za slova „při přepravě“ vložit slova „, balení, plnění, nakládce nebo vykládce“.

1.8.3.10 Na konec druhého odseku doplnit: „, včetně, pokud je to nutné, infrastruktury a organizace
elektronických zkoušek podle 1.8.3.12.5, pokud musí být provedeny;"
1.8.3.11 (b) Netýká se českého znění
1.8.3.11 (b) V desátém odseku v závorce před slova „nakládka a vykládka“ vložit slova „balení, plnění,“.
V jedenáctém odseku před slova „nakládkou a po vykládce“ vložit slova „balením, plněním,“.
1.8.3.12.2 Pozměnit do tohoto znění:
„1.8.3.12.2 Příslušný orgán nebo jím pověřená zkušební organizace musí dohlížet na každou zkoušku.
Jakákoli manipulace a podvádění musí být, jak je to jen možné, vyloučeny. Totožnost kandidáta musí
být ověřena. Při písemné zkoušce není dovoleno použití žádných jiných dokumentů kromě
mezinárodních a vnitrostátních předpisů. Všechny zkušební dokumenty musí být zaregistrovány a
uchovány v písemné formě nebo elektronicky jako datový soubor.“.
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1.8.3.12.4 (a) Pozměnit čtvrtý odsek do tohoto znění: „ – značky, velké bezpečnostní značky a
bezpečnostní značky;“.
Doplnit nové ustanovení 1.8.3.12.5 v tomto znění:
„1.8.3.12.5 Písemné zkoušky smějí být prováděny, zcela nebo zčásti, v elektronické formě, kde jsou
odpovědi zaznamenávány a vyhodnocovány za použití procesů elektronického zpracování dat (EDP),
pokud jsou splněny tyto podmínky:
(a) Hardware a software musí být zkontrolovány a přijaty příslušným orgánem nebo jím pověřenou
zkušební organizací;
(b) Musí být zajištěna správná technická funkce. Musí být učiněna opatření týkající se možností
pokračování zkoušky, dojde-li k selhání technických prostředků a aplikací. Na vstupních
zařízeních nesmějí být k dispozici žádné pomocné funkce (např. funkce elektronického
vyhledávání). Elektronické medium poskytnuté podle 1.8.3.12.3 nesmí dovolit kandidátům
komunikovat během zkoušky s jakýmkoli jiným přístrojem;
(c) Konečná vstupní data každého kandidáta musí být zaznamenána. Vyhodnocení výsledků musí
být transparentní.“.
1.8.3.18 V osmé položce („Platné do…“) před slova „nakládku nebo vykládku“ vložit slova „balení,
plnění,“.
1.8.3.18 Vypustit poslední dvě řádky vzorového osvědčení.

Kapitola 1.15
1.15.3.8 Namísto „EN ISO 9001:2008 + AC:2009“ uvést „EN ISO 9001:2015“.

Kapitola 1.16
1.16
Doplnit nový odstavec v tomto znění:
„1.16.0 Pro účely této kapitoly znamená pojem „vlastník“ vlastníka nebo jeho ustanoveného zástupce,
nebo pokud je plavidlo najato provozovatelem, provozovatele nebo jeho ustanoveného zástupce.“
1.16.1.2.1 Pozměnit do tohoto znění:
„1.16.1.2.1 Schvalovací osvědčení musí odpovídat vzoru uvedenému v 8.6.1.1 nebo 8.6.1.3, pokud jde
o obsah, formu a dispozici, a obsahovat požadované údaje, jak je to patřičné. Musí obsahovat datum
vypršení lhůty platnosti.
Jeho rozměry jsou 210 mm x 297 mm (A4). Smějí se používat přední i zadní strany.
Musí být vystaveno v jazyce nebo v jednom z jazyků vydávající země. Pokud tímto jazykem není
angličtina, francouzština nebo němčina, musí být záhlaví osvědčení a každý zápis pod body 5,9 a 10 ve
schvalovacím osvědčení plavidel pro přepravu kusů a látek volně ložených (8.6.1.1) a pod body 12, 16
a 17 ve schvalovacím osvědčení tankových plavidel (8.6.1.3) provedeny také v angličtině, francouzštině
nebo němčině.“.
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1.16.1.2.2 Pozměnit konec do tohoto znění: „… konstrukce a výbava kompletně splňují příslušná
ustanovení těchto Pravidel.“.
1.16.1.2.5, druhý odstavec V třetí větě na konci před slova „klasifikační společnost“ předřadit slovo
„uznanou“.
1.16.1.2.5, poslední odstavec před POZNÁMKOU Pozměnit začátek do tohoto znění:
„Uznaná klasifikační společnost musí bez prodlení, po doručení schvalovacího osvědčení jeho držiteli,
předat kopii seznamu látek pro plavidlo….“. (Zbytek textu beze změny).
1.16.1.3.1 Pozměnit takto:
1.16.1.3.1 (a) Namísto „platná ustanovení“ uvést „platné požadavky“.
1.16.1.3.1 Doplnit nový pododstavec (b) v tomto znění:
„(b) Plavidlo nesplňuje všechny příslušné požadavky těchto Pravidel, ale bezpečnost přepravy není
podle posouzení příslušného orgánu ohrožena.
Jednorázové prozatímní schvalovací osvědčení je platné na přiměřenou dobu, aby bylo možno uvést
plavidlo do souladu s příslušnými ustanoveními, nejvýše však na dobu tří měsíců.
Příslušný orgán může vyžadovat dodatečné zprávy navíc k inspekční zprávě a může vyžadovat
dodatečné podmínky.
POZNÁMKA: Pro vydání definitivního schvalovacího osvědčení podle 1.16.1.2 musí být vypracována
nová inspekční zpráva podle 1.16.3.1, která potvrzuje soulad také s dosud nesplněnými požadavky
těchto Pravidel.“.
Přečíslovat stávající pododstavec (b) na (c).
„1.16.1.3.2 Za text „vzoru uvedenému v 8.6.1.2 nebo 8.6.1.4“ vložit: „, pokud jde o obsah, formu a
dispozici,“ a na konec doplnit následující text:
„Jeho rozměry jsou 210 mm x 297 mm (A4). Smějí se používat přední i zadní strany.
Musí být vystaveno v jazyce nebo v jednom z jazyků vydávající země. Pokud tímto jazykem není
angličtina, francouzština nebo němčina, musí být záhlaví osvědčení a každý zápis pod bodem 5 v
prozatímním schvalovacím osvědčení plavidel pro přepravu kusů a látek volně ložených (8.6.1.2) a pod
bodem 12 v prozatímním schvalovacím osvědčení tankových plavidel (8.6.1.4) provedeny také v
angličtině, francouzštině nebo němčině.“.
1.16.1.3 Doplnit nový 1.16.1.3.3 v tomto znění:
„1.16.1.3.3 Pro tanková plavidla musí být ve schvalovacím osvědčení uveden otevírací tlak pojistných
ventilů nebo vysokorychlostních ventilů.
Pokud má plavidlo nákladní tanky s různými otevíracími tlaky ventilů, musí být otevírací tlak každého
tanku uveden ve schvalovacím osvědčení.“.
1.16.2.1 Na konci prvního odstavce vypustit „nebo jeho zástupcem“.
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1.16.2.1 Vypustit poslední větu, která zní: „Doba platnosti je nejvýše pět let, s výhradou ustanovení
pododdílu 1.16.11.“.
1.16.2.1 Na konec doplnit nový odstavec v tomto znění:
„Smluvní strany musí sdělit sekretariátu Evropské hospodářské komise Spojených národů (UNECE)
kontaktní informace o jimi určených orgánech a organizacích, které jsou oprávněny podle
vnitrostátních právních předpisů vydávat schvalovací osvědčení.
Sekretariát UNECE je sdělí smluvním stranám prostřednictvím své webové stránky.“.
1.16.3. Pozměnit takto:
1.16.3.1 Na konec druhé věty za text „uznanou klasifikační společností“ vložit: „podle kapitoly 1.15“.
Pozměnit konec poslední věty do tohoto znění: „….odpovídá částečně nebo úplně příslušným
požadavkům těchto Pravidel vztahujícím se na konstrukci a výbavu plavidla.“.
Vložit nový 1.16.3.2 v tomto znění:
„1.16.3.2 Tato inspekční zpráva musí obsahovat:
- název a adresu inspekční organizace nebo uznané klasifikační společnosti, která provedla inspekci;
- žadatele o inspekci;
- datum a místo provedení inspekce;
- druh plavidla podrobeného inspekci;
- identifikaci plavidla (název, číslo plavidla, číslo ENI atd.);
- prohlášení, že plavidlo odpovídá částečně nebo úplně příslušným požadavkům ADN na konstrukci
a výbavu plavidla (ve verzi platné k datu inspekce, nebo k očekávanému datu vydání schvalovacího
osvědčení, pokud je toto datum pozdější než datum provedení inspekce);
- uvedení všech nedodržených požadavků (seznam, popis a odvolávky na ADN);
- použitá přechodná ustanovení;
- použité ekvivalenty a odchylky od předpisů platných pro plavidlo s odvoláním se na platná
doporučení Administrativního výboru ADN;
- datum vydání inspekční zprávy;
- podpis a úřední razítko inspekční organizace nebo uznané klasifikační společnosti.
Pokud inspekční zpráva nezajišťuje, že jsou všechny příslušné požadavky uvedené v 1.16.3.1 splněny,
může příslušný orgán vyžadovat jakékoli dodatečné informace k vydání prozatímního schvalovacího
osvědčení podle 1.16.1.3.1 (b).
Orgán, který vydává schvalovací osvědčení, může vyžadovat informace týkající se oddělení a inspektora
(inspektorů), kteří provedli inspekci včetně e-mailového a telefonního čísla, avšak tyto informace
nebudou součástí dokumentace plavidla.“.
Přečíslovat stávající odstavec 1.16.3.2 na 1.16.3.3. /Další změna se netýká českého znění./
Vložit dva nové odstavce v tomto znění:
„1.16.3.4 Ustanovení uvedená v 1.16.3.1, 1.16.3.2 na 1.16.3.3 se vztahují na první inspekci zmíněnou
v 1.16.8, na zvláštní inspekci zmíněnou v 1.16.9 a na periodickou inspekci zmíněnou v 1.16.10.“
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„1.16.3.5 Je-li inspekční zpráva vydána uznanou klasifikační společností, může inspekční zpráva
zahrnovat osvědčení uvedené v 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 nebo 9.3.3.8.1.
Přítomnost osvědčení vydaných uznanou klasifikační společností pro účely odstavců 8.1.2.3 (f) a 8.1.2.3
(o) na plavidle zůstává povinnou.“.
1.16.5 Pozměnit první větu do tohoto znění: „Vlastník plavidla musí podat žádost o vystavení
schvalovacího osvědčení u příslušného orgánu uvedeného v 1.16.2.1.“. Pozměnit poslední větu do
tohoto znění: „K získání schvalovacího osvědčení musí být žádost doprovázena alespoň platným lodním
osvědčením, inspekční zprávou uvedenou v 1.16.3.1 a osvědčením uvedeným v 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1,
9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 nebo 9.3.3.8.1.“.
1.16.6.1, 1.16.6.3, 1.16.7.1, 1.16.9, 1.16.10.1 (dvakrát) a 1.16.11 Vypustit „nebo jeho zástupce“.
1.16.10.3. Vložit novou poslední větu v tomto znění: „Po tomto časovém období musí být plavidlo
podrobeno první inspekci podle 1.16.8.“.
1.16.10.4. Před slovo „inspekce“ vložit slovo „periodické“.
1.16.11 Pozměnit začátek do tohoto znění: „Odchylkou od oddílu 1.16.10 může příslušný orgán, který
vydal schvalovací osvědčení, na základě odůvodněné žádosti vlastníka prodloužit platnost
schvalovacího osvědčení…..“.(Zbytek textu beze změny).
1.16.12.2. Vypustit „nebo provozovateli“.
1.16.13 Pozměnit nadpis do tohoto znění: „Odebrání, ponechání nebo vrácení schvalovacího
osvědčení“.
1.16.13.1 Za slova „těchto Pravidel“ doplnit text: „…., nebo není-li platná nejvyšší třída plavidla podle
9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 nebo 9.3.3.8.1.“.
1.16.13.2 V druhém odstavci namísto „1.16.2.1 až 1.16.9“ uvést „1.16.9 a 1.16.13.1“.
1.16.13.4 V prvním odstavci před slova „klasifikační společnost“ vložit slovo „uznaná“.
Pozměnit konec do tohoto znění: „….nebezpečí pro životní prostředí, nebo není-li nejvyšší třída plavidla
platná, musí to bezodkladně oznámit příslušnému orgánu, kterému jsou odpovědny, aby mohl učinit
rozhodnutí o ponechání osvědčení.“.
1.16.13.5 V prvním odstavci před slova „klasifikační společnost“ vložit slovo „uznaná“, namísto
„1.16.13.1“ uvést „1.16.13.4“ a vypustit slova „nebo jeho zástupci“. V druhém odstavci vypustit slova
„nebo jeho zástupce“, vložit slovo „uznaná“ před slova „klasifikační společnost“ (dvakrát). /Další změna
se netýká českého znění./

Kapitola 2.1
2.1.1.1

U třídy 4.1 za „samovolně se rozkládající látky“ vložit „, polymerizující látky“.

2.1.2.2

Na konec doplnit následující novou větu:
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„Látky jmenovitě uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2 musí být přepravovány podle své
klasifikace v tabulce A, nebo za podmínek stanovených v 2.1.2.8.“.
Doplnit nové ustanovení 2.1.2.8 v tomto znění:
„2.1.2.8 Odesilatel, který zjistil na základě výsledků zkoušek, že látka jmenovitě uvedená ve sloupci
(2) tabulky A kapitoly 3.2 splňuje kritéria pro třídu, která není uvedena ve sloupci (3a) nebo (5) tabulky
A kapitoly 3.2, smí se schválením příslušného orgánu zaslat tuto látku:
- pod nevhodnější hromadnou položkou uvedenou v pododdílu 2.2.x.3, která zahrnuje všechna
nebezpečí; nebo
- pod tímtéž UN číslem a pojmenováním, ale s informacemi o dodatečném nebezpečí(ch) nutnými
pro identifikaci jednoho nebo více dodatečných vedlejších nebezpečí (dokumentace, nápis, velká
bezpečnostní značka), za podmínky, že třída zůstane nezměněna a že jakékoli jiné přepravní
podmínky (např. omezené množství, ustanovení pro balení a cisterny), které by normálně platily
pro látky mající takovou kombinaci nebezpečí, jsou stejné jako přepravní podmínky platné pro
tuto jmenovitě uvedenou látku.
POZNÁMKA 1: Příslušným orgánem udělujícím schválení smí být příslušný orgán kterékoli smluvní
strany ADN, který smí také uznat schválení udělené příslušným orgánem země, která není smluvní
stranou ADN, za podmínky, že toto schválení bylo uděleno v souladu s postupy platnými podle RID, ADR,
ADN, IMDG Code nebo Technických pokynů ICAO.
POZNÁMKA 2: Jestliže příslušný orgán udělí taková schválení, měl by o tom informovat Podvýbor
expertů pro přepravu nebezpečných věcí OSN a podat příslušný návrh změny k Seznamu nebezpečných
věcí ve Vzorových předpisech OSN. Pokud by byla navrhovaná změna zamítnuta, měl by příslušný orgán
své schválení stáhnout.
POZNÁMKA 3: K přepravě podle 2.1.2.8 viz též 5.4.1.1.20.“.
2.1.3.4.2 Za „UN 3151 BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ;“ doplnit novou položku v tomto
znění:
„UN 3151 MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVANÉ, KAPALNÉ;“.
Za „UN 3152 BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ;“ doplnit novou položku v tomto znění:
„UN 3152 MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVANÉ, TUHÉ;“.
2.1.3.5.5 Poznámka pod čarou 2 Pozměnit takto:
Vypustit „(nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES (Úřední věstník Evropských
společenství č. L 114 z 27. dubna 2006, strana 9))“.
Na konec vložit: „; a směrnice 2008/98/ES Evropského parlamentu a Rady z 19. listopadu 2008 o
odpadech a zrušující některé směrnice (Úřední věstník Evropské unie č. L 312 z 22. listopadu 2008,
strana 3-30)“.

Kapitola 2.2
2.2.1.1.5 V definici podtřídy 1.6, v druhé větě namísto „obsahují jen velmi málo citlivé látky“ uvést
„převážně obsahují velmi málo citlivé látky“.
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2.2.1.1.6 Pozměnit definici skupiny snášenlivosti N do tohoto znění: „Předměty převážně obsahující
velmi málo citlivé látky“.
2.2.1.1.7.1 První věta zůstává beze změny. Zbývající text bude znít takto:
„Avšak:
(a) kaskády dávající pozitivní výsledek při zkoušce HSL výbuškové slože v přípojku 7 Příručky zkoušek a
kritérií musí být klasifikovány jako 1.1G, bez ohledu na výsledky Série zkoušek 6;
(b) jelikož je počet druhů zábavné pyrotechniky ……./pokračuje druhá věta stávajícího textu/.
2.2.1.1.7.5 V tabulce v položce „Fontány“, ve sloupci „Zahrnuje/nazývá se“ vypustit „Bengálské ohně“.
Ve třetím sloupci na konec doplnit tuto POZNÁMKU:
„POZNÁMKA: Fontány určené k vytváření vertikální kaskády nebo ohněpádu se považují za kaskády
(viz následující položku).“.
Za položku pro „Fontány“ vložit tuto novou položku:
Typ
Zahrnuje/nazývá Definice
se
Kaskáda
Bezpředmětné
pyrotechnická
fontána určená
k vytváření
vertikální kaskády
nebo ohněpádu

Specifikace
obsahující
pyrotechnickou látku,
která dává pozitivní
výsledek při zkoušce HSL
výbuškové slože
v přípojku 7 Příručky
zkoušek a kritérií bez
ohledu na výsledky Série
zkoušek 6 (viz
2.2.1.1.7.1 (a))
obsahující
pyrotechnickou látku,
která dává negativní
výsledek při zkoušce HSL
výbuškové slože
v přípojku 7 Příručky
zkoušek a kritérií

Klasifikace

1.1G

1.3G

/Poznámka překladatele: Při překladu této tabulky jsem se přidržel spíše francouzského originálu, který
se mi zdá jednoznačnější./
2.2.1.1 Vložit nový odstavec 2.2.1.1.9 v tomto znění:
„2.2.1.1.9 Klasifikační dokumentace
2.2.1.1.9.1 Příslušný orgán přiřazující předmět nebo látku do třídy 1 musí potvrdit tuto klasifikaci
žadateli písemně.

Částka 22

Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2017

Strana 7183

ECE/ADN/36
2.2.1.1.9.2 Klasifikační dokument vydaný příslušným orgánem smí být v jakékoli formě a může sestávat
z více než jedné stránky, pokud jsou stránky číslovány postupně. Dokument musí mít jediné jednací
číslo.
2.2.1.1.9.3 Informace obsažené v dokumentu musí být snadno identifikovatelné, čitelné a trvalé.
2.2.1.1.9.4 Příklady informací, které mohou být obsaženy v klasifikačním dokumentu jsou následující:
(a) Název příslušného orgánu a ustanovení vnitrostátních předpisů, která zakládají jeho legitimitu;
(b) Odvětvové nebo celostátní předpisy, k nimž se klasifikační dokument vztahuje;
(c) Potvrzení, že klasifikace byla schválena, provedena nebo odsouhlasena podle Vzorových předpisů
OSN nebo příslušných odvětvových předpisů;
(d) Název a adresa právnické osoby, které byla klasifikace svěřena, a identifikační číslo společnosti,
které jednoznačně identifikuje danou společnost nebo její pobočky podle vnitrostátních předpisů;
(e) Pojmenování, pod kterým bude výbušná látka nebo předmět uveden(a) na trh nebo
podáván(a) k přepravě;
(f) Oficiální pojmenování pro přepravu, UN číslo, třída, podtřída a příslušná skupina snášenlivosti
výbušné látky nebo předmětu;
(g) Tam, kde je to patřičné, nejvyšší čistá (netto) hmotnost výbušné látky obsažené v kusu nebo
předmětu;
(h) Jméno, podpis, razítko, pečeť nebo jiná identifikace osoby pověřené příslušným orgánem k vydání
klasifikačního dokumentu jsou jasně viditelné;
(i) Pokud je bezpečnost při přepravě nebo podtřída považována za závislou na obalu, identifikace
schválených:
- vnitřních obalů
- meziobalů
- vnějších obalů;
(j) Klasifikační dokument uvádí číslo součásti, skladové číslo nebo jakékoli jiné identifikační číslo, pod
nímž bude výbušná látka nebo předmět uveden(a) na trh nebo podáván(a) k přepravě;
(k) Název a adresa právnické osoby, která vyrábí výbušniny, a identifikační číslo společnosti, které
jednoznačně identifikuje danou společnost nebo její pobočky podle vnitrostátních předpisů;
(l) Jakákoli dodatečná informace týkající se příslušného pokynu pro balení a popřípadě zvláštních
ustanovení pro balení, kde je to náležité;
(m) Základna pro volbu klasifikace, tj. zda na základě výsledků, zkoušek, závady u zábavné
pyrotechniky, analogie se zatříděnou výbušnou látkou nebo předmětem, definice uvedená v tabulce A
kapitoly 3.2 atd.;
(n) Jakékoli zvláštní podmínky nebo omezení, které příslušný orgán stanovil pro zajištění bezpečnosti
přepravy výbušnin, sdělování nebezpečí a mezinárodní přepravu;
(o) Datum vypršení platnosti klasifikačního dokumentu, pokud to příslušný orgán považuje za
nutné.“.
2.2.1.4

V definici „RAKETOVÉ MOTORY“ za „0281“ vložit „, 0510“.

2.2.2.2.1 Pozměnit do tohoto znění:
„2.2.2.2.1 Chemicky nestálé plyny třídy 2 jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, byla-li učiněna
potřebná opatření k zabránění možnosti nebezpečného rozkladu nebo polymerizace za normálních
podmínek přepravy, nebo jsou-li přepravovány podle zvláštního ustanovení pro balení (r) pokynu pro
balení P200 (10) pododdílu 4.1.4.1 ADR, jak je to vhodné. K opatřením potřebným pro zabránění
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polymerizaci viz zvláštní ustanovení 386 kapitoly 3.3. Za tímto účelem je zvláště třeba dbát na to, aby
nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by tyto reakce mohly podporovat.“.
2.2.3.1.5 Stávající text tohoto odstavce se stává novým pododstavcem 2.2.3.1.5.1. Na jeho začátku
namísto „Viskózní kapalné látky“ uvést „S výhradou ustanovení uvedených v 2.2.3.1.5.2 viskózní
kapalné látky“.
Před tento odstavec doplnit nový nadpis 2.2.3.1.5 v tomto znění:
„2.2.3.1.5 Viskózní kapalné látky“
Vložit nový 2.2.3.1.5.2 v tomto znění:
„2.2.3.1.5.2 Viskózní kapalné látky, které jsou také nebezpečné životnímu prostředí, avšak splňují
všechna ostatní kritéria v 2.2.3.1.5.1, nepodléhají žádným jiným ustanovením ADN, jsou-li
přepravovány v jednoduchých nebo skupinových obalech, které obsahují čisté množství nejvýše 5 litrů
na jednoduchý nebo vnitřní obal, za podmínky, že obaly splňují všeobecná ustanovení uvedená
v 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8 dohody ADR.“.
2.2.3.2.2 Pozměnit do tohoto znění:
„2.2.3.2.2 Chemicky nestálé látky třídy 3 jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, byla-li učiněna potřebná
opatření k zabránění možnosti nebezpečného rozkladu nebo polymerizace za normálních podmínek
přepravy. K opatřením potřebným pro zabránění polymerizaci viz zvláštní ustanovení 386 kapitoly 3.3.
Za tímto účelem je zvláště třeba dbát na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by
tyto reakce mohly podporovat.“.
2.2.3.3 U „F3 Předměty“ na konec oficiálního pojmenování pro přepravu pro UN 3269 doplnit „,
kapalný základní materiál“.
2.2.41 V názvu třídy 4.1 za „samovolně se rozkládající látky“ doplnit „, polymerizující látky“.
2.2.41.1.1 Konec prvního odstavce upravit do tohoto znění: „, jakož i samovolně se rozkládající kapalné
nebo tuhé látky a polymerizující látky.“. V druhém odstavci vložit na konec nový odsek v tomto znění:
„- polymerizující látky (viz 2.2.41.1.20 a 2.2.41.1.21).“.
2.2.41.1.2 Na konec doplnit následující nové pododstavce:
„PM Polymerizující látky
PM1 Nevyžadující řízení teploty
PM2 Vyžadující řízení teploty.“.
2.2.41.1.2 Za „F3 anorganické“ doplnit „F4 předměty“.
2.2.41 Vložit následující nové odstavce 2.2.41.1.20 a 2.2.41.1.21:
„Polymerizující látky
Definice a vlastnosti
2.2.41.1.20 Polymerizující látky jsou látky, které jsou bez stabilizace schopné projít silnou exotermickou
reakcí, jejímž výsledkem je tvoření větších molekul nebo tvoření polymerů za normálních podmínek
přepravy. Takové látky jsou považovány za polymerizující látky třídy 4.1 jestliže:
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(a) jejich teplota autoakcelerační polymerace (SAPT) je nejvýše 75°C za podmínek (s chemickou
stabilizací nebo bez ní při podávání k přepravě) a v obalu, IBC nebo cisterně, v němž (níž) má být látka
nebo směs přepravována;
(b) mají reakční teplo větší než 300 J/g; a
(c) nesplňují žádné jiné z kritérií pro zařazení do tříd 1 až 8.
Směs splňující kritéria pro polymerizující látku musí být klasifikována jako polymerizující látka třídy
4.1.
Ustanovení o řízení teploty
2.2.41.1.21 Polymerizující látky podléhají řízení teploty při přepravě, jestliže jejich teplota
autoakcelerační polymerace (SAPT) je:
(a) při podávání k přepravě v obalu nebo IBC nejvýše 50°C v obalu nebo IBC, v němž má být látka
přepravována; nebo
(b) při podávání k přepravě v cisterně nejvýše 45°C v cisterně, v níž má být látka přepravována.“.
2.2.41.3 Pod „Hořlavé tuhé látky - bez vedlejšího nebezpečí“ vložit novou větev:
předměty F4

3527 POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE,
VÍCESLOŽKOVÉ, tuhý základní materiál

Na konec doplnit následující větev:
nevyžadující řízení teploty PM1

3531 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA,
TUHÁ, STABILIZOVANÁ,
J.N.
3532 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA,
KAPALNÁ,,
STABILIZOVANÁ, J.N.

Polymerizující látky PM

vyžadující řízení teploty PM2

3533 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA,
TUHÁ, S ŘÍZENÍM
TEPLOTY, J.N
3534 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA,
KAPALNÁ, S ŘÍZENÍM
TEPLOTY, J.N.

2.2.52.1.17 V Poznámce nahradit „Předpisy pro stanovení účinků při zahřívání v uzavřeném prostoru
jsou uvedeny v Příručce zkoušek a kritérií, části II, oddílu 20 a pododílu 28.4“ větou „Předpisy pro
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stanovení účinků při zahřívání v uzavřeném prostoru jsou uvedeny v Příručce zkoušek a kritérií, části II,
oddílu 20 a testem série E v oddílu 25.“
2.2.52.4 V tabulce pozměnit dále uvedené položky:
__________________________________________________________________________________
Organický peroxid
Sloupec
Změna
__________________________________________________________________________________
DIBENZOYLPEROXID
(první řádka)
Koncentrace (%)
Namísto „˃51 – 100"
vložit „ ˃52 – 100"
terc-BUTYLKUMYLPEROXID (první řádka)
UN číslo
Namísto „3107“ uvést
„3109“
DICETYLPEROXYDIKARBONÁT
(první řádka)
Způsob balení
Namísto „OP7“ uvést
„OP8“
DICETYLPEROXYDIKARBONÁT
(první řádka)
UN číslo
Namísto „3116“ uvést
„3120“
terc-BUTYLPEROXY-3,5,5TRIMETHYLHEXANOÁT

(první řádka)

Koncentrace (%)

Namísto „˃32 – 100“
uvést „˃37 – 100“

terc-BUTYLPEROXY-3,5,5TRIMETHYLHEXANOÁT

(třetí řádka)

Koncentrace (%)

Namísto „≤ 32“
uvést „„≤ 37“

terc-BUTYLPEROXY-3,5,5(třetí řádka)
Ředidlo
Namísto „≥ 68“
TRIMETHYLHEXANOÁT
Typ B (%)
uvést „≥ 63“
________________________________________________________________________________
2.2.61.2.1 Pozměnit do tohoto znění:
„2.2.61.2.1 Chemicky nestálé látky třídy 6.1 jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, byla-li učiněna
potřebná opatření k zabránění možnosti nebezpečného rozkladu nebo polymerizace za normálních
podmínek přepravy. K opatřením potřebným pro zabránění polymerizaci viz zvláštní ustanovení 386
kapitoly 3.3. Za tímto účelem je zvláště třeba dbát na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné
látky, které by tyto reakce mohly podporovat.“.
2.2.62.1.1 Pozměnit POZNÁMKU 1 do tohoto znění:
„POZNÁMKA 1: Geneticky změněné mikroorganismy a organismy, biologické produkty, diagnostické
vzorky a záměrně infikovaná živá zvířata musí být přiřazeny do této třídy, jestliže splňují podmínky pro
tuto třídu.
Přeprava neúmyslně nebo přirozeně infikovaných živých zvířat podléhá jen platným pravidlům a
předpisům příslušných zemí původu, tranzitu a určení.“.
2.2.62.1.12.1 Vypustit poznámku pod čarou 6. Příslušně přečíslovat následné poznámky pod čarou. Na
konec doplnit tuto novou POZNÁMKU:
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„POZNÁMKA: Schválení příslušných orgánů musí být vydávána na základě platných pravidel pro
přepravu živých zvířat s přihlédnutím k aspektům nebezpečných věcí. Orgány, které jsou příslušné ke
stanovování těchto podmínek a pravidel pro schvalování musí být eglementovány na národní úrovni.
Není-li k dispozici schválení vydané příslušným orgánem smluvní strany ADN, smí příslušný orgán
smluvní strany ADN uznat schválení vydané příslušným orgánem země, která není smluvní stranou ADN.
Pravidla pro přepravu živých zvířat jsou obsažena např. v nařízení Rady (ES) č. 1/2005 z 22. prosince
2004 o ochraně zvířat během přepravy (Úřední věstník Evropské unie č. L3 z 5. ledna 2005) se
změnami.“.
2.2.7.2.4.1.3 Namísto „nápis „RADIOAKTIVNÍ““ uvést „značka „RADIOAKTIVNÍ““, všude tam, kde je to
uvedeno (4 krát).
2.2.7.2.4.1.4 (b) Namísto „nápis „RADIOAKTIVNÍ““ uvést „značka „RADIOAKTIVNÍ““.
2.2.8.2.1 Pozměnit do tohoto znění:
„2.2.8.2.1 Chemicky nestálé látky třídy 8 jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, byla-li učiněna potřebná
opatření k zabránění možnosti nebezpečného rozkladu nebo polymerizace za normálních podmínek
přepravy. K opatřením potřebným pro zabránění polymerizaci viz zvláštní ustanovení 386 kapitoly 3.3.
Za tímto účelem je zvláště třeba dbát na to, aby nádoby a cisterny neobsahovaly žádné látky, které by
tyto reakce mohly podporovat.“.
2.2.9.1.2 V položce M2 namísto „přístroje“ uvést „předměty“.
2.2.9.1.5 V nadpise a všude v textu namísto „přístroje“ uvést „předměty“ (4 krát).
2.2.9.1.7 Vložit následující nový první odstavec:
„Lithiové baterie musí splňovat následující požadavky, pokud není v ADN stanoveno jinak (např. pro
prototypy a malé výrobní série baterií platí zvláštní ustanovení 310 nebo pro poškozené baterie zvláštní
ustanovení 376).“.
2.2.9.1.7 Vypustit poslední POZNÁMKU.
2.2.9.1.11 K POZNÁMCE 2: pozměnit text poznámky pod čarou 13 do tohoto znění:
„Viz část C směrnice 2001/18/ES Evropského parlamentu a Rady o záměrném uvolňování geneticky
modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úřední
věstník Evropských společenství č. L106 ze 17.dubna 2001, str. 8-14) a nařízení (ES) č. 1829/2003
Evropského parlamentu a Rady o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úřední věstník
Evropské unie č. L268 z 18. října 2003, str. 1-23), které stanoví schvalovací postupy pro Evropskou unii.“.
Vložit novou POZNÁMKU 3 následujícího znění:
„POZNÁMKA 3: Geneticky modifikovaná živá zvířata, která podle současného stavu vědeckých znalostí
nemají žádné známé patogenní účinky na člověka, zvířata ani rostliny a jsou přepravována v klecích,
které jsou vhodné pro bezpečné zamezení jak úniku zvířat, tak i nedovoleného přístupu k nim,
nepodléhají ustanovením ADN. Ustanovení specifikovaná Mezinárodním sdružením leteckých dopravců
(IATA) pro leteckou dopravu v „Předpisech pro živá zvířata, LAR“ mohou sloužit jako doporučení pro
vhodné klece k přepravě živých zvířat.“.

Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2017

Strana 7188

Částka 22

ECE/ADN/36

Přečíslovat stávající POZNÁMKU 3 na POZNÁMKU 4.
2.2.9.1.14 V seznamu před POZNÁMKOU, za „elektrické dvouvrstvé kondenzátory (s kapacitou
akumulace energie větší než 0,3 Wh)“ přidat novou řádku v tomto znění:
„Motory a stroje, vnitřní spalování.“.
2.2.9.1.14 V POZNÁMCE vypustit položky pro UN 3166 a UN 3171.
2.2.9.3

V nadpisu pro M2 namísto „přístroje“ uvést „předměty“.

2.2.9.3 pro M2 Za „3151 BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo;“ doplnit novou položku
v tomto znění:
„3151 MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo“.
Za „3152 BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo“ doplnit novou položku v tomto znění:
„3152 MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo“.
2.2.9.3 V M11 vložit následující nové položky:
„3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU
KAPALINOU nebo 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo 3166
VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU“
„3171 VOZIDLO NA AKUMULÁTOROVÝ POHON nebo 3171 PŔÍSTROJ NA AKUMULÁTOROVÝ POHON“.

Kapitola 2.4
2.4.2.5 V druhém odstavci pozměnit konec první věty do tohoto znění:
„Směrnice pro zkoušení OECD 107, 117 nebo 123.“.

Kapitola 3.1
3.1.2.2

Na konci první věty namísto „v označení kusu“ uvést „na značce kusu“.

3.1.2.3

Na konci druhé věty namísto „v označení kusů“ uvést „na značkách kusů“.

3.1.2.6

V uvozovací větě před pododstavci (a) a (b), na konci, před slovo „pak“ vložit: „nebo vyvíjení
nadměrného tepla, nebo je-li použita chemická stabilizace v kombinaci s řízením teploty,“.

3.1.2.6 (a) Pozměnit do tohoto znění:
„(a) pro kapaliny a tuhé látky: je-li SAPT1 (měřena s inhibitorem nebo bez něho, použije-li se chemická
stabilizace) menší nebo rovna SAPT předepsané v 2.2.41.1.21, platí ustanovení v 2.2.41.1.17, zvláštní
ustanovení 386 kapitoly 3.3, zvláštní ustanovení V8 kapitoly 7.2, zvláštní ustanovení S4 kapitoly 8.5 a
požadavky kapitoly 9.6, s výjimkou toho, že pojem „SADT“ používaný v těchto odstavcích zahrnuje také
„SAPT“, pokud je dotyčná látka náchylná k polymerizaci.“.
Poznámka pod čarou 1 zní takto: „1 K definici teploty autoakcelerační polymerace (SAPT) viz 1.2.1.“.
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Kapitola 3.2, Tabulka A
Pro UN číslo 0015 vložit řádek se stejnými informacemi jako u ostatních položek UN čísla 0015 kromě
sloupce 2, kde je název „MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně,
obsahující inhalačně toxické látky“ a kódy pro balení jsou ve sloupci (5) „1+6.1“.
Pro UN číslo 0016 vložit řádek se stejnými informacemi jako u ostatních položek UN čísla 0016 kromě
sloupce 2, kde je název „MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně,
obsahující inhalačně toxické látky“ a kódy pro balení jsou ve sloupci (5) „1+6.1“.
Pro UN číslo 0303 vložit řádek se stejnými informacemi jako u ostatních položek UN čísla 0303 kromě
sloupce 2, kde je název „MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně,
obsahující inhalačně toxické látky“ a kódy pro balení jsou ve sloupci (5) „1.4+6.1“.
Pro UN číslo 1005 a 3516 přidat „379“ ve sloupci (6).
Pro UN číslo 1006, 1013, 1046, 1056, 1065, 1066, 1956, 2036, přidat “378” ve sloupci (6).
Pro UN číslo 1010, 1051, 1060, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1092, 1093, 1143, 1167, 1185, 1218,
1246, 1247, 1251, 1301, 1302, 1303, 1304, 1545, 1589, 1614, 1724, 1829, 1860, 1917, 1919, 1921,
1991, 2055, 2200, 2218, 2227, 2251, 2277, 2283, 2348, 2352, 2383, 2396, 2452, 2521, 2527, 2531,
2607, 2618, 2838, 3022, 3073 a 3079, ve sloupci (6) vložit “386”.
Pro UN číslo 1202, ve sloupci (2), nahradit normu „EN 590:2009 + A1:2010“ za normu „EN 590:2013 +
AC:2014“ (dvakrát)
Pro UN číslo 1202, 1203, 1223, 1268 , 1863 a 3475, ve sloupci (6) smazat “363”.
Pro UN číslo 1845, nahradit “NENÍ PŘEDMĚTEM ADN – Za použití jako chladidla, viz. 5.5.3” za “NENÍ
PŘEDMĚTEM ADN s výjimkou 5.5.3”.
Pro UN číslo 2000, vložit “383” ve sloupci (6).
Pro UN číslo 2211, nahradit “207” za “382” ve sloupci (6).
Pro UN číslo 2815, ve sloupci (5) vložit “+ 6.1” a ve sloupci (3b) nahradit “C7” za “CT1“.
Pro UN číslo 2977 a 2978, ve sloupci (5) vložit “+ 6.1” před “+ 8”.
Pro UN číslo 3090, 3091, 3480 a 3481, ve sloupci (5), nahradit “9” za “9A”.
Pro UN číslo 3091 a 3481, vložit “310” ve sloupci (6).
Pro UN číslo 3151, změnit ve sloupci (2) název na:
„BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ nebo MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVANÉ,
KAPALNÉ nebo TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KAPALNÉ“.
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Pro UN číslo 3152, změnit ve sloupci (2) název na: „BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo
MONOMETHYLDIFENYLMETHANY HALOGENOVANÉ, TUHÉ nebo TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ,
TUHÉ“.
Změnit pro položky UN čísel 3166 a 3171 název na:
(1)

(2)

(3a)

(3b)

3166

VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM
nebo VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU
KAPALINOU nebo VOZIDLO S PALIVOVÝMI
ČLÁNKY POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM
nebo VOZIDLO S PALIVOVÝMI ČLÁNKY
POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU

9

M11

VOZIDLO NA AKUMULÁTOROVÝ POHON
nebo PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTOROVÝ
POHON

9

3171

(4)

(5)

(6)

(7a) až (13)

312
385
666
667

M11

240
666
667

Pro UN číslo 3257, ve sloupci (6), vložit “668”.
Pro UN číslo 3269, obalová skupina II a III, ve sloupci (2) přidat následující text na konec popisu: “,
kapalná, základní surovina”.
Pro UN číslo 3507, ve sloupci (3), nahradit “8” za “6.1” a ve sloupci (5), nahradit “8” za “6.1 +8“.
Přidat následující nové položky:

(1)

(2)

0510 RAKETOVÉ MOTORY

(3a) (3b)
1

1.4C

(4) (5)

(6)

1.4

(7a) (7b)
0

E0

3527 PRYSKYŘICE POLYESTEROVÉ, VÍCESLOŽKOVÉ, tuhé, základní surovina 4.1

F4

II 4.1 236 5kg E0
340

3527 PRYSKYŘICE POLYESTEROVÉ, VÍCESLOŽKOVÉ, tuhé, základní surovina 4.1

F4

III 4.1 236 5kg E0
340

3528 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU
nebo MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU
KAPALINOU nebo STROJE, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ
HOŘLAVOU KAPALINOU nebo STROJE, PALIVOVÝ ČLÁNEK,
POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU

3

3529 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo
MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo
STROJE, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo
STROJE, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM

2

3

363
667

0

E0

2.1 363
667

0

E0

Částka 22

Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2017

Strana 7191

ECE/ADN/36
3530 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ nebo STROJE, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ

363
667

0

E0

3531 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA, TUHÁ, STABILIZOVANÁ, J. N.

4.1 PM1 III 4.1 274
386

0

E0

3532 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA, KAPALNÁ, STABILIZOVANÁ, J. N.

4.1 PM1 III 4.1 274
386
4.1 PM2 III 4.1 274
386
4.1 PM2 III 4.1 274
386

0

E0

0

E0

0

E0

3533 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA, TUHÁ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY, J. N.
3534 POLYMERIZUJÍCÍ LÁTKA, KAPALNÁ, S ŘÍZENÍM TEPLOTY, J. N.

9

9

/sloupce 8 až 13 prázdné, bez údajů – pozn. překladatele/
Kapitola 3.2, Tabulka C
3.2.3.1 V úvodním textu, druhý odstavec, doplnit nový třetí odsek v tomto znění:
„- jestliže buňka obsahuje hvězdičku, „*“, musí být příslušné požadavky stanoveny podle 3.2.3.3.“.
3.2.3.1, sloupec (5), „Nebezpečí“ Na konec doplnit nový odstavec v tomto znění:
„Tam kde jsou údaje uvedeny v závorkách, musí se použít pouze příslušné kódy pro přepravovanou
látku.“.
3.2.3.1, sloupec (16), „Skupina výbušnosti“ Pozměnit vysvětlivku do tohoto znění:
„Obsahuje skupinu výbušnosti látky.
Údaje v závorkách udávají podskupiny skupiny výbušnosti II B pro volbu odpovídajících systémů
autonomní ochrany (lapače plamene, přetlakové/podtlakové pojistné ventily s integrovanou ochranou
proti zpětnému prošlehnutí plamene a vysokorychlostní ventily).
POZNÁMKA:
Pokud jsou pro skupinu výbušnosti II B využívány systémy autonomní ochrany, smějí být přepravovány
produkty ve skupině výbušnosti II A nebo II B, včetně podskupin II B3, II B2 a II B1.
Pokud jsou pro skupinu výbušnosti II B3 využívány systémy autonomní ochrany, smějí být přepravovány
produkty v podskupinách výbušnosti II B3, II B2 a II B1 nebo ve skupině výbušnosti II A.
Pokud jsou pro skupinu výbušnosti II B2 využívány systémy autonomní ochrany, smějí být přepravovány
produkty v podskupinách výbušnosti II B2 a II B1 nebo ve skupině výbušnosti II A.
Pokud jsou pro skupinu výbušnosti II B1 využívány systémy autonomní ochrany, smějí být přepravovány
produkty v podskupině výbušnosti II B1 nebo ve skupině výbušnosti II A.
3.2.3.1, sloupec (20), poznámka 5 Netýká se českého překladu.
3.2.3.1, sloupec (20), poznámka 35 Pozměnit do tohoto znění:
„35. Pro tuto látku je přípustný pouze nepřímý systém chlazení nákladu. Přímé nebo kombinované
systémy nejsou dovoleny.“.
3.2.3.1, sloupec (20), poznámka 36 Pozměnit do tohoto znění:
„36. Spojena s poznámkou 35.“.
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3.2.3.1, sloupec (20), poznámka 38 Pozměnit do tohoto znění:
„38. Pro počáteční bod varu nad 60 oC a pod nebo nejvýše 85 oC, jak je určen podle ASTMD 86-01, jsou
platné podmínky přepravy totožné s podmínkami přepravy stanovenými pro počáteční bod varu pod
nebo nejvýše 60 oC.“.
3.2.3.1, sloupec (20) Doplnit novou poznámku 43 tohoto znění:
„43. Může být, že směs byla klasifikována jako látka plovoucí na hladině jako preventivní opatření,
neboť některé z jejích složek splňují platná kritéria.“.
3.2.3.2 U následujících položek doplnit „(II B3)“ do sloupce (16).
_________________________________________________________________________________
1038 ETHYLEN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ
1040 ETHYLENOXID S DUSÍKEM, až do nejvýše přípustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 oC
1092 AKROLEIN, STABILIZOVANÝ
1098 ALLYLALKOHOL
1165 DIOXAN
2023 EPICHLORHYDRIN
__________________________________________________________________________________
3.2.3.2 U následujících položek doplnit „(II B2)“ do sloupce (16).
__________________________________________________________________________________
1033 DIMETHYLETHER
1093 AKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ
1120 BUTANOLY (n – BUTYLALKOHOL)
1143 KROTONALDEHYD nebo KROTONALDEHYD, STABILIZOVANÝ
1153 ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER
1171 ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHER
1218 ISOPREN, STABILIZOVANÝ
2608 NITROPROPANY
3.2.3.2 U následujících položek doplnit „(II B24)“ do sloupce (16).
__________________________________________________________________________________
1010 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ
1010 BUTADIENY, STABILIZOVANÉ nebo BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ, které
mají při 70 oC tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a jejichž hustota při 50 oC není nižší než
0.525 kg/l (obsahující méně než 0,1 % 1,3-butadienu)
1010 BUTADIENY, STABILIZOVANÉ nebo BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ, které
mají při 70 oC tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a jejichž hustota při 50 oC není nižší než
0.525 kg/l (obsahující 0,1 % nebo více 1,3-butadienu)
3.2.3.2 U následujících položek doplnit „(II B1)“ do sloupce (16).
__________________________________________________________________________________
1155 DIETHYLETHER
1170 ETHANOL (ETHYLALKOHOL) nebo ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK), vodný roztok
s více než 70% (obj.) alkoholu
1199 FURALDEHYDY (α – FURALDEHYD) nebo FURFURALDEHYDY (α – FURFURALDEHYD)
1662 NITROBENZEN
1917 ETHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ
1919 METHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ
2056 TETRAHYDROFURAN
2218 KYSELINA AKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ
2278 n-HEPTEN
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2303 ISOPROPENYLBENZEN
2348 BUTYLAKRYLÁTY, STABILIZOVANÉ (n-BUTYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ)
3092 1-METHOXY-2-PROPANOL
3.2.3.2 U následujících položek doplnit „(II B14)“ do sloupce (16).
__________________________________________________________________________________
1170 ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK), vodný roztok s více než 24 % (obj.) a nejvýše 70%
(obj.) alkoholu
3.2.3.2 U následujících položek ve sloupci (16) namísto „(II B4)“ uvést „(II A7)“.
__________________________________________________________________________________
2458 HEXADIENY
2491 ETHANOLAMIN nebo ETHANOLAMIN, ROZTOK
2811 LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N. (1,2,3 – TRICHLORBENZEN, ROZTAVENÝ)
2811 LÁTKA TOXICKÁ, TUHÁ, ORGANICKÁ, J.N. (1,3,5 – TRICHLORBENZEN, ROZTAVENÝ)
3.2.3.2 U UN čísel 1040, 1089, 1280 a 2983 vložit „; 35“ do sloupce (20).
3.2.3.2 U UN čísla 1230 METHANOL ve sloupci (19) namísto „1“ uvést „2“..
3.2.3.2 Vypustit stávající položky odpovídající UN číslům 1267, 1268, 1863, 1993 a 3295. Doplnit tyto
nové položky:

F1

3

3

3

3

3

3

1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ
10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU ≤ 60 oC

1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ
10 % BENZENU, 60 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
85 °C

1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ
10 % BENZENU,
85 °C < POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 115 °C

1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ
10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU > 115 °C

1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ
10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU ≤ 60 °C

1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ
10 % BENZENU, 60 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
85 °C

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

(3b)

1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ 10
% BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU ≤ 60 oC
3

3

3

(3a)

F1

ROPA SUROVÁ

ROPA SUROVÁ

ROPA SUROVÁ

(2)

3

1267

1267

1267

(1)

III

III

II

II

II

II

I

III

II

I

(4)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

(5)

C

C

C

C

C

C

C

*

*

*

(6)

2

1

2

2

2

1

1

*

*

*

(7)

2

1

2

2

2

1

1

*

*

*

(8)

3

3

*

*

*

(9)

50

35

50

50

*

*

*

(10)

95

95

95

95

95

95

95

*

*

*

(11)

(12)

2

1

2

2

2

1

1

*

*

*

(13)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

(14)

(16)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

(17)

0

1

1

(19)

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

PP, EP,
EX, TOX,
A
0

PP, EP,
EX, TOX,
A
1

PP, EP,
EX, TOX,
A
1

PP, EP,
EX, TOX,
A
1

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

*

*

*

(18)

23; 29; 38

29

29

29

23; 29; 38

29

29; 43

14;
*viz 3.2.3.3

14;
*viz 3.2.3.3

14;
*viz 3.2.3.3

(20)
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3

3

3

3

3

3

3

3

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N.

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N.

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N.

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 60 °C

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 60 °C

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, 60 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
85 °C

(3a)

1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ
10 % BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU > 115 °C

(2)

1267 ROPA SUROVÁ S VÍCE NEŽ
10 % BENZENU, 85 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
115 °C

(1)

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

(3b)

II

II

I

III

II

I

III

III

(4)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

(5)

C

C

C

*

*

*

C

C

(6)

2

1

1

*

*

*

2

2

(7)

2

1

1

*

*

*

2

2

(8)

3

*

*

*

(9)

50

*

*

*

35

50

(10)

95

95

95

*

*

*

95

95

(11)

(12)

2

1

1

*

*

*

2

2

(13)

(14)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

(16)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

(17)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

(19)

0

1

1

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP, EP,
EX, TOX,
A
1

*

*

*

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

(18)

23; 27; 29;
38

27; 29

27; 29; 43

14; 27
*viz 3.2.3.3

14; 27
*viz 3.2.3.3

14; 27
*viz 3.2.3.3

29

29

(20)
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3

3

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. (NAFTA), 110 kPa <
vp50 ≤ 110 kPa

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. (HEART CUT BENZENU),
vp50 ≤ 110 kPa

1863

1863

PALIVO PRO TRYSKOVÉ
MOTORY

PALIVO PRO TRYSKOVÉ
MOTORY

3

3

3

3

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. (NAFTA), 110 kPa <
vp50 ≤ 150 kPa

PALIVO PRO TRYSKOVÉ
MOTORY

3

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. (NAFTA), 110 kPa <
vp50 ≤ 175 kPa

1863

3

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD
VARU > 115 °C

(3a)

3

(2)

1268 DESTILÁTY ROPNÉ, J.N.
nebo PRODUKTY ROPNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, 85 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
115 °C

(1)

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

(3b)

III

II

I

II

II

II

II

II

II

(4)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+N2+
CMR+F

3+N2+
CMR+F

3+N2+
CMR+F

3+N2+
CMR+F

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

(5)

*

*

*

N

N

N

N

C

C

(6)

*

*

*

2

2

2

2

2

2

(7)

*

*

*

3

3

3

3

2

2

(8)

*

*

*

3

(9)

*

*

*

10

10

10

50

35

50

(10)

*

*

*

97

97

97

97

95

95

(11)

0,765

0,735

0,735

0,735

(12)

*

*

*

3

3

3

3

2

2

(13)

(14)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

(16)

II A

II A

II A

II A

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T3

T3

T3

T3

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

(17)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

(19)

*

*

*

0

1

1

PP, EP,
EX, TOX,
A
1

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP, EP,
EX, TOX,
A
1

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

(18)

14;
*viz 3.2.3.3

14;
*viz 3.2.3.3

14;
*viz 3.2.3.3

14; 29

14; 29

14; 29

14; 29

27; 29

27; 29

(20)
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3

3

3

1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ
MOTORY S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, 60 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
85 °C

1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ
MOTORY S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, 85 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
115 °C

1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ
MOTORY S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU,
POČÁTEČNÍ BOD VARU >
115 °C

1993

1993

1992

LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
J.N

LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
J.N

LÁTKA HOŘLAVÁ,
KAPALNÁ, TOXICKÁ, J.N

3

3

3

3

3

1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ
MOTORY S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD
VARU > 60 °C

ALKOHOLY, HOŘLAVÉ,
TOXICKÉ, J.N.

3

1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ
MOTORY S VÍCE NEŽ 10 %
BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD
VARU > 60 °C

1986

(3a)

(2)

(1)

F1

F1

FT1

FT1

F1

F1

F1

F1

F1

(3b)

II

I

I

I

III

III

III

II

I

(4)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+6.1+(N1, N2,
N3, CMR, F
nebo S)

3+6.1+(N1, N2,
N3, CMR, F
nebo S)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

3+CMR+F+
(N1, N2, N3)

(5)

*

*

C

C

C

C

C

C

C

(6)

*

*

1

1

2

2

2

1

1

(7)

*

*

1

1

2

2

2

1

1

(8)

*

*

*

*

3

(9)

*

*

*

*

35

50

50

(10)

*

*

95

95

95

95

95

95

95

(11)

(12)

*

*

1

1

2

2

2

1

1

(13)

(14)

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

(16)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

(17)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

(19)

*

*

1

1

PP, EP,
EX,
TOX, A 2

PP, EP,
EX,
TOX, A 2

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

(18)

14;
*viz 3.2.3.3

14;
*viz 3.2.3.3

27; 29
*viz
3.2.3.3

27; 29;
*viz
3.2.3.3

29

29

23; 29; 38

29

29; 43

(20)
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3

3

3

3

3

3

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
J.N S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 60 °C

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
J.N S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, 60 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU
≤ 85 °C

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
J.N S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, 85 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
115 °C

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
J.N S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD
VARU > 115 °C

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
J.N S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 60 °C

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
J.N S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, 60 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
85 °C

3

(3a)

3

LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
J.N

(2)

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
J.N S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD
VARU ≤ 60 °C

1993

(1)

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

(3b)

III

III

II

II

II

II

I

III

(4)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

(5)

C

C

C

C

C

C

C

*

(6)

2

1

2

2

2

1

1

*

(7)

2

1

2

2

2

1

1

*

(8)

3

3

*

(9)

50

35

50

50

*

(10)

95

95

95

95

95

95

95

*

(11)

(12)

2

1

2

2

2

1

1

*

(13)

(14)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

(16)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

(17)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano
0

(19)

PP, EP,
EX, TOX,
A
0

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP, EP,
EX, TOX,
A
1

PP, EP,
EX, TOX,
A
1

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

*

(18)

23; 29; 38

29

29

29

23; 29; 38

29

29

14;
*viz 3.2.3.3

(20)
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3

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ,
KAPALNÁ, J.N.
(CYKLOHEXANON/CYKLOH
EXANOL, SMĚS)

3295

3295

UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N.

UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N.

UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N.

3

3

3

3

3286 LÁTKA HOŘLAVÁ,
KAPALNÁ,Á, TOXICKÁ,
ŽÍRAVÁ, J.N.

3295

9

3257 LÁTKA ZAHŘÁTÁ,
KAPALNÁ, J.N. při teplotě
100 oC nebo vyšší a nižší
než je její bod vzplanutí
(včetně roztavených kovů,
roztavených solí atd.)

3

3

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
J.N S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, POČÁTEČNÍ BOD
VARU > 115 °C

LÁTKA HOŘLAVÁ,
KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.

3

1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ,
J.N S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, 85 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
115 °C

2924

(3a)

(2)

(1)

F1

F1

F1

FTC

M9

FC

F1

F1

F1

(3b)

III

II

I

I

III

I

III

III

III

(4)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+6.1+8+(N1,
N2, N3, CMR, F
nebo S)

9+(N1, N2, N3,
CMR, F nebo S)

3+8+(N1, N2,
N3, CMR,
F nebo S)

3+F

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

3+(N1, N2, N3,
CMR, F)

(5)

*

*

*

C

*

C

N

C

C

(6)

*

*

*

1

*

1

3

2

2

(7)

*

*

*

1

*

1

3

2

2

(8)

*

*

*

*

*

*

(9)

*

*

*

*

*

*

35

50

(10)

*

*

*

95

95

95

97

95

95

(11)

0,95

(12)

*

*

*

1

*

1

3

2

2

(13)

(14)

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

(16)

II A

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T3

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

(17)

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ano

(19)

0

1

0

*

*

*

0

1

1

PP, EP,
EX,
TOX, A 2

*

*

PP,
EX, A

PP, EP,
EX, TOX,
A
0

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

(18)

14;
*viz 3.2.3.3

14;
*viz 3.2.3.3

14;
*viz 3.2.3.3

27; 29
*viz 3.2.3.3

7;
20:+250°C;
22; 24; 27
*viz 3.2 3.3

27; 29
*viz 3.2.3.3

29

29

(20)
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3

3

3

3

3

3

3

3

3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, 60 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
85 °C

3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, 85 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
115 °C

3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU > 115°C

3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU ≤ 60 °C

3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, 60 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
85 °C

3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, 85 °C <
POČÁTEČNÍ BOD VARU ≤
115 °C

(3a)

3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU ≤ 60 °C

(2)

3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU ≤ 60 °C

(1)

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

(3b)

III

III

III

II

II

II

II

I

(4)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

3+CMR+
(N1, N2, N3)

(5)

C

C

C

C

C

C

C

C

(6)

2

2

1

2

2

2

1

1

(7)

2

2

1

2

2

2

1

1

(8)

3

3

(9)

50

50

35

50

50

(10)

95

95

95

95

95

95

95

95

(11)

(12)

2

2

1

2

2

2

1

1

(13)

(14)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

(16)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

(17)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

(19)

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

PP, EP,
EX, TOX,
A
1

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

(18)

29

23; 29; 38

29

29

29

23; 29; 38

29

29

(20)
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3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N. (POLYCYKLICKÉ
AROMATICKÉ
UHLOVODÍKY, SMĚS)

UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N. (1-OKTEN)

3

3

3

3295

3

(3a)

3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N. OBSAHUJÍCÍ ISOPREN
A PENTADIEN,
STABILIZOVANÉ

(2)

3295 UHLOVODÍKY, KAPALNÉ,
J.N. S VÍCE NEŽ 10%
BENZENU, POČÁTEČNÍ
BOD VARU > 115 °C

(1)

F1

F1

F1

F1

(3b)

III

II

I

III

(4)

3+CMR+F

3+N2+F

3+nest.+
N2+CMR

3+CMR+
(N1, N2, N3)

(5)

N

N

C

C

(6)

2

2

2

2

(7)

3

3

2

2

(8)

3

3

(9)

10

10

50

35

(10)

97

97

95

95

(11)

1,08

0,71

0,678

(12)

3

3

1

2

(13)

(14)

ano

ano

ano

ano

(16)

T1

T3

II A

II B4)

T4 3) II B4)

T4 3) II B4)

(15)

(17)

ano

ano

ano

ano

(19)

1

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

PP, EP,
EX, TOX,
1
A

PP,
EX, A

PP, EP,
EX, TOX,
0
A

(18)

14

14

3; 27

29

(20)
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3.2.3.3, sloupec (20) a 3.2.4.3 L, sloupec (20) Pozměnit poznámku 35 do tohoto znění:
„Poznámka 35: Ve sloupci (20) uvést odvolávku na poznámku 35 pro látky, pro které může úplné
zchlazení vyvolat nebezpečné reakce v případě komprese. Toto platí také, je-li zchlazování částečně
prováděno kompresí.“.
3.2.3.3, sloupec (20) a 3.2.4.3 L, sloupec (20) Vypustit poznámku 36 a vložit text: „Poznámka 36: Již se
nepoužívá.“.
3.2.3.3, sloupec (20) a 3.2.4.3 L, sloupec (20) V poznámce 38 za slova „bodem varu nad 60 oC“ vložit:
„nebo pod nebo nejvýše 85 oC“.
3.2.3.3, sloupec (20) a 3.2.4.3 L, sloupec (20) Vložit novou poznámku 43 tohoto znění:
„Poznámka 43: Ve sloupci (20) uvést odvolávku na poznámku 43 pro všechny položky obalové skupiny
I s písmenem F (hořlavé) v klasifikačním kódu uvedeném ve sloupci (3b) a s písmenem F (z anglického
slova floater) ve sloupci (5) Nebezpečí.“.
3.2.4.3 A V bodě 2 Halogenované uhlovodíky namísto „Látky ohrožující životní prostředí, kategorie
Akutní 1 nebo Chronická 1 (skupina N1 podle 2.2.9.1.10.2)“ uvést „Látky ohrožující životní prostředí,
vodní toxicita kategorie Akutní 1 nebo Chronická 1 (skupina N1 podle 2.2.9.1.10.2 ADN) a tenze par při
50 oC ≥ 1 kPa“.
3.2.4.3 A V bodě 5 vložit nový první odsek tohoto znění:
* Vodní toxicita Akutní 1 nebo Chronická 1
uzavřený typ N
(skupina N1 podle 2.2.9.1.10.2) a tenze par
pod 1 kPa při 50 oC

stěny nákladních tanků
nesmějí být obšívkou

Kapitola 3.3
3.3.1 Doplnit následující druhou větu: „Pokud některé zvláštní ustanovení zahrnuje požadavek na
značení kusů, musí být dodržena ustanovení uvedená v 5.2.1.2 (a) a (b). Jestliže je předepsaná značka
ve formě zvláštního textu uvedeného v uvozovkách, např. jako „Poškozené lithiové baterie“, musí být
velikost značky nejméně 12 mm, není-li stanoveno jinak ve zvláštním ustanovení nebo jinde v ADN.“.
SP 172 (b) Namísto „vozidla nebo kontejnery“ uvést „nákladní dopravní (přepravní) jednotky“.
SP 188 (f) Pozměnit do tohoto znění:
„(f) Každý kus musí být označen příslušnou značkou pro lithiové baterie, zobrazenou v 5.2.1.9;
Tento požadavek neplatí pro:
(i) kusy obsahující pouze knoflíkové baterie zabudované v zařízení (včetně obvodových desek); a
(ii) kusy obsahující nejvýše čtyři články nebo dvě baterie zabudované v zařízení, pokud zásilka
neobsahuje více než dva takové kusy.“.
SP 188 (g) Vypustit.
SP 188 (h) a (i) Přečíslovat jako (g), resp. (h).
SP 188

Na konec doplnit následující odstavec:
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„Jednočlánková baterie, jak je definována v části III, pododdílu 38.3.2.3 Příručky zkoušek a kritérií, se
považuje za „článek“ a musí být pro účely tohoto zvláštního ustanovení přepravována podle požadavků
na „články“.“.
SP 207

Vypustit „Polymerové kuličky a“.

SP 216

Namísto „, vozidla nebo kontejneru“ uvést „nebo nákladní dopravní (přepravní) jednotky“.

SP 217

Namísto „, vozidla nebo kontejneru“ uvést „nebo nákladní dopravní (přepravní) jednotky“.

SP 218

Namísto „, vozidla nebo kontejneru“ uvést „nebo nákladní dopravní (přepravní) jednotky“.

SP 225 V poslední POZNÁMCE namísto „vztahující se na příslušný plyn“ uvést „vztahující se na
příslušné nebezpečné věci“.
SP 236 Pozměnit do tohoto znění:
„236 Vícesložkové polyesterové pryskyřice sestávají ze dvou složek: základního materiálu (třídy 3 nebo
třídy 4.1, obalové skupiny II nebo III) a aktivátoru (organický peroxid). Organický peroxid musí být typu
D, E nebo F, nevyžadujícího řízení teploty. Obalová skupina musí být II nebo III podle kritérií buď pro
třídu 3, nebo pro třídu 4.1, jak je to patřičné, vztahujících se na základní materiál. Množstevní limit
uvedený ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2 platí pro základní materiál.“.
SP 240 Pozměnit do tohoto znění:
„240 Tato položka se vztahuje pouze na vozidla poháněná mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi,
bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia a na stroje poháněné mokrými bateriemi nebo
sodíkovými bateriemi, přepravované s těmito zabudovanými bateriemi. Lithiové baterie musí splňovat
požadavky uvedené v 2.2.9.1.7, pokud není stanoveno jinak ve zvláštním ustanovení 667.
Pro účely tohoto zvláštního ustanovení jsou vozidla samohybné stroje zkonstruované pro přepravu
jedné nebo více osob nebo věcí. Příklady takových vozidel jsou elektricky poháněné osobní automobily,
motocykly, skútry, tří- a čtyřkolová vozidla nebo motocykly, nákladní automobily, lokomotivy, jízdní
kola (pedálová kola s elektrickým motorem) a jiná vozidla tohoto druhu (např. autobalanční vozidla
nebo vozidla bez sedadla), invalidní vozíky, motorové sekačky trávy, samohybné zemědělské a stavební
stroje, čluny a letadla. Toto zahrnuje vozidla přepravovaná v obalu. V tomto případě mohou být
některé díly vozidla odděleny od jeho rámu, aby se vešly do obalu.
Příklady strojů jsou sekačky trávy, čisticí stroje nebo modelové čluny a modelová letadla. Stroje
poháněné bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia musí být přiřazeny pod položky UN
3091 BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍCH nebo UN 3091 BATERIE LITHIOVÉ KOVOVÉ
BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI nebo UN 3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍCH nebo UN
3481 BATERIE LITHIUM-IONTOVÉ BALENÉ SE ZAŘÍZENÍMI, jak je to náležité. Hybridní elektrická vozidla
poháněná jak motorem s vnitřním spalováním, tak i mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi,
bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, přepravovaná se zabudovanou baterií
(bateriemi), musí být přiřazena pod položky UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo
UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU, jak je to náležité. Vozidla, která obsahují
palivový článek, musí být přiřazena pod položky UN 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ
HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU,
jak je to náležité.
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Vozidla smějí obsahovat i jiné nebezpečné věci než baterie (např. hasicí přístroje, zásobníky stlačeného
plynu nebo pojistná zařízení) potřebné pro jejich fungování nebo bezpečný provoz, aniž by podléhaly
jakýmkoli jiným dodatečným požadavkům na tyto jiné nebezpečné věci, pokud není v ADN stanoveno
jinak.“.
SP 295

Netýká se českého překladu.

SP 310 Pozměnit do tohoto znění:
„310 Zkušební předpisy uvedené v Příručce zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 38.3 se nevztahují na
výrobní série sestávající z nejvýše 100 článků a baterií, ani na předvýrobní prototypy článků a baterií,
jestliže jsou tyto prototypy přepravovány ke zkouškám a jsou baleny podle pokynu pro balení P910
pododdílu 4.1.4.1 ADR.
Přepravní doklad musí obsahovat tento zápis: „Přeprava podle zvláštního ustanovení 310“.
Poškozené nebo vadné články, baterie, nebo články a baterie obsažené v zařízeních musí být
přepravovány podle zvláštního ustanovení 376 a zabaleny podle pokynu pro balení P908 pododdílu
4.1.4.1 nebo LP904 pododdílu 4.1.4.3 ADR, jak je to náležité.
Články, baterie nebo články a baterie obsažené v zařízeních přepravované k likvidaci nebo recyklaci
smějí být baleny podle zvláštního ustanovení 377 a pokynu pro balení P909 pododdílu 4.1.4.1 ADR.“.
SP 312 Pozměnit do tohoto znění:
„SP 312 Vozidla poháněná palivovými články musí být přiřazena pod položku UN 3166 VOZIDLO,
PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNEK,
POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU, jak je to náležité. Tyto položky zahrnují hybridní elektrická vozidla
poháněná jak palivovým článkem, tak i motorem s vnitřním spalováním s mokrými bateriemi,
sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, přepravovaná se
zabudovanou baterií (bateriemi).
Jiná vozidla s motorem s vnitřním spalováním musí být přiřazena pod položky UN 3166 VOZIDLO
POHÁNĚNÉ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3166 VOZIDLO POHÁNĚNÉ HOŘLAVOU KAPALINOU, jak je
to náležité. Tyto položky zahrnují hybridní elektrická vozidla poháněná jak motorem s vnitřním
spalováním, tak i mokrými bateriemi, sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi
s ionty lithia, přepravovaná se zabudovanou baterií (bateriemi).
Lithiové baterie musí splňovat požadavky uvedené v 2.2.9.1.7, pokud není stanoveno jinak ve zvláštním
ustanovení 667.“.
SP 317 Pozměnit do tohoto znění:
„317 „Štěpné-vyjmuté“ se vztahuje pouze na ty štěpné látky a kusy obsahující štěpné látky, které jsou
vyjmuty podle 2.2.7.2.3.5.“.
SP 327 V druhé větě za „chráněny proti“ vložit „pohybu a“. Ve třetí větě namísto „LP02“ uvést „LP200“.
SP 335

Namísto „, vozidlo nebo kontejner“ uvést „nákladní dopravní (přepravní) jednotka“ (3 krát).
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SP 339

Netýká se českého překladu

SP 356 Vypustit „zabudované ve vozidlech, železničních vozech, plavidlech nebo letadlech nebo ve
zkompletovaných dílech nebo“.
SP 363 Pozměnit do tohoto znění:
„363 (a) Tato položka platí pro motory nebo stroje poháněné palivy klasifikovanými jako nebezpečné
věci pomocí systémů vnitřního spalování nebo palivových článků (např. spalovací motory,
generátory, kompresory, turbíny, topné jednotky atd.) v množstvích větších než jsou
množství uvedená ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2, s výjimkou zařízení vozidel
přiřazených k UN 3166 a zmíněných ve ZU 666.
POZNÁMKA: Tato položka se nevztahuje na zařízení uvedená v 1.1.3.3.
b) Motory nebo stroje zbavené kapalných nebo plynných paliv a které neobsahují jiné
nebezpečné věci nepodléhající ustanovením ADN.
POZNÁMKA 1: Motor nebo stroj se považuje za zbavený kapalného paliva, pokud byla nádrž
na kapalné palivo vypuštěna a motor nebo stroj nemůže v důsledku nedostatku paliva
pracovat. Součásti motoru nebo stroje, jako jsou palivová potrubí, palivové filtry a trysky,
nemusí být vyčištěny, vymyty nebo propláchnuty, aby byly považovány za zbavené kapalných
paliv. Kromě toho nemusí být nádrž na kapalné palivo vyčištěna ani vypláchnuta.
POZNÁMKA 2: Motor nebo stroj se považuje za zbavený plynných paliv, pokud byly plynové
palivové nádrže zbaveny kapaliny (pro zkapalněné plyny), tlak v nádržích nepřekračuje 2 bary
a uzavírací ventil paliva nebo bezpečnostní ventil je uzavřen a zajištěn.
(c) Motory a stroje obsahující paliva splňující klasifikační kritéria třídy 3 musí být přiřazeny k
položkám UN 3528 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo
UN 3528 MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo UN 3528
STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo UN 3528 STROJ,
PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU, jak je to náležité.
(d) Motory a stroje obsahující paliva splňující klasifikační kritéria pro hořlavé plyny třídy 2 musí
být přiřazeny k položkám UN 3529 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM
PLYNEM nebo UN 3529 MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo
UN 3529 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo UN 3529 STROJ,
PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM, jak je to náležité.
Motory a stroje poháněné jak hořlavým plynem, tak i hořlavou kapalinou musí být přiřazeny
k příslušné položce UN 3529.
(e) Motory a stroje obsahující kapalná paliva splňující klasifikační kritéria uvedená v 2.2.9.1.10
pro látky ohrožující životní prostředí a nesplňující klasifikační kritéria žádné jiné třídy musí
být přiřazeny k položkám UN 3530 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ nebo UN 3530 STROJ,
VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, jak je to náležité.
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(f) Motory nebo stroje smějí obsahovat jiné nebezpečné věci než paliva (např. akumulátory,
hasicí přístroje, zásobníky stlačeného plynu nebo pojistná zařízení) potřebné pro jejich
fungování nebo bezpečný provoz, aniž by podléhaly jakýmkoli jiným dodatečným
požadavkům na tyto jiné nebezpečné věci, pokud není v ADN stanoveno jinak. Avšak lithiové
baterie musí splňovat požadavky uvedené v 2.2.9.1.7, pokud není stanoveno jinak ve
zvláštním ustanovení 667.
(g) Motory nebo stroje nepodléhají žádným jiným ustanovením ADN, pokud splňují následující
podmínky:
(i)

Motor nebo stroj, včetně zádržných prostředků obsahujících nebezpečné věci, musí
splňovat konstrukční požadavky stanovené příslušným orgánem země výroby²;

(ii) Všechny ventily nebo otvory (např. odvětrávací zařízení) musí být během přepravy
uzavřeny;
(iii) Motory nebo stroje musí být orientovány tak, aby se zamezilo nechtěnému úniku
nebezpečných věcí, a musí být zajištěny prostředky schopnými zabránit motorům nebo
strojům v jakékoli pohybu během přepravy, který by mohl změnit jejich orientaci nebo
způsobit jejich poškození;
(iv) Pro UN 3528 a UN 3530:
Pokud motor nebo stroj obsahuje více než 60 litrů kapalného paliva a má kapacitu více
než 450 litrů, nejvýše však 3000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách
podle 5.2.2.
Pokud motor nebo stroj obsahuje více než 60 litrů kapalného paliva a má kapacitu více
než 3000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách velkými bezpečnostními
značkami. Velké bezpečnostní značky musí odpovídat bezpečnostním značkám
vyžadovaným ve sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2 a musí být ve shodě se specifikacemi
uvedenými v 5.3.1.7. Velké bezpečnostní značky musí být vyvedeny na podkladu v
kontrastní barvě, nebo musí být orámovány vytečkovanou nebo plnou čarou.
(v) Pro UN 3529:
Pokud má palivová nádrž motoru nebo stroje hydraulický vnitřní objem větší než 450
litrů, nejvýše však 1000 litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách podle
5.2.2.
Pokud má palivová nádrž motoru nebo stroje hydraulický vnitřní objem větší než 1000
litrů, musí být označen na dvou protilehlých stranách velkými bezpečnostními značkami.
Velké bezpečnostní značky musí odpovídat bezpečnostním značkám vyžadovaným ve
sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2 a musí být ve shodě se specifikacemi uvedenými v
5.3.1.7. Velké bezpečnostní značky musí být vyvedeny na podkladu v kontrastní barvě,
nebo musí být orámovány vytečkovanou nebo plnou čarou.
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(vi) Přepravní doklad podle 5.4.1 se vyžaduje jen tehdy, jestliže motor nebo stroj obsahuje
více než 1000 litrů kapalného paliva pro UN 3528 a UN 3530, nebo má-li palivová nádrž
hydraulický vnitřní objem větší než 1000 litrů pro UN 3529.
Tento přepravní doklad musí obsahovat následující dodatečný zápis: „Přeprava podle
zvláštního ustanovení 363“.
-------------------------² Například dodržení příslušných ustanovení směrnice 2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze
17. května 2006 o strojích a pozměňující směrnici 95/16/ES (Úřední věstník Evropské unie č. L 157z 9.
června 2006, str. 0024-0086).
SP 369 Pozměnit první odstavec do tohoto znění:
„Podle odstavce 2.1.3.5.3 (a) je tato radioaktivní látka ve vyjmutém kusu, mající toxické a žíravé
vlastnosti, zařazena do třídy 6.1 s vedlejšími nebezpečími radioaktivity a žíravosti.“.
SP 369 Pozměnit třetí odstavec do tohoto znění:
„Kromě ustanovení platných pro přepravu látek třídy 6.1 s vedlejším nebezpečím žíravosti platí
ustanovení uvedená v 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) až (5.4) a (6) dle ADR.“.
SP 370 V druhém odseku namísto „který není příliš citlivý pro zařazení do třídy 1“ uvést „který dává
pozitivní výsledek“.
SP 373 (b) (i) a (c) (ii) Za slovo „absorpčního“ vložit „nebo adsorpčního“. Za slovo „absorboval“ uvést
„nebo adsorboval“.
SP 373

V předposledním odstavci namísto „Přeprava podle“ uvést „Doprava podle“.

SP 376 Pozměnit konec poslední věty do tohoto znění: „…nesmějí být přepravovány, vyjma za
podmínek schválených příslušným orgánem kterékoli smluvní strany ADN, který smí také uznat
schválení udělené příslušným orgánem země, která není smluvní stranou ADN, za podmínky, že toto
schválení bylo uděleno v souladu s postupy platnými podle RID, ADR, ADN, IMDG Code nebo
Technických pokynů ICAO.“.
SP 529 Poslední větu změnit do následujícího znění: „Chlorid rtuťný (kalomel) je látkou třídy 6.1 (UN
číslo 2025).“.
SP 581 Pozměnit do tohoto znění:
„581 Tato položka zahrnuje směsi propadienu a 1 až 4 % methylacetylenu, jakož i následující směsi:
Směs

P1
P2

Methylacetylen a
propadien,
nejvýše
63
48

Obsah, % objemu
Propan a
propylen, nejvýše
24
50

Nasycené
uhlovodíky C4
nejméně
14
5

Dovolený
technický název
v 5.4.1.1
„Směs P1“
„Směs P2“

SP 633 Namísto „následujícím nápisem“ uvést „následující značkou“ a namísto „Tento nápis musí
být uveden v úředním….“ Uvést „Tato značka musí být v úředním…“
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SP 653 V poslední odrážce namísto „Toto označení musí být umístěno“ uvést „Tato značka musí být
umístěna“.
SP 655 V první větě namísto „směrnice 97/23/EC4“ uvést „směrnice 97/23/EC4 nebo směrnice
2014/68/EU5“. Na konci druhé věty doplnit „nebo směrnice 2014/68/EU“.
Doplnit novou poznámku pod čarou 5 v tomto znění:
„5 Směrnice 2014/68/EU Evropského parlamentu a Rady z 15. května 2014 o sbližování právních a
správních předpisů členských států týkající se uvádění na trh tlakových zařízení (PED) (Úřední věstník
Evropské unie č. L 189 z 27. června 2014, str. 164 - 259).”.
Přečíslovat poznámky pod čarou.
SP 658 (b) Pozměnit do tohoto znění“ „(b) Ve vozidle nebo velkém kontejneru je…“
SP 660 (f) V poslední větě namísto „nápisy“ uvést „značky“.
SP 660 Pozměnit poznámku pod čarou 6 (dříve 5) do tohoto znění:
„6 Nařízení EHS č. 67 (Jednotná ustanovení týkající se schvalování: I. zvláštní výbavy vozidel kategorie
M a N používajících zkapalněné ropné plyny ve svém pohonném systému; II. vozidel kategorie M a N
opatřených zvláštní výbavou pro používání zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s
ohledem na instalaci takové výbavy.)“.
SP 663 Pod nadpisem „Rozsah platnosti“, v posledním odseku za „polyhalogenované bifenyly“ vložit
„, halogenované monomethyldifenylmethany“.
Zvláštní ustanovení 803 Pozměnit do tohoto znění:
„803 Černé uhlí, koks a antracit přepravované ve volně loženém stavu nepodléhají ustanovením ADN
jestliže:
(a)

teplota nákladu byla zjištěna za použití vhodného postupu a není vyšší než 60 oC před nakládkou,
během nakládky a bezprostředně po nakládce nákladního prostoru;

(b)

v závislosti na teplotě nákladu před nakládkou, během nakládky a bezprostředně po nakládce
nákladního prostoru nepřekračuje očekávaná doba trvání přepravy bez měření teploty
maximální počet dní uvedený v následující tabulce:
__________________________________________________________________________________
Maximální doba trvání přepravy (dny)
Maximální teplota při nakládce (oC)
__________________________________________________________________________________
60
10
50
18
40
32
30
57
(c)

pokud skutečná doba trvání přepravy překročí maximální dobu trvání uvedenou v pododstavci
(b), provede se měření teploty první den po překročení maximální doby trvání. Potřebný měřicí
přístroj musí být na plavidle od prvního dne přepravy po překročení maximální doby trvání
plavby;
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(d)

velitel plavidla obdrží v době nakládky prokazatelnou formou instrukce, jak postupovat, dojde-li
k podstatnému zahřátí nákladu.“.

Doplnit následující nová zvláštní ustanovení:
„378 Detektory záření obsahující tento plyn v tlakových nádobách na jedno použití, které nesplňují
požadavky kapitoly 6.2 a pokynu pro balení P200 pododdílu 4.1.4.1 ADR, smějí být přepravovány pod
touto položkou, pokud:
(a)

provozní tlak v každé nádobě nepřekročí 50 barů;

(b)

vnitřní objem nádoby nepřekročí 12 litrů;

(c)

každá nádoba má minimální tlak při roztržení roven nejméně trojnásobku provozního tlaku,
pokud je nádoba opatřena zařízením pro vyrovnávání tlaku, a nejméně čtyřnásobku provozního
tlaku, pokud je nádoba bez zařízení pro vyrovnávání tlaku;

(d)

každá nádoba je vyrobena z materiálu, který se při jejím roztržení neroztříští;

(e)

každý detektor je vyroben v registrovaném programu zajištění kvality;

POZNÁMKA: ISO 9001:2008 smí být použita k tomuto účelu.
(f)

detektory jsou přepravovány v pevných vnějších obalech. Zkompletovaný kus musí být schopen
odolat při zkoušce volným pádem z výšky 1,2 m bez poškození detektoru nebo prasknutí vnějšího
obalu. Zařízení, které obsahuje detektor, musí být zabaleno do pevného vnějšího obalu, pokud
toto samotné zařízení neposkytuje detektoru rovnocennou ochranu; a

(g)

přepravní doklad obsahuje tento zápis: „Doprava podle zvláštního ustanovení 378“.

Detektory záření, včetně detektorů v systémech měření záření, nepodléhají žádným jiným
ustanovením ADN, pokud detektory splňují požadavky uvedené v odstavcích (a) až (f) výše a vnitřní
objem nádoby detektoru nepřekračuje 50 ml.“.
„379
Bezvodý amoniak (čpavek) adsorbovaný nebo absorbovaný v tuhé látce, obsažený v
dávkovacích systémech amoniaku nebo nádobách určených k tomu, aby tvořily součást takových
systémů, nepodléhají jiným ustanovením ADN, pokud jsou dodrženy následující podmínky:
(a)

Adsorpce nebo absorpce vykazuje tyto vlastnosti:
(i) Tlak při teplotě 20 °C v nádobě je nižší než 0,6 barů;
(ii) Tlak při teplotě 35 °C v nádobě je nižší než 1 bar;
(iii) Tlak při teplotě 85 °C v nádobě je nižší než 12 barů;

(b)

Adsorpční nebo absorpční materiál nesmí mít nebezpečné vlastnosti uvedené ve třídách 1 až 8;

(c)

Nádoba obsahuje nejvýše 10 kg amoniaku;

(d)

Nádoby obsahující adsorbovaný nebo absorbovaný amoniak musí splňovat následující
podmínky:
(i) Nádoby musí být vyrobeny z materiálu snášenlivého s amoniakem, jak je uvedeno v normě
ISO 11114-1:2012;
(ii) Nádoby a jejich uzávěry musí být hermeticky uzavřeny a musí být schopné zadržet vyvíjený
amoniak;
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(iii) Každá nádoba musí být schopna odolat tlaku vyvinutému při 85 oC s objemovou roztažností
nejvýše 0,1 %;
(iv) Každá nádoba musí být vybavena prostředkem, který dovolí vypuštění plynu, jakmile tlak
překročí 15 barů, bez prudkého roztržení, výbuchu nebo rozletu;
(v) Každá nádoba musí být schopna odolat tlaku 20 barů bez úniku obsahu, je-li zařízení pro
vyrovnávání tlaku deaktivováno.
Jsou-li nádoby přepravovány v dávkovači amoniaku, musí být spojeny s dávkovačem takovým
způsobem, aby bylo zaručeno, že tento celek má stejnou pevnost, jako jednotlivá nádoba.
Vlastnosti mechanické pevnosti zmíněné v tomto zvláštním ustanovení musí být vyzkoušeny za použití
prototypu nádoby a/nebo dávkovače naplněné(ho) do jmenovitého vnitřního objemu zvyšováním
teploty až do dosažení uvedených tlaků.
Výsledky zkoušky musí být zdokumentovány, musí být dohledatelné a musí být na požádání sděleny
příslušným orgánům.“.
„380
„381

(Vyhrazeno)“
(Vyhrazeno)“

„382
Polymerní kuličky mohou být vyrobeny z polystyrénu, polymethylmethakrylátu nebo jiného
polymerního materiálu. Pokud může být prokázáno, že se žádná hořlavá pára vznikající v hořlavé
atmosféře nevyvíjí při zkoušce U1 (Zkušební metoda pro látky uvolňující hořlavé páry) části III,
pododdílu 38.4.4 Příručky zkoušek a kritérií, nemusí být polymerní kuličky, zpěňovatelné zařazeny pod
toto UN číslo. Tato zkouška by se měla provádět, jen pokud se uvažuje s deklasifikací látky.“.
„383
Míčky na stolní tenis vyrobené z celuloidu nepodléhají ustanovením ADN, jestliže čistá (netto)
hmotnost každého míčku nepřekračuje 3,0 g a celková čistá (netto) hmotnost míčků nepřekračuje 500
g na kus.“.
„384

(Vyhrazeno)“

„385
Tato položka se vztahuje na vozidla poháněná motory s vnitřním spalováním nebo
palivovými články za použití hořlavé kapaliny nebo hořlavého plynu.
Hybridní elektrická vozidla poháněná jak motorem s vnitřním spalováním, tak i mokrými bateriemi,
sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, přepravovaná se
zabudovanými bateriemi, musí být přiřazena pod tuto položku. Vozidla poháněná mokrými bateriemi,
sodíkovými bateriemi, bateriemi s kovem lithia nebo bateriemi s ionty lithia, přepravovaná s těmito
zabudovanými bateriemi, musí být přiřazena pod položku UN 3171 VOZIDLO NA AKUMULÁTOROVÝ
POHON (viz zvláštní ustanoveni 240).
Pro účely tohoto zvláštního ustanovení jsou vozidla samohybné stroje zkonstruované pro přepravu
jedné nebo více osob nebo věcí. Příklady takových vozidel jsou osobní automobily, motocykly, nákladní
automobily, lokomotivy, skútry, tří- a čtyřkolová vozidla nebo motocykly, motorové sekačky trávy,
samohybné zemědělské a stavební stroje, čluny a letadla.
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Nebezpečné věci jako baterie, airbagy, hasicí přístroje, zásobníky stlačeného plynu, pojistná zařízení a
jiné integrální součásti vozidla, které jsou potřebné pro provoz vozidla nebo pro bezpečnost jejich
řidiče nebo cestujících, musí být bezpečně naistalovány ve vozidle a jinak nepodléhají ustanovením
ADN. Avšak lithiové baterie musí splňovat požadavky uvedené v 2.2.9.1.7, pokud není stanoveno jinak
ve zvláštním ustanovení 667.“.
„386
Jsou-li látky stabilizovány řízením teploty, platí ustanovení v 2.2.41.1.17, zvláštní ustanovení
V8 kapitoly 7.2 ADR, zvláštní ustanovení S4 kapitoly 8.5 ADR a požadavky kapitoly 9.6 ADR. Pokud se
použije chemická stabilizace, musí osoba podávající obal, IBC nebo cisternu k přepravě zajistit, že
úroveň stabilizace je dostatečná, aby zabránila látce v obalu, IBC nebo cisterně v nebezpečné
polymerizaci při průměrné teplotě nákladu 50 oC, nebo v případě přemístitelné cisterny 45 oC. Pokud
se chemická stabilizace stane při nižších teplotách během očekávané doby trvání přepravy neúčinnou,
je nutné řízení teploty. Určujícími faktory, které je při tom třeba vzít v úvahu, jsou zejména vnitřní
objem a geometrický tvar obalu, IBC nebo cisterny a účinnost jakékoli existující izolace, teplota látky
při jejím podávání k přepravě, doba trvání jízdy a teplotní podmínky okolí typicky se vyskytující během
jízdy (též s přihlédnutím k ročnímu období), účinnost a jiné vlastnosti použitého stabilizátoru, příslušné
provozní kontroly prováděné na základě předpisů (např. požadavky na ochranu před zdroji tepla,
včetně jiného nákladu přepravovaného při teplotě vyšší než je teplota okolí) a jakékoli jiné relevantní
faktory.“.
Vypustit „378-499 (Vyhrazeno)“. Za zvláštní ustanovení 386 vložit „387-499 (Vyhrazeno)“.
„664-665 (Vyhrazeno)“
„666
Vozidla přiřazená pod UN 3166 nebo UN 3171 a stroje poháněné akumulátory přiřazené pod
UN 3171 podle zvláštních ustanovení 240, 312 a 385, jakož i jakékoli nebezpečné věci, které obsahují
a které jsou potřebné pro jejich provoz nebo funkci jejich výbavy, jsou-li přepravovány jako náklad,
nepodléhají žádným jiným ustanovením ADN, pokud jsou splněny následující podmínky:
(a)

Pro kapalná paliva musí být všechny ventily mezi motorem nebo výbavou a palivovou nádrží
během přepravy uzavřeny, pokud není podstatné, aby výbava zůstala funkční. Tam, kde je to
patřičné, musí být vozidla naložena nastojato a musí být zajištěna proti pádu;

(b)

Pro plynná paliva musí být ventil mezi plynovou nádrží a motorem uzavřen a elektrický kontakt
přerušen;

(c)

Zásobníkové systémy s hydridem kovu musí být schváleny příslušným orgánem země výroby.
Pokud není země výroby smluvní stranou ADN, musí být toto schválení uznáno příslušným
orgánem smluvní strany ADN;

(d)

Ustanovení uvedená v (a) a (b) se nevztahují na vozidla zbavená kapalných nebo plynných paliv.
POZNÁMKA 1: Vozidlo se považuje za zbavené kapalného paliva, pokud byla nádrž na kapalné
palivo vypuštěna a vozidlo nemůže v důsledku nedostatku paliva fungovat. Součásti vozidla, jako
jsou palivová potrubí, palivové filtry a trysky, nemusí být vyčištěny, vymyty nebo propláchnuty,
aby byly považovány za zbavené kapalných paliv. Kromě toho nemusí být nádrž na kapalné palivo
vyčištěna ani vypláchnuta.
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POZNÁMKA 2: Vozidlo se považuje za zbavené plynných paliv, pokud byly plynové palivové
nádrže zbaveny kapaliny (pro zkapalněné plyny), tlak v nádržích nepřekračuje 2 bary a uzavírací
ventil paliva nebo bezpečnostní ventil je uzavřen a zajištěn.
Poznámka pod čarou se netýká českého překladu.
„667
(a) Požadavky uvedené v 2.2.9.1.7 (a) neplatí, jsou-li předvýrobní prototypové lithiové články nebo
baterie nebo lithiové články nebo baterie z malé výrobní série, sestávající z nejvýše 100 článků
nebo baterií, zabudovány ve vozidle, motoru nebo stroji;
(b)

Požadavky uvedené v 2.2.9.1.7 se nevztahují na lithiové články nebo baterie zabudované v
poškozených nebo porouchaných vozidlech, motorech nebo strojích. V takových případech musí
být splněny následující podmínky:
(i) Pokud poškození nebo porucha nemá významný dopad na bezpečnost článku nebo baterie,
smějí být poškozená a porouchaná vozidla, motory nebo stroje přepravovány za podmínek
stanovených ve zvláštních ustanoveních 363 nebo 666, jak je to náležité;
(ii) Pokud má poškození nebo porucha významný dopad na bezpečnost článku nebo baterie,
musí být lithiový článek nebo baterie vyjmut(a) a přepravován(a) podle zvláštního ustanovení
376.
Jestliže však není možné bezpečně vyjmout článek nebo baterii, nebo není-li možné ověřit
stav článku nebo baterie, smí být vozidlo, motor nebo stroj odtaženy nebo přepraveny podle
podmínek uvedených v (i).“.

„668
Zahřáté látky přepravované za účelem provádění dopravního značení nepodléhají
ustanovením ADN, pokud jsou splněny následující podmínky:
(a)

Nesplňují kritéria žádné jiné třídy než třídy 9;

(b)

Teplota na vnějším povrchu kotle nepřekročí 70°C;

(c)

Kotel je uzavřen takovým způsobem, že se zamezí úniku produktu během přepravy;

(d)

Maximální kapacita kotle je omezena na 3000 litrů.“.

Kapitola 3.4
3.4.1 (e) Namísto „5.2.1.9“ uvést „5.2.1.10“.
3.4.7

Pozměnit nadpis do tohoto znění: „Značka kusů obsahujících ….“

3.4.7.1
3.4.7.2

/Netýká se českého znění./
/Netýká se českého znění./

3.4.8

Pozměnit nadpis do tohoto znění: „Značka kusů obsahujících ….“

3.4.8.1
3.4.8.2
3.4.9

/Netýká se českého znění./
/Netýká se českého znění./
/Netýká se českého znění./
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3.4.10

/Netýká se českého znění./

3.4.11 Pozměnit do tohoto znění:
„3.4.11 Používání přepravních obalových souborů
Pro přepravní obalový soubor obsahující nebezpečné věci balené v omezených množstvích platí
následující podmínky:
Pokud nejsou značky reprezentující všechny nebezpečné věci uložené v přepravním obalovém souboru
viditelné, musí být přepravní obalový soubor:
-

označen nápisem „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“ . Písmena na značce „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ
SOUBOR“ musí být nejméně 12 mm vysoká. Značka musí být v úředním jazyce země původu, a
pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, také v angličtině,
francouzštině nebo němčině, pokud případné dohody uzavřené mezi zeměmi zúčastněnými na
přepravě nestanoví jinak; a

-

označen značkami vyžadovanými touto kapitolou.

S výjimkou letecké dopravy platí ostatní ustanovení uvedená v 5.1.2.1 pouze tehdy, jsou-li
v přepravním obalovém souboru obsaženy i jiné nebezpečné věci, které nejsou zabaleny v omezených
množstvích, a to pouze ve vztahu k těmto jiným nebezpečným věcem.“.
3.4.13 (a) Pozměnit konec druhé věty do tohoto znění: „…tak i značkami podle 3.4.15.“.
3.4.13 (b) Netýká se českého překladu.
3.4.13 (c) Pozměnit konec prvního odstavce do tohoto znění: „…tak i značkami podle 3.4.15.“
3.4.13 Ve druhém odstavci namísto „označení kontejnerů není“ uvést „značky umístěné na
kontejneru nejsou…“ a na konci namísto „označení umístěno“ uvést „značky umístěny“.
3.4.14

Namísto „Od označení…“ uvést „Od značek…“

3.4.15 Pozměnit do tohoto znění:
„3.4.15 Značky uvedené v 3.4.13 musí být stejné jako značky vyžadované v 3.4.7, s výjimkou toho, že
jejich minimální rozměry musí být 250 mm x 250 mm. Tyto značky musí být odstraněny nebo zakryty,
nejsou-li přepravovány žádné nebezpečné věci v omezených množstvích.“.

Kapitola 3.5
3.5.2 (b) Za první větou pozměnit zbývající text pododstavce (b) do tohoto znění:
„Pro kapaliny musí meziobal nebo vnější obal obsahovat dostatek absorpčního materiálu k pohlcení
celého obsahu vnitřních obalů. Pokud je vložen do meziobalu, může být absorpční materiál fixačním
materiálem. Nebezpečné věci nesmějí nebezpečně reagovat s fixačním materiálem, absorpčním
materiálem nebo materiálem obalu, ani redukovat celistvost nebo funkčnost materiálů. Bez ohledu na
svou polohu musí kus udržet svůj obsah v případě rozbití nebo úniku.“.
3.5.2 (e) Konec pozměnit takto: „….pro všechny potřebné značky;“.
3.5.4.2

/Netýká se českého znění./

3.5.4.3

Pozměnit do tohoto znění:
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„3.5.4.3 Používání přepravních obalových souborů
Pro přepravní obalový soubor obsahující nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích platí
následující podmínky:
Pokud nejsou značky reprezentující všechny nebezpečné věci uložené v přepravním obalovém
souboru viditelné, musí být přepravní obalový soubor:
-

označen nápisem „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“. Písmena na značce „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ
SOUBOR“ musí být nejméně 12 mm vysoká. Značka musí být v úředním jazyce země původu, a
pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, také v angličtině,
francouzštině nebo němčině, pokud případné dohody uzavřené mezi zeměmi zúčastněnými na
přepravě nestanoví jinak; a

-

označen značkami vyžadovanými touto kapitolou.

Ostatní ustanovení uvedená v 5.1.2.1 platí pouze tehdy, jsou-li v přepravním obalovém souboru
obsaženy i jiné nebezpečné věci, které nejsou zabaleny ve vyňatých množstvích, a to pouze ve vztahu
k těmto jiným nebezpečným věcem.“.

Kapitola 4.1
4.1.3 V první větě namísto „železničních vozech nebo kontejnerech“ uvést „železničních vozech,
kontejnerech nebo kontejnerech pro volně ložené látky“.
V prvním odseku vypustit „s výjimkou kontejnerů BK3“.

Kapitola 5.1
5.1.2.1 (a) Změnit takto:
„(a) Pokud značky vyžadované podle kapitoly 5.2, kromě 5.2.1.3 až 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 až 5.2.1.7.8
a 5.2.1.10 pro všechny nebezpečné věci v přepravním obalovém souboru nezůstanou viditelné,
přepravní obalový soubor musí být:
(i)

označen nápisem PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR. Výška písmen nápisu musí být alespoň 12
mm. Nápis musí být v úředním jazyce země původu a také, pokud tímto jazykem není
angličtina, francouzština nebo němčina, v angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud
případné dohody uzavřené mezi státy dotčenými přepravou nestanoví jinak; a

(ii) označen bezpečnostními značkami a UN číslem a dalšími značkami, jak je vyžadováno pro
kusy v kapitole 5.2 kromě 5.2.1.3 až 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 až 5.2.1.7.8 a 5.2.1.10, pro každou
nebezpečnou věc obsaženou v přepravním obalovém souboru. Každá značka může být
umístěna pouze jednou.
Značení přepravních obalových souborů obsahujících radioaktivní látky, musí být v souladu
s pododdílem 5.2.2.1.11.“.
5.1.2.1 (b) Nahradit „označení nezůstane“ výrazem „značky nezůstanou“.
5.1.2.1 (b) Nahradit „5.2.1.9“ podkapitolou „5.2.1.10“
„5.2.1.10.1“.
5.1.2.3

a podkapitolu „5.2.1.9.1“

Nahradit „s tímto označením“ výrazem „s těmito značkami“.

podkapitolou
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5.1.2.3

Nahradit „5.2.1.9“ podkapitolou „5.2.1.10“.

Kapitola 5.2
5.2.1

V Poznámce nahradit slovo „značení“ slovem „značky“.

5.2.1.1

Nahradit „značení umístěno“ výrazem „značka umístěna“.

5.2.1.2

Nahradit „značení umístěno“ výrazem „značky umístěny“.

5.2.1.3

Ve druhé větě nahradit slovo „značení“ slovem „značky“.

5.2.1.5

Ve druhé větě nahradit slovo „značení“ slovem „značky“.

5.2.1.6 Poslední odstavec změnit takto: „Tyto údaje mohou být buď vyraženy, nebo uvedeny na
trvanlivém štítku nebo bezpečnostní značce upevněných na nádobě nebo uvedeny nalepeným a
zřetelně čitelným nápisem, např. vytištěným nebo provedeným jiným rovnocenným způsobem.“.
5.2.1.7.1 Ve druhé větě nahradit: „označení každého“ výrazem „značky každého kusu“.
5.2.1.7.7 Nahradit slovo „označením“ slovem „značkou“.
5.2.1.8.2 Nahradit „označení vyžadovaného“ výrazem „značek vyžadovaných“.
5.2.1.8.3 Ve čtvrté větě v odstavci pod obrázkem nahradit „označení zůstane“ výrazem „značky
zůstanou“. (dvakrát)
5.2.1 Přidat nový pododdíl v následujícím znění:
„5.2.1.9 Značka pro lithiové baterie
5.2.1.9.1 Kusy, které obsahují lithiové články nebo baterie připravené v souladu se zvláštním
ustanovením 188, musí být označeny tak, jak je znázorněno na obrázku 5.2.1.9.2.
5.2.1.9.2 Značení musí zahrnovat UN číslo s předřazenými písmeny „UN“, tj. UN 3090 pro baterie nebo
články lithiové kovové nebo UN 3480 pro baterie nebo články lithium-iontové. V případě, že jsou
lithiové články nebo baterie obsaženy nebo zabaleny v zařízení, musí být uvedeno UN číslo s
předřazenými písmeny UN, tj. UN 3091 nebo 3481, jak je to vhodné. V případě, že kus obsahuje lithiové
články nebo baterie různých UN čísel, musí být na jedné nebo více značkách uvedena všechna
použitelná UN čísla.
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Obrázek 5.2.1.9.2

Značka pro lithiové baterie

**

*
Místo pro UN číslo(a)
Místo pro telefonní číslo a dodatečné informace

Značka musí být ve tvaru obdélníku se šrafovaným okrajem. Značka musí být minimálně 120 mm široká
a 110 mm vysoká a minimální šířka šrafování musí být 5 mm. Symbol (skupina baterií, jedna poškozená
se šlehajícím plamenem, nad UN číslem pro lithium-iontové nebo lithium kovové baterie nebo články)
musí být černý na bílém podkladu. Šrafování musí být červené. Vyžaduje-li to velikost kusu,
rozměry/tloušťka čáry mohou být zmenšeny na nejméně 105 mm x 74 mm. Tam, kde rozměry nejsou
uvedeny, musí všechny prvky proporčně odpovídat uvedenému obrázku.“.
Přečíslovat pododdíl 5.2.1.9 na 5.2.1.10 a vhodně přečíslovat následující odstavce, odkazy a obrázky v
tomto pododdílu.
5.2.2.1.2 Nahradit „použita nesmazatelná označení “ výrazem „použity nesmazatelné značky“.
5.2.2.1.6 (b) Netýká se českého překladu.
5.2.2.1.11.1 V předposlední větě nahradit „označení uvedená“ výrazem „značky uvedené“.
5.2.2.2.1.1 Obrázek 5.2.2.2.1.1, v textu pro poznámku k obrázku **, vložit „/symbol“ po výrazu
„text/číslo“.
5.2.2.2.1.2 Za první odstavec přidat novou poznámku v následujícím znění:
„POZNÁMKA: Je-li průměr lahve příliš malý, aby bylo možné umístit bezpečnostní značky zmenšené
velikosti na necylindrickou horní část lahve, mohou být zmenšené bezpečnostní značky umístěny na
válcové části“.
5.2.2.2.1.3 Za pododstavec (c) přidat tento nový odstavec:
„Avšak v případě bezpečnostní značky č. 9A, musí horní polovina značky obsahovat pouze sedm svislých
pruhů a dolní polovina symbol skupiny baterií a číslo třídy.“.
Na začátek posledního odstavce vložit „S výjimkou bezpečnostní značky č. 9A,“.

Částka 22

Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2017

Strana 7217

ECE/ADN/36
5.2.2.2.2 Pod „NEBEZPEČÍ TŘÍDY 9 Jiné nebezpečné látky a předměty“, za obecnou bezpečnostní
značku č. 9, vložit následující:

(č. 9A)
Symbol (sedm svislých černých pruhů v horní polovině; skupina baterií, jedna poškozená se šlehajícím
plamenem v dolní polovině): černý;
Podklad: bílý;
Podtržená číslice „9“ v dolním rohu“.

Kapitola 5.3
5.3.1
Vložit nový pododdíl 5.3.1.1.4 v následujícím znění:
„5.3.1.1.4 Pro třídu 9 musí velká bezpečnostní značka pro označování vozidel odpovídat vzoru
bezpečnostní značky č. 9, jak je uvedeno v pododdílu 5.2.2.2.2; Bezpečnostní značka podle vzoru č. 9A
nesmí být použita pro účely označování vozidel.“.
Odpovídajícím způsobem přečíslovat další odstavce.
5.3.1.2 Na konec vložit novou větu v tomto znění:
„V případě, že všechny komory musí být označeny stejnými velkými bezpečnostními značkami, tyto
velké bezpečnostní značky mohou být umístěny pouze jednou po obou stranách a na obou koncích
cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny.“.
5.3.1.4.1 V poslední větě druhého odstavce na začátku smazat „Avšak“.
5.3.2.1.8 Změnit první větu takto: „Oranžové tabulky, které se nevztahují na přepravované nebezpečné
věci nebo jejich zbytky, musí být odstraněny nebo zakryty.“.
5.3.2.3.2 Pro identifikační číslo nebezpečnosti 40 vložit na konec „ , nebo polymerizující látka“.
5.3.2.3.2 Za „68 toxická látka, žíravá“ vložit tento nový řádek „687 toxická látka, žíravá, radioaktivní“.
5.3.2.3.2 Za „70 radioaktivní látka“ vložit tento nový řádek „768 radioaktivní látka, toxická, žíravá“.
5.3.3
Do druhého odstavce vložit novou, čtvrtou větu v následujícím znění:
„Pro cisternové kontejnery nebo přemístitelné cisterny s vnitřním objemem nejvýše 3 000 litrů, kde je
disponibilní plocha povrchu nedostačující pro umístění předepsaných značek, mohou být minimální
rozměry stran zmenšeny na 100 mm.“.
5.3.6.2 Vložit novou předposlední větu v tomto znění: „Pro cisternové kontejnery nebo přemístitelné
cisterny s vnitřním objemem nejvýše 3 000 litrů, kde je disponibilní plocha povrchu nedostačující pro
umístění předepsaných značek, mohou být minimální rozměry zmenšeny na 100 mm x 100 mm.“.
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Kapitola 5.4
5.4.1.1.1 (c) Vložit tuto novou, třetí odrážku:
„- pro lithiové baterie UN čísel 3090, 3091, 3480 a 3481: číslo třídy „9“,“.
Změnit začátek čtvrté odrážky (dříve třetí odrážky) takto: „pro jiné látky a předměty:“.
5.4.1.1.6.2.1 Změnit poslední odstavec takto:
„Kromě toho mohou být:
(a)

v případě, že jsou posledními naloženými věcmi věci třídy 2, informace předepsané v
odstavci 5.4.1.1.1 (c) nahrazeny číslem třídy „2“.

(b)

v případě, že jsou posledními naloženými věcmi věci tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8
nebo 9, informace o naposledy naložených věcech, jak je předepsáno v 5.4.1.1.1 (c)
nahrazeny slovy „SE ZBYTKY [...]“ následované třídou(ami) a vedlejším(i) nebezpečím(i)
odpovídající různým zbytkům, v pořadí číslování tříd.
Příklad: Prázdné nevyčištěné obaly, které obsahovaly látky třídy 3 přepravované společně
s prázdnými nevyčištěnými obaly, které obsahovaly látky třídy 8 s vedlejším nebezpečím
látek třídy 6.1, mohou být uvedeny v přepravním dokladu jako:
„PRÁZDNÉ OBALY, SE ZBYTKY 3, 6.1, 8“.“.

Vložit nové pododdíly 5.4.1.1.20 a 5.4.1.1.21 v následujícím znění:
„5.4.1.1.20 Zvláštní ustanovení pro přepravu látek klasifikovaných v souladu s pododdílem 2.1.2.8
Pro přepravu v souladu s 2.1.2.8 musí být v přepravním dokladu uveden tento zápis „Klasifikováno
v souladu s 2.1.2.8“.
5.4.1.1.21 Zvláštní ustanovení pro přepravu UN čísel 3528, 3529 a 3530
Pokud je to vyžadováno podle zvláštního ustanovení 363 kapitoly 3.3, musí přepravní doklad v případě
přepravy UN čísel 3528, 3529 a 3530 obsahovat následující dodatečný zápis „Přeprava podle zvláštního
ustanovení 363“.“.
Přečíslovat stávající ustanovení 5.4.1.1.20 jako 5.4.1.1.22.
5.4.1.2.2 (c) Změnit takto:
„(c) Vyhrazeno“
5.4.1.2.2 (d) Změnit takto:
„(d) V případě cisternových kontejnerů pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů musí
odesilatel uvést do přepravního dokladu datum, ke kterému skončí skutečná doba naplnění,
v následujícím formátu:
„Konec údržné doby: …………… (DD/MM/RRRR)“.“.
5.4.1.2.3 V nadpisu za „samovolně se rozkládající látky“ vložit „a polymerizující látky“.
5.4.1.2.3.1 Za „samovolně se rozkládajících látek“ vložit „nebo polymerizujících látek“. Do textu
v závorkách po „viz 2.2.41.1.17;“ vložit „pro polymerizující látky viz 2.2.41.1.21“.
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5.4.3.4 Na třetí stranu vzorových Písemných pokynů, do řádku pro bezpečnostní značku č. 9, vložit
novou bezpečnostní značku č. 9A.
5.4.3.4 Změnit text Poznámky 2 na třetí straně vzorových Písemných pokynů takto: nahradit „výše“
výrazem „v tabulce ve sloupci (3)“.

Kapitola 5.5
5.5.2.3.2 Netýká se českého překladu.
5.5.3.1.1 Změnit takto:
„5.5.3.1.1 Tento oddíl se nevztahuje na látky, které mohou být použity pro účely chlazení nebo
kondiciování, jsou-li přepravovány jako zásilka nebezpečných věcí, s výjimkou přepravy suchého ledu
(UN 1845). Jsou-li přepravovány jako zásilka, musí být tyto látky přepravovány pod příslušnou položkou
tabulky A kapitoly 3.2 podle s ní spojených podmínek přepravy.
Pro UN 1845 platí přepravní podmínky stanovené v tomto oddílu, s výjimkou 5.5.3.3.1, pro všechny
druhy přepravy, ať už je přepravován jako chladivo, kondicionér, nebo jako zásilka. Pro přepravu UN
1845 neplatí žádné jiné ustanovení ADN.“.
5.5.3.1.5 Změnit takto:
„… dobu trvání přepravy, použitého způsobu balení a mezní hodnoty koncentrace plynu uvedené v
poznámce k 5.5.3.3.3.“.
5.5.3.3.3 Změnit takto:
„5.5.3.3.3 Kusy obsahující chladivo nebo kondicionér musí být přepravovány v dobře větraných
vozidlech a kontejnerech. Značení podle 5.5.3.6 se v tomto případě nevyžaduje.
Větrání není nutné, a označení podle 5.5.3.6 je nutné, je-li:
-

zabráněno výměně plynů mezi nákladovým prostorem a kabinou řidiče; nebo

-

nákladový prostor izotermické, chlazené nebo chladící a mrazící zařízení, například jak je
stanoveno v Dohodě o mezinárodní přepravě zkazitelných potravin a o specializovaných
prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), kde je tato podmínka splněna.

POZNÁMKA: V této souvislosti znamená “dobře větrané“ atmosféru, kde je koncentrace oxidu
uhličitého nižší než 0,5% obj. a koncentrace kyslíku vyšší než 19,5% obj.“.
5.5.3.4.2 Změnit takto: „Značky musí být trvanlivé, čitelné a umístěné na takovém místě a takové
velikosti v poměru ke kusu, aby byly snadno viditelné.“.
5.5.3.6.1 Změnit takto:
„5.5.3.6.1 Vozidla a kontejnery obsahující nebezpečné věci používané pro účely chlazení nebo
kondiciování, které nejsou dobře větrané, musí být označeny výstražnou značkou uvedenou v 5.5.3.6.2,
umístěnou na každém přístupovém místě tam, kde bude snadno viditelná osobami otevírajícími vozidlo
nebo kontejner nebo do nich vstupujícími. Tato značka musí zůstat na vozidle nebo kontejneru, dokud
nebyla provedena následující opatření:
(a) Vozidlo nebo kontejner byl(o) dobře odvětrán(o), aby se odstranily škodlivé koncentrace
chladiva nebo kondicionéru; a
(b) Chlazené nebo kondiciované věci byly vyloženy.
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Dokud je vozidlo nebo kontejner označeno, musí být přijata nezbytná bezpečnostní opatření před
vstupem do něj. Nutnost vyvětrání prostřednictvím nákladových dveří nebo jiným způsobem (např.
nucenou ventilací) je třeba vyhodnotit a zařadit do školení osob zúčastněných na přepravě.“.
5.5.3.6.2 Netýká se českého překladu

Kapitola 7.1
7.1.1.18 V nadpisu za slovo „kontejnerech,“ vložit „v kontejnerech pro volně ložené látky,“.
V textu za slovo „kontejnerů,“ vložit „kontejnerů pro volně ložené látky,“.
7.1.2.19.1, druhý odstavec Do seznamu odstavců vložit na začátek: „1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3,“ a
vypustit: „8.1.8, 8.1.9,“.
7.1.3.51.4 Pozměnit do tohoto znění:
„7.1.3.51.4 Elektrická zařízení v nákladních prostorech musí být bez napětí a zajištěna proti
nechtěnému zapnutí.
Toto ustanovení neplatí pro trvale nainstalované kabely procházející nákladními prostory, pohyblivé
elektrické kabely k připojení kontejnerů, uložených podle 7.1.4.4.4, jakož i elektrická zařízení typu
„potvrzená bezpečnost“.“.
7.1.4 Vložit nový odstavec 7.1.4.4.4 v tomto znění:
„7.1.4.4.4 Elektrické zařízení namontované na vnější straně uzavřeného kontejneru může být spojeno
s pohyblivými elektrickými kabely podle ustanovení uvedených v 9.1.0.56 a být uvedeno do provozu,
za těchto podmínek:
(a) takové elektrické zařízení je typu „potvrzená bezpečnost“; nebo
(b) takové elektrické zařízení není typu „potvrzená bezpečnost“, ale je dostatečně odděleno od jiných
kontejnerů obsahujících látky:
- třídy 2, pro které je ve sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2 vyžadována bezpečnostní značka č. 2.1;
- třídy 3, obalové skupiny I nebo II;
- třídy 4.3;
- třídy 6.1, obalové skupiny I nebo II, s vedlejším nebezpečím třidy 4.3;
- třídy 8, obalové skupiny I, s vedlejším nebezpečím třidy 3; a
- třídy 8, obalové skupiny I nebo II, s vedlejším nebezpečím třidy 4.3.
Tato podmínka se považuje za splněnou, jestliže žádný kontejner obsahující výše uvedené látky není
uložen v prostoru válcovitého tvaru o poloměru 2,4 m kolem elektrického zařízení a s neomezeným
vertikálním rozměrem.
Tato podmínka neplatí, jsou-li kontejnery s elektrickým zařízením, které není typu „potvrzená
bezpečnost“, a obsahující výše uvedené látky uloženy v oddělených nákladních prostorech.
Příklady uložení a oddělení kontejnerů
Vysvětlivky
R Kontejner (např. chladírenský) s elektrickým zařízením, které není typu „potvrzená bezpečnost“.
Z Elektrické zařízení, které není typu „potvrzená bezpečnost“.
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X Kontejner není dovolen, jestliže obsahuje nebezpečné látky, pro které se vyžaduje dostatečná
separace.
Pohled shora
1. Na palubě

Pohled shora
2. V nákladním prostoru
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Pohled shora
2. V nákladním prostoru

Čelní pohled

Čelní pohled

7.1.4 Vložit nový odstavec 7.1.4.4.5 v tomto znění:
„7.1.4.4.5 Elektrické zařízení namontované na nekrytém kontejneru nesmí být spojeno s pohyblivými
elektrickými kabely podle ustanovení uvedených v 9.1.0.56, ani být uvedeno do provozu, ledaže je typu
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„potvrzená bezpečnost“, nebo je-li kontejner uložen v nákladním prostoru, který neobsahuje
kontejnery s látkami uvedenými v 1.7.4.4.4 (b).“.
7.1.4.9 Na konec vložit následující POZNÁMKU:
„POZNÁMKA: K překládce na dopravní prostředky jiného druhu dopravy viz 7.1.4.7.1.“.
7.1.4.14.1.1 Na konec vložit následující větu:
„Flexibilní kontejnery pro volně ložené látky musí být v nákladním prostoru uloženy takovým
způsobem, aby mezi nimi nebyly prázdné prostory. Pokud flexibilní kontejnery pro volně ložené látky
nevyplňují zcela nákladní prostor, musí být učiněna přiměřená opatření proti posouvání nákladu.“.
7.1.4.14.1.2 Na konec vložit následující větu:
„Flexibilní kontejnery pro volně ložené látky mohou být v nákladním prostoru stohovány na sebe,
pokud stohovací výška nepřesáhne výšku tří kontejnerů. Jsou-li flexibilní kontejnery pro volně ložené
látky vybaveny odvětrávacími zařízeními, nesmí stohování flexibilních kontejnerů pro volně ložené
látky vadit jejich funkci.“.
7.1.4.14.7.1.3 Za slova „řidiče naloděného vozidla“ vložit: „, osob, které jsou na palubě ze služebních
důvodů“.

Kapitola 7.2
7.2.2.19.3
8.1.9“.

Do seznamu odstavců vložit na začátek: „1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3,“ a vypustit: „8.1.8,

7.2.4.9 Pozměnit do tohoto znění: „…náklad zcela nebo zčásti překládat do jiného plavidla mimo…“.
(Zbytek textu beze změny).
7.2.4.9 Na konec vložit následující POZNÁMKU:
„POZNÁMKA: K překládce na dopravní prostředky jiného druhu dopravy viz 7.2.4.7.1.“.
7.2.4.16.9 (b) Namísto „ve sběrném plynovém potrubí“ uvést „v odvětrávacím potrubí“.
7.2.4.16.17 V prvním odstavci před slova „klasifikační společností“ vložit slovo „uznanou“.
7.2.4.77 Pozměnit záhlaví sloupce 4 tabulky do tohoto znění:
„3 OS III (UN 1202: druhá a třetí položka v tabulce C), 4.1“.

Kapitola 8.1
8.1.2.1 (a) Pozměnit do tohoto znění:
„8.1.2.1 (a) schvalovací osvědčení plavidla uvedené v 1.16.1.1 nebo prozatímní schvalovací
osvědčení plavidla uvedené v 1.16.1.3 a příloha uvedená v 1.16.1.4;“.
8.1.2.2 (c) Třetí odsek pozměnit do tohoto znění:
„- osvědčení uznané klasifikační společnosti (viz ……);“
8.1.2.3 (e) Pozměnit do tohoto znění:
„v bodech 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 nebo 9.3.3.8.1 předepsané osvědčení třídy vydané uznanou klasifikační
společností;“
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8.1.2.6 Druhou větu pozměnit do toho znění: „Schvalovací osvědčení a přílohu uvedenou v
1.16.1.4 v tomto případě...“.
8.1.8 a 8.1.9 Vypustit a nahradit slovem „(Vypuštěno)“.

Kapitola 8.2
8.2.1.4 Pozměnit začátek první věty do tohoto znění:
„Po pěti letech musí být platnost osvědčení prodloužena příslušným orgánem nebo jím pověřenou
organizací, jestliže odborník prokáže….
8.2.1.6 Pozměnit začátek první věty do tohoto znění:
„Po pěti letech musí být platnost osvědčení prodloužena příslušným orgánem nebo jím pověřenou
organizací, jestliže odborník na přepravu plynů prokáže….
8.2.1.8 Pozměnit začátek první věty do tohoto znění:
„Po pěti letech musí být platnost osvědčení prodloužena příslušným orgánem nebo jím pověřenou
organizací, jestliže odborník na přepravu chemikálií prokáže….
8.2.2.1, 8.2.2.3.4, 8.2.2.5, 8.2.2.6.6, 8.2.2.8 Namísto „obnovovací a zdokonalovací školení“ uvést
„obnovovací školení“.
8.2.2.6.3 (e) Pozměnit do tohoto znění:
„(e) podrobný plán pro závěrečné testy včetně, pokud je to nutné, infrastruktury a organizace
elektronických zkoušek podle 8.2.2.7.1.7, pokud se tyto zkoušky mají provádět.“.
8.2.2.7 Zkoušky a závěrečné testy
8.2.2.7.0 Pozměnit druhý odsek do tohoto znění:
„- popisu formy zkoušek navrhované zkušební organizací včetně, pokud je to nutné, infrastruktury a
organizace elektronických zkoušek podle 8.2.2.7.1.7, pokud se tyto zkoušky mají provádět.“.
8.2.2.7.1.5 Vypustit poslední větu.
8.2.2.7.1 Vložit nové 8.2.2.7.1.6 a 8.2.2.7.1.7 tohoto znění:
„8.2.2.7.1.6 Příslušný orgán nebo zkušební organizace určená příslušným orgánem musí dozorovat
každou zkoušku. Jakákoli manipulace a podvádění musí být, jak je to jen možné, vyloučeny. Totožnost
kandidáta musí být ověřena.
Při písemném testu není dovoleno používat žádné dokumenty s výjimkou předpisů pro nebezpečné
věci, CEVNI a příslušných policejních předpisů. Neprogramovatelné kapesní kalkulátory je dovoleno
používat během specializačních kurzů a musí být poskytnuty příslušným orgánem nebo zkušební
organizací určenou příslušným orgánem.
Všechny zkušební dokumenty (otázky a odpovědi) musí být zaregistrovány a uchovány v písemné
formě nebo elektronicky jako datový soubor.“.
8.2.2.7.1.7 Písemné zkoušky smějí být prováděny, zcela nebo zčásti, v elektronické formě, kde jsou
odpovědi zaznamenávány a vyhodnocovány za použití procesů elektronického zpracování dat (EDP),
pokud jsou splněny tyto podmínky:
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(a) Hardware a software musí být zkontrolovány a přijaty příslušným orgánem nebo zkušební
organizací určenou příslušným orgánem;
(b) Elektronická media smějí být používána pouze tehdy, pokud byla poskytnuta příslušným orgánem
nebo zkušební organizací určenou příslušným orgánem.
(c) Musí být zajištěna správná technická funkce. Musí být učiněna opatření týkající se možností
pokračování zkoušky, dojde-li k selhání technických prostředků a aplikací. Na vstupních zařízeních
nesmějí být k dispozici žádné pomocné funkce (např. funkce elektronického vyhledávání).
Poskytnuté elektronické medium nesmí dovolit kandidátům komunikovat během zkoušky
s jakýmkoli jiným přístrojem.
(d) Kandidát nesmí mít v žádném případě možnost vkládat další data do poskytnutého elektronického
media; kandidát smí odpovídat pouze na položené otázky.
(e) Konečná vstupní data každého kandidáta musí být zaznamenána. Vyhodnocení výsledků musí být
transparentní.“.
8.2.2.7.2.5, třetí odstavec /První změna se netýká českého znění./. Pozměnit poslední větu do tohoto
znění: „Pokud kandidát docílí 44 bodů, ale v jedné části nedosáhne 20 bodů, smí dotyčnou část jednou
opakovat.“.
8.2.2.7.2.5, čtvrtý odstavec Pozměnit do tohoto znění: „Ustanovení uvedená v 8.2.2.7.1.6 a 8.2.2.7.1.7
se použijí obdobně.“.
8.2.2.7.3.2 Vypustit poslední větu.
8.2.2.7.3.3 Pozměnit začátek do tohoto znění: „ Ustanovení uvedená v 8.2.2.7.1.2, 8.2.2.7.1.3,
8.2.2.7.1.6 a 8.2.2.7.1.7 musí být použita při administraci….“. (Zbytek textu beze změny).
8.2.2.8 Text pod nadpisem očíslovat jako 8.2.2.8.1.
Doplnit nový odstavec 8.2.2.8.2 tohoto znění:
„8.2.2.8.2 Smluvní strany musí poskytnout sekretariátu UNECE příklad národního vzoru jakéhokoli
osvědčení určeného k vydávání podle tohoto oddílu, spolu s příklady vzorů osvědčení, která jsou dosud
platná. Smluvní strany mohou kromě toho poskytnout vysvětlující poznámky. Sekretariát UNECE musí
získané informace dát k dispozici všem smluvním stranám.“.

Kapitola 8.3
8.3.1.1 Pozměnit začátek do tohoto znění: „Pokud není v Části 7 stanoveno jinak,….“.
8.3.1.1 (c) /Změna se netýká českého znění./.

Kapitola 8.6
8.6.1.3 Pozměnit bod 10 Vzoru schvalovacího osvědčení pro tanková plavidla do tohoto znění:
„10. Nakládací/vykládací výkon: …………m3/h1) nebo viz instrukce pro nakládku a vykládku1).“
8.6.1.4 Pozměnit bod 10 Vzoru prozatímního schvalovacího osvědčení pro tanková plavidla do
tohoto znění:
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„10. Nakládací/vykládací výkon: …………m3/h1) nebo viz instrukce pro nakládku a vykládku1).“
8.6.1.3 a 8.6.1.4 Na straně 3 za „Chladicí zařízení“ vložit novou řádku „Inertizační prostředky“.
8.6.1.3 a 8.6.1.4, strana 3 vzorů Pozměnit řádku pro „Otevírací tlak vysokorychlostního ventilu
v kPa“ do tohoto znění:
„Otevírací tlak vysokorychlostního ventilu/pojistného ventilu v kPa“.
8.6.3, otázka 4 Pozměnit do tohoto znění:
„Je plavidlo vybaveno vhodnými prostředky podle 7.2.4.77 pro opuštění plavidla, i v případech
nouzové situace?“.

Kapitola 9.1
Vložit nový 9.1.0.1 v tomto znění:
„9.1.0.1 Dokumentace plavidla
POZNÁMKA: Pro účely tohoto odstavce má pojem „vlastník“ stejný význam jako v 1.16.0.
Dokumentace plavidla musí být uchovávána vlastníkem, který musí být schopen poskytnout tuto
dokumentaci na požádání příslušného orgánu a uznané klasifikační společnosti.
Dokumentace plavidla musí být udržována a novelizována po celou dobu životnosti plavidla a musí být
uchována ještě po dobu 6 měsíců po vyřazení plavidla z provozu.
Pokud by došlo během životnosti plavidla ke změně vlastníka, musí být dokumentace plavidla předána
novému vlastníkovi.
Kopie dokumentace plavidla nebo všech potřebných dokumentů musí být na požádání poskytnuta
příslušnému orgánu pro vydání schvalovacího osvědčení a uznané klasifikační společnosti nebo
inspekční organizaci pro první inspekci, periodickou inspekci, zvláštní inspekci nebo mimořádné
kontroly.“.
Namísto „9.1.0.1 – 9.1.0.10“ (Vyhrazeno)“ uvést „9.1.0.2 – 9.1.0.10“ (Vyhrazeno)“.
9.1.0.40.2.4 (a) /Změna se netýká českého znění./.
9.1.0.40.2.7 (a) Na konec doplnit: „nebo, pokud nejsou takové požadavky, požadavkům uznané
klasifikační společnosti“.

Kapitola 9.2
9.2.0.91.2 /Změna se netýká českého znění./.

Kapitola 9.3
9.3.X.1

Vložit nový odstavec v tomto znění:

„9.3.X.1 Dokumentace plavidla

Částka 22
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POZNÁMKA: Pro účely tohoto odstavce má pojem „vlastník“ stejný význam jako v 1.16.0.
Dokumentace plavidla musí být uchovávána vlastníkem, který musí být schopen poskytnout tuto
dokumentaci na požádání příslušného orgánu a uznané klasifikační společnosti.
Dokumentace plavidla musí být udržována a novelizována po celou dobu životnosti plavidla a musí být
uchována ještě po dobu 6 měsíců po vyřazení plavidla z provozu.
Pokud by došlo během životnosti plavidla ke změně vlastníka, musí být dokumentace plavidla předána
novému vlastníkovi.
Kopie dokumentace plavidla nebo všech potřebných dokumentů musí být na požádání poskytnuta
příslušnému orgánu pro vydání schvalovacího osvědčení a uznané klasifikační společnosti nebo
inspekční organizaci pro první inspekci, periodickou inspekci, zvláštní inspekci nebo mimořádné
kontroly.“.
Namísto „9.3.1.1 – 9.3.1.7“ (Vyhrazeno)“ uvést „9.3.1.2 – 9.3.1.7“ (Vyhrazeno)“.
Namísto „9.3.2.1 – 9.3.2.7“ (Vyhrazeno)“ uvést „9.3.2.2 – 9.3.2.7“ (Vyhrazeno)“.
Namísto „9.3.3.1 – 9.3.3.7“ (Vyhrazeno)“ uvést „9.3.3.2 – 9.3.3.7“ (Vyhrazeno)“.
9.3.X.8.1 Pozměnit takto:
V prvním odstavci vypustit: „v souladu s pravidly stanovenými touto klasifikační společností“.
V druhém odstavci doplnit tuto novou poslední větu: „Toto musí být potvrzeno náležitým osvědčením
vydaným uznanou klasifikační společností (osvědčení třídy).“.
Vypustit třetí odstavec.
V posledním odstavci před slova „klasifikační společnost“ vložit slovo „Uznaná“.
9.3.1.8.1 Vložit nový třetí odstavec tohoto znění:
„Osvědčení třídy musí potvrdit, že plavidlo odpovídá svým vlastním dodatečným pravidlům a
předpisům, které jsou platné pro předpokládané použití plavidla.“.
9.3.1.11.3 (a) /Změna se netýká českého znění./.
9.3.X.13.3, čtvrtý odstavec V první větě namísto „relevantní“ uvést „uznanou“.
9.3.X.13 Vložit nový odstavec tohoto znění:
„9.3.X.13.4 Plovatelnost v poškozeném stavu musí být prokázána pro nejnepříznivější stav naložení.
K tomuto účelu musí být předložen vypočtený důkaz dostatečné stability pro kritické mezistavy a pro
konečný stav zaplavení.“.
9.3.1.14 Přečíslovat stávající odstavec na 9.3.1.14.1. Přidat dva nové odstavce tohoto znění:
„9.3.1.14.2 Pro plavidla s nákladními tanky o šířce větší než 0.70 B musí být podán důkaz, že byly
dodrženy následující požadavky na stabilitu:
(a) V pozitivní ploše křivky ramene stability až do zanoření prvního nevodotěsného otvoru musí být
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rameno stability (GZ) nejméně 0,10 m;
(b) Obsah pozitivní plochy křivky ramene stability až do zanoření prvního nevodotěsného otvoru a
v každém případě až do úhlu náklonu < 27o musí být nejméně 0,024 m.rad;
(c) Výška metacentra (GM) musí být nejméně 0,10 m.
Tyto podmínky musí být splněny, přičemž je nutno pamatovat na vliv všech volných hladin v tancích
pro všechny fáze nakládky a vykládky.
„9.3.1.14.3 Rozhodující pro plavidlo je nejpřísnější z požadavků uvedených v 9.3.1.14.1 a 9.3.1.14.2.“.
9.3.X.15.2 Doplnit nový první odstavec tohoto znění:
„Pro mezistav zaplavení musí být splněna následující kritéria:
GZ˃= 0.03 m
Rozsah pozitivních hodnot GZ: 5o.“.
9.3.1.25 Vložit „9.3.1.25.9 (Vyhrazeno)“.
9.3
Vložit nový 9.3.X.25.10 tohoto znění:
„9.3.X.25.10 Stlačený vzduch produkovaný mimo oblast nákladu nebo kormidelnu může být používán
v oblasti nákladu, pokud je nainstalován pružinový zpětný uzávěr, aby se zajistilo, že žádné plyny
nemohou uniknout z oblasti nákladu prostřednictvím systému stlačeného vzduchu do obytných nebo
provozních prostorů mimo oblast nákladu.“.
„9.3.X.40.1, druhý odsek Ve druhém odstavci za „oblast nákladu“ vložit „nebo kormidelnu“.
/Poznámka překladatele: Mimochodem jsem si všiml, že v předcházejícím odstavci ADN 2015 je zřejmě
omylem uvedeno „zapalovací hrdlo“ asi namísto „zapojovací hrdlo“ nebo „napojovací hrdlo“,
v angličtině „hydrant“/.
9.3.1.40.2.4 (a), 9.3.2.40.2.4 (a) a 9.3.3.40.2.4 (a)

/Změna se netýká českého znění./.

9.3.1.40.2.7 (a), 9.3.2.40.2.7 (a) a 9.3.3.40.2.7 (a) Na konec doplnit: „nebo, pokud nejsou takové
požadavky, požadavkům uznané klasifikační společnosti“.
„9.3.X.52.1 (b) Na konec doplnit tento text:
„Následující výbava smí být instalována pouze v prostorech dvojitých boků a dvojitých dnech, pokud
se používají pro balastování:
- trvale zabudovaná ponorná čerpadla s měřením teploty typu „potvrzená bezpečnost“.“.
„9.3.X.52.1 (c), třetí odsek Za slova „balastních čerpadel“ doplnit „s měřením teploty“.
9.3.2.11.2 (a) a 9.3.2.11.3 (a)

/Změna se netýká českého znění./.

9.3.2.11.2 (e) pátá odrážka Netýká se českého překladu.
9.3.2.25.9 a 9.3.3.25.9 /Změna se netýká českého znění./.

Částka 22

Sbírka mezinárodních smluv č. 42 / 2017

Strana 7229

ECE/ADN/36
9.3.3.8.1

V druhém odstavci namísto „vyšší třídy plavidla“ uvést „nejvyšší třídy plavidla“.
_________________________
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Distr.: rámcově
30. srpna 2016
Anglicky
Originál: anglicky a francouzsky

__________________________________________________________________________________

Evropská hospodářská komise
Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných
věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN1)
Návrh změn k Pravidlům přiloženým k ADN
Addendum

Kapitola 1.1
1.1.3.10 (b) V POZNÁMCE za pododstavcem (i) namísto „ISO 9001:2008“ uvést „ISO 9001“.
Kapitola 1.2
1.2.1
V definici „Aerosol nebo aerosolový rozprašovač“ v dokumentu ECE/ADN/36 odstranit
„ a namísto „6.2.6 ADR“ uvést „6.2.4 ADR““
1.2.1

Změna v definici „Recyklovaný plast“ se netýká českého překladu

1.2.1

V definici „Druhy ochrany„ namísto „IEC60079-7:2006“ uvést „IEC60079-7:2015“

Kapitola 1.6
1.6.1.30 Pozměnit do tohoto znění:

1

V Německu distribuováno Ústřední komisí pro lodní dopravu po Rýně pod označením
CCNR/ZKR/ADN/36/Add.1.
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„1.6.1.30 Bezpečnostní značky, které splňují požadavky uvedené v 5.2.2.2.1.1, platné do 31.
prosince 2014, smějí být používány až do 30. června 2019.“.
1.6.1

Doplnit následující nová přechodná ustanovení:

„1.6.1.43 Vozidla registrovaná nebo poprvé uvedená do provozu před 1. červencem 2017, jak
jsou definována ve zvláštních ustanoveních 240, 385 a 669 kapitoly 3.3, a jejich výbava určená k
použití během přepravy, která odpovídají požadavkům ADN platným do 31. prosince 2016, avšak
obsahující lithiové články a baterie, které neodpovídají požadavkům uvedeným v 2.2.9.1.7, smějí
být dále přepravována jako náklad podle požadavků zvláštního ustanovení 666 kapitoly 3.3.“.
Kapitola 2.1
2.1.1.2 Netýká se českého překladu
2.1.4.1.2 (e) Netýká se českého překladu
Kapitola 2.2
2.2.1.1.5 Netýká se českého překladu
2.2.1.4 Netýká se českého překladu
2.2.2.1.7 (c) a (d) Netýká se českého překladu
2.2.2.3 V tabulce pro „Jiné předměty, které obsahují plyn pod tlakem“, pro 6F doplnit tyto
nové řádky:
3529 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo
3529 MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo
3529 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM nebo
3529 STROJ, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVÝM PLYNEM
2.2.3.3 Pro „F3 Předměty“ na konec doplnit tyto nové položky:
„3528 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo
3528 MOTOR, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo
3528 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU nebo
3528 STROJ, PALIVOVÝ ČLÁNEK, POHÁNĚNÝ HOŘLAVOU KAPALINOU“.
2.2.43.1.2 Netýká se českého překladu
2.2.52.1.6 /Tato změna je v českém znění již obsažena. /
2.2.61.1.14 Pozměnit do tohoto znění:
„2.2.61.1.14 Látky, roztoky a směsi, s výjimkou látek a přípravků používaných jako pesticidy,
které nejsou klasifikovány jako akutně toxické kategorie 1, 2 nebo 3 podle nařízení (ES) č.
1272/20083, smějí být považovány za látky nepatřící do třídy 6.1.“.
________________
3
Nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 2008 týkající se
klasifikace, označování a balení látek a směsí, pozměňující a zrušující směrnici 67/548/EHS a
1999/45/ES; a pozměňující nařízení (ES) č. 1907/2006, uveřejněné v Úředním věstníku Evropské
unie, L353, 31. prosince 2008, str. 1-1355.
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Vypustit poznámku pod čarou 4. Následující poznámky pod čarou odpovídajícím způsobem
přečíslovat.
2.2.7.2.4.1.5 (b)

Namísto „2.2.7.2.4.5.1“ uvést „2.2.7.2.4.5.2“.

2.2.8.1.9 Pozměnit do tohoto znění:
„2.2.8.1.9 Látky, roztoky a směsi, které nejsou klasifikovány jako žíravé (korozivní) vůči pokožce
nebo kovu kategorie 1 podle nařízení (ES) č. 1272/20083, smějí být považovány za látky nepatřící
do třídy 8.“.
POZNÁMKA zůstává beze změny.
_________________
3

Nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 2008 týkající se
klasifikace, označování a balení látek a směsí, pozměňující a zrušující směrnici 67/548/EHS a
1999/45/ES; a pozměňující nařízení (ES) č. 1907/2006, uveřejněné v Úředním věstníku Evropské
unie, L353, 31. prosince 2008, str. 1-1355.
2.2.9.1.2 Pro subdivizi M11 za slovo „látky“ doplnit „a předměty“.
2.2.9.1.10.3 V nadpisu a v pododstavci (a) přečíslovat odvolávku na poznámku pod čarou za
„1272/2008/ES“ na 3. Poznámka pod čarou 3 zní takto:
__________________

3

Nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 2008 týkající se
klasifikace, označování a balení látek a směsí, pozměňující a zrušující směrnici 67/548/EHS a
1999/45/ES; a pozměňující nařízení (ES) č. 1907/2006, uveřejněné v Úředním věstníku Evropské
unie, L353, 31. prosince 2008, str. 1-1355.

Na konci pododstavce (a) vypustit: „nebo, pokud je to ještě relevantní, podle uvedeného
nařízení, rizikové věty (vět) R50, R50/53 nebo R51/53 podle směrnic 67/548/EHS3 nebo
1999/45/ES4“.

2.2.9.1.10.3 (b) Pozměnit konec pododstavec (b) do tohoto znění: „… jestliže nemusí být
přiřazena k takové kategorii podle uvedeného nařízení.“.
2.2.9.3 Pro „M11“ nahradit „látky nebo předměty“ takto: „látky a předměty“. V úvodní větě
v pravém obdélníku za slovo „pouze látky“ doplnit „a předměty“. Přidat dvě nové položky:
„3530 MOTOR, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ nebo
3530 STROJ, VNITŘNÍ SPALOVÁNÍ“.

Kapitola 2.3
2.3.1.4 V textu vedle obrázku „Obr. 1-3“ nahradit „železná deska“ termínem „olověná
deska“.
Kapitola 3.2, Tabulka A
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Pro UN čísla 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 a 1999,
pro každou první položku pro obalovou skupinu III, ve sloupci (6), vymazat: “640E”.
Pro UN číslo 1361 a 3088, obalovou skupinu III, ve sloupci (6) vložit “665”.
Pro UN číslo 2022 se změna netýká českého překladu.
Pro UN číslo 3166, 3171, 3528, 3529 a 3530, ve sloupci (6), vložit “669”.
Pro UN číslo 3528, ve sloupci (3b), vložit “F3”.
Pro UN číslo 3529, ve sloupci (3b), vložit “6F”.
Pro UN číslo 3530, ve sloupci (3b), vložit “M11”.
Kapitola 3.3
SP 342 (b) Netýká se českého překladu.
SP 369 Namísto „2.2.7.2.3.6“ uvést „2.2.7.2.3.5“.
SP 373 (a) V POZNÁMCE za pododstavcem (iii) namísto „ISO 9001:2008“ uvést „ISO 9001“.
SP 376 Na konec doplnit následující novou větu: „V tomto případě jsou články a baterie
přiřazeny k přepravní kategorii 0.“.
SP 528 /Tato změna je v českém znění již obsažena. /
SP 531 Za „třídy 4.1“ doplnit. „(UN čísel 2555, 2556 nebo 2557)“.
SP 545 Netýká se českého překladu.
SP 592 Netýká se českého překladu.
SP 636 (b) Pozměnit text před pododstavcem (i) do tohoto znění:
„(b) Až do mezilehlého zpracovatelského objektu
- lithiové články a baterie o celkové (brutto) hmotnosti nejvýše 500 g na každý článek nebo
baterii nebo lithium-iontové články s watthodinovou zatížitelností nejvýše 20 Wh, lithiumiontové baterie s watthodinovou zatížitelností nejvýše 100 Wh, lithiové kovové články
s obsahem lithia nejvýše 1 g a lithiové kovové baterie s celkovým obsahem lithia nejvýše 2 g,
neobsažené v zařízení, shromážděné a podávané k přepravě za účelem jejich třídění, likvidace
nebo recyklace; jakož i
- lithiové články a baterie obsažené v zařízeních ze soukromých domácností shromážděné a
podávané k přepravě za účelem jejich vyčištění, rozebrání, recyklace nebo likvidace;
POZNÁMKA: „Zařízení ze soukromých domácností“ jsou zařízení, která pocházejí ze soukromých
domácností, a zařízení, která pocházejí z obchodních, průmyslových, institucionálních a jiných
zdrojů a jež jsou vzhledem ke své povaze a množství podobná zařízením ze soukromých
domácností. Zařízení, která budou pravděpodobně používána jak soukromými domácnostmi, tak
i uživateli jinými, než jsou soukromé domácnosti, musí být v každém případě považována za
zařízení ze soukromých domácností.
nepodléhají jiným ustanovením ADN, včetně zvláštního ustanovení 376 a odstavce 2.2.9.1.7,
pokud splňují následující podmínky:“.
SP 636 (b) Pozměnit pododstavec (iii) do tohoto znění:
„(iii)
Kusy jsou označeny „LITHIOVÉ BATERIE K LIKVIDACI“ nebo „LITHIOVÉ BATERIE
K RECYKLACI“, jak je to náležité.
Pokud jsou zařízení obsahující lithiové články nebo baterie přepravována bez obalu nebo na
paletách podle pokynu pro balení P909 (3) pododdílu 4.1.4.1 ADR, smí být tato značka
alternativně umístěna na vnějším povrchu vozidla nebo kontejneru.“.
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Doplnit tato nová zvláštní ustanovení:
„665
Černé (kamenné) uhlí, koks a antracit splňující klasifikační kritéria třídy 4.2, obalové
skupiny III, nepodléhají ustanovením ADN.“.
„669
Každé přípojné vozidlo vybavené zařízením, poháněným kapalným nebo plynným
palivem nebo systémem skladování a výroby elektrické energie, které je určeno k používání
během přepravy prováděné tímto přípojným vozidlem jako součástí dopravní jednotky, musí být
přiřazeno k UN číslům 3166 nebo 3171 a podléhat stejným podmínkám, jaké jsou stanoveny pro
tato UN čísla, je-li přepravováno jako náklad na vozidle, pokud celkový vnitřní objem nádrží
obsahujících kapalné palivo nepřekročí 500 litrů.“.

Kapitola 5.1
5.1.5.5 Pozměnit tabulku takto:
Do tabulky doplnit tyto nové řádky:
_____________________________________________________________________________
Alternativní limity aktivity pro vyjmuté zásilky Ano
Ano
Ne
5.1.5.2.1 (e)
přístrojů nebo předmětů
6.4.22.7 (ADR)
_____________________________________________________________________________
Štěpné látky vyňaté podle 2.2.7.2.3.5 (f)
Ano
Ano
Ne
5.1.5.2.1 (a) (iii)
6.4.22.6 (ADR)
_____________________________________________________________________________
V první řádce (Výpočet neuvedených hodnot A1 a A2), v posledním sloupci namísto „—„ uvést
„2.2.7.2.2.2 (a), 5.1.5.2.1 (d)“.
V desáté řádce (Málo rozpustitelné radioaktivní látky), v posledním sloupci namísto „6.4.22.3“
uvést „6.4.22.5“.
V třinácté řádce (Schválení konstrukce kusů podléhajících přechodným opatřením), v posledním
sloupci vypustit „1.6.6.1“ a na konec vložit „, 6.4.22.9 (ADR)“.
Kapitola 5.2
5.2.1.7.4 (c) Namísto „ mezinárodním registračním kódem vozidla (VRI-Code)2“ uvést „rozlišovací
značkou používanou na vozidlech v mezinárodním silničním provozu2“.
Pozměnit poznámku pod čarou 2 takto:
„2 Rozlišovací značka státu registrace používaná na motorových a přípojných vozidlech
v mezinárodním silničním provozu, např. podle Ženevské úmluvy o silničním provozu z roku
1949 nebo Vídeňské úmluvy o silničním provozu z roku 1968.“.
5.2.2.2.2 Pozměnit nadpis bezpečnostní značky č. 4.1 do tohoto znění: “NEBEZPEČÍ TŘÍDY 4.1
Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky a znecitlivěné tuhé
výbušné látky“.
Kapitola 5.4
5.4.1.1.11 Pozměnit do tohoto znění:
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„5.4.1.1.11 Zvláštní ustanovení pro přepravu IBC, cisteren, bateriových vozidel, přemístitelných
cisteren a MEGC po uplynutí data platnosti poslední periodické zkoušky nebo inspekce
Pro přepravu podle 4.1.2.2 (b), 4.3.2.3.7 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) nebo 6.7.4.14.6 (b) ADR
(nebo RID) musí být v tomto smyslu uveden v přepravním dokladu tento zápis:
„PŘEPRAVA PODLE 4.1.2.2 (b) ADR (nebo RID)“,
„PŘEPRAVA PODLE 4.3.2.3.7 (b) ADR (nebo RID) “,
„PŘEPRAVA PODLE 6.7.2.19.6 (b) ADR (nebo RID)“,
„PŘEPRAVA PODLE 6.7.3.15.6 (b) ADR (nebo RID)“, nebo
„PŘEPRAVA PODLE 6.7.4.14.6 (b) ADR (nebo RID)“, jak je to náležité.“.
5.4.1.2.1
V POZNÁMCE 2 namísto „uvedené rozlišovací značkou pro motorová vozidla
v mezinárodním provozu (XX)3“ uvést „uvedené rozlišovací značkou používanou na vozidlech
v mezinárodním silničním provozu (XX)3“.
Pozměnit poznámku pod čarou 3 takto:
„3 Rozlišovací značka státu registrace používaná na motorových a přípojných vozidlech
v mezinárodním silničním provozu, např. podle Ženevské úmluvy o silničním provozu z roku 1949
nebo Vídeňské úmluvy o silničním provozu z roku 1968.“.
5.4.2
Za POZNÁMKU doplnit nový odstavec tohoto znění:
„Jestliže přeprava nebezpečných věcí ve vozidle předchází přepravě po moři, může být přepravní
doklad doprovázen „osvědčením o naložení kontejneru/vozidla“ podle oddílu 5.4.2 IMDG
Code5,6.“.
Na konci poznámky pod čarou 5 namísto „(„IMO/ILO/UNECE Pokyny pro nakládání nákladních
dopravních jednotek (CTU))“ uvést „(„IMO/ILO/UNECE Praktická instrukce pro nakládání
nákladních dopravních jednotek (CTU Code))“.
5.4.2
V poznámce pod čarou 6:
- na začátku za „IMDG Code“ doplnit „(Změna 38-16)“;
- ve 2 namísto „7.2.2.3“ uvést „7.3.4.1“;
- v 6 namísto „ve shodě s 7.4.6“ uvést „podle 7.1.2“;
- v POZNÁMCE za 5.4.2.1 IMDG Code namísto „cisterny“ uvést „přemístitelné cisterny“;
- v 5.4.2.4 IMDG Code namísto „přepravní doklad k nebezpečným věcem“ uvést „osvědčení o
naložení kontejneru/vozidla“.
5.4.3.4 Ve vzoru písemných pokynů upravit popis nebezpečí třídy 4.1 ve sloupci 1 takto:
„Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky a znecitlivěné tuhé
výbušné látky“.
5.4.3
Do tohoto oddílu doplnit nový odstavec:
„5.4.3.5 Smluvní strany poskytnou sekretariátu OSN oficiální překlad písemných pokynů ve svém
úředním jazyku (jazycích) podle tohoto oddílu. Sekretariát OSN dá národní verze písemných
pokynů, které obdržel, k dispozici všem smluvním stranám.“.
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Kapitola 7.2
7.2.3.2.1
Konec druhé větě upravit do tohoto znění: „…udržovány ve stavu bez
přepravovaných látek“.
7.2.4.16.5 Druhou větu nahradit tímto textem: „Před připojením a po odpojení přípojek a mezi
těmito operacemi, pokud je to nutné, musí být nádoby vyprázdněny. Tyto požadavky neplatí pro
přepravu látek třídy 2.“.

Kapitola 8.6
8.6.3, otázka 8

Konec upravit do tohoto znění: „…a jsou prázdné?“.

8.6.3, otázka 14, čtvrtý odsek vypustit: „, kuchyňská a chladicí“. Vypustit pátý odsek, který zní:
„Jsou pomocí hlavního uzavíracího ventilu vypnuta všechna bytová zařízení na kapalný plyn?“.

Kapitola 9.3
9.3.3.21.5 (c) Namísto „EN 12827:1996“ uvést „EN 12827:1999“.
____________________________
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Evropská hospodářská komise
Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných
věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
Návrh změn k Pravidlům přiloženým k ADN1
Corrigendum

1

1.

Změna k Části 1, Kapitola 1.2, 1.2.1, definice „Příručka zkoušek a kritérií“
Netýká se českého překladu

2.

Změna k Části 1, Kapitola 1.2, 1.2.1, definice „Údržná doba“
Netýká se českého překladu

3.

Změny k Části 1, Kapitola 1.6, 1.6.1.20, 1.6.1.28, 1.6.1.30, 1.6.1.31, 1.6.1.32
Vypustit 1.6.1.30

4.

Změny k Části 1, Kapitola 1.16, 1.16.6.1, 1.16.6.3, 1.16.7.1, 1.16.9, 1.16.10.1 (dvakrát)
a 1.16.11
Namísto 1.16.9. 1.16.10.1 (dvakrát) a 1.16.11 uvést 1.16.9 a 1.16.10.1 (dvakrát)

5.

Změna k Části 2, Kapitola 2.2, nové ustanovení 2.2.41.1.21
Netýká se českého překladu

6.

Změna k Části 2, Kapitola 2.2, 2.2.9.1.14, první změna

V Německu distribuováno Ústřední komisí pro lodní dopravu po Rýně pod označením
CCNR/ZKR/ADN/36/Corr.1.
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Namísto „Motory a stroje, vnitřní spalování“ uvést „Vozidla, motory a stroje, vnitřní
spalování“
7.

Změny k Části 3, Kapitola 3.1, 3.1.2.6 (a)
Nahradit
3.1.2.6(a) Pozměnit do tohoto znění:
„(a) pro kapaliny a tuhé látky: je-li SAPT2 (měřena s inhibitorem nebo bez něho,
použije-li se chemická stabilizace) menší nebo rovna SAPT předepsané v 2.2.41.1.21,
platí ustanovení v
2.2.41.1.17, zvláštní ustanovení 386 kapitoly 3.3, zvláštní ustanovení V8 kapitoly 7.2
ADR, zvláštní ustanovení S4 kapitoly 8.5 ADR a požadavky kapitoly 9.6 ADR, s výjimkou
toho, že pojem „SADT“ používaný v těchto odstavcích zahrnuje také „SAPT“, pokud je
dotyčná látka náchylná k polymerizaci.“.
Poznámka pod čarou 2 zní takto: „2 K definici teploty autoakcelerační polymerace
(SAPT) viz 1.2.1.“.

8.

Změna k Části 3, Kapitola 3.2, Tabulka C, Nový řádek, UN3257, sloupec(2)
Netýká se českého překladu

9.

Změny k Části 3, Kapitola 3.3, zvláštní ustanovení 363, pododstavec (a)
Vypustit v množstvích větších než jsou množství uvedená ve sloupci (7a) tabulky A
kapitoly 3.2,

10.

Změna k Části 3, Kapitola 3.3, zvláštní ustanovení 363, v POZNÁMCE za
pododstavcem (a)
Namísto 1.1.3.3 uvést 1.1.3.2 (a), (d) a (e), 1.1.3.3 a 1.1.3.7

11.

Změna k Části 3, Kapitola 3.3, nové zvláštní ustanovení 378, v POZNÁMCE za
pododstavcem (e)
Namísto ISO 9001:2008 uvést ISO 9001

12.

Změna k Části 3, Kapitola 3.3, nové zvláštní ustanovení 666, pododstavec (a)
Netýká se českého překladu

13.

Změna k Části 3, Kapitola 3.3, nové zvláštní ustanovení 666, pododstavec (b) na konci
Vložit pokud není podstatné, aby výbava zůstala funkční

14.

Změna k Části 3, Kapitola 3.3, nové zvláštní ustanovení 666, pododstavec (d)
Netýká se českého překladu

15.

Změna k Části 3, Kapitola 3.4, 3.4.7.1
Netýká se českého překladu

16.

Změna k Části 3, Kapitola 3.4, 3.4.8.1
Netýká se českého překladu
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17.

Změna k Části 5, Kapitola 5.4, 5.4.2
Stávající text nahradit tímto textem:
5.4.2 Pozměnit do tohoto znění:
V nadpisu namísto „velký kontejner“ uvést „kontejner“.
V prvním odstavci namísto „velký kontejner“ uvést „kontejner“ a namísto „osvědčení
o naložení kontejneru“ uvést „osvědčení o naložení kontejneru/vozidla“.
V druhém odstavci namísto „osvědčení o naložení kontejneru“ uvést „osvědčení o
naložení kontejneru/vozidla““ (2 krát) a namísto „naložení kontejneru“ uvést
„naložení kontejneru nebo vozidla“.
V POZNÁMCE namísto „osvědčení o naložení kontejneru“ uvést „osvědčení o naložení
kontejneru/vozidla“.

18.

Změna k Části 5, Kapitola 5.5, 5.5.2.3.2
Netýká se českého překladu

19.

Změna k Části 5, Kapitola 5.5, 5.5.3.3.3, na konci prvního odseku změněného textu
Namísto pokud je tento požadavek splněn uvést a oddělen od kabiny řidiče
/tato změna je ve druhém odseku – poznámka překladatele/

20.

Změna k Části 5, Kapitola 5.5, 5.5.3.3.3
Netýká se českého překladu

21.

Změna k Části 8, Kapitola 8.2, 8.2.1.4
Nahradit
Pozměnit začátek do tohoto znění:
„Po pěti letech musí být platnost osvědčení prodloužena příslušným orgánem nebo jím
pověřenou organizací, jestliže odborník prokáže, že úspěšně absolvoval obnovovací
kurz…“. (Zbytek beze změny).

22.

Změna k Části 8, kapitole 8.2, 8.2.1.6
Nahradit
Pozměnit větu před odseky do tohoto znění:
„Po pěti letech musí být platnost osvědčení prodloužena příslušným orgánem nebo jím
pověřenou organizací, jestliže odborník na přepravu plynů prokáže:“

23.

Změna k Části 8, kapitole 8.2, 8.2.1.8
Nahradit
Pozměnit větu před odseky do tohoto znění:
„Po pěti letech musí být platnost osvědčení prodloužena příslušným orgánem nebo jím
pověřenou institucí, jestliže odborník na přepravu chemikálií prokáže:“.
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24.

Změna k Části 8, kapitole 8.6, 8.6.1.3 a strana 3 vzoru, konec
Vložit Druhá změna se netýká českého překladu.

25.

Změna k Části 9, kapitole 9.3, 9.3.2.11.2(a) až 9.3.11.3 (a)
Namísto 9.3.2.11.2 (a) a 9.3.2.11.3 (a) uvést 9.3.2.11.3 (a) a 9.3.3.11.3 (a)

26.

Změna k Části 9, kapitole 9.3, 9.3.x.8.1, první odstavec
Vypustit
_________________________
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Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní
tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO
CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

