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Mnohostranná dohoda M329 podle 1.5.1 ADR týkající se přepravy určitých odpadů
obsahujících nebezpečné věci
1.

Úvod

1.1

Tato dohoda platí pouze ve spojení se sběrem a přepravou odpadů ve shodě s rámcem
platných právních předpisů o odpadech.

1.2

Odchylně od ustanovení ADR je přeprava odpadů, které jsou nebezpečnými věcmi nebo
obsahují nebezpečné věci, povolena za podmínek odstavců 2 až 8 níže.

1.3

Tato dohoda se nevztahuje na přepravu odpadů
a) Třídy 1,
b) Třídy 6.2,
c) Třídy 7,
d) Třídy 2, pro které je vyžadováno značení jako toxický (bezpečnostní značka 2.3 nebo 6.1),
e) Tříd 4.1 a 5.2, vyžadující řízení teploty (klasifikační kód SR2, PM2 nebo P2), a
f) Geneticky změněných mikroorganismů a organismů UN čísla 3245.
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Klasifikace

2.1 Zjednodušené zařazení
2.1.1 Zařazení podle 2.1.3.5.5 ADR se může vztahovat také na
a) UN 1950 odpadové aerosoly a
b) klasifikaci jako kapalná látka, pokud nelze vyloučit vytvoření kapalné fáze.
2.1.2 Klasifikace jako UN 3509 obaly, vyřazené, prázdné, nevyčištěné, může být také použita, pokud
tyto obaly obsahují zbytky, které zůstaly v obalu po řádném vyprázdnění, a které nelze
odstranit bez značného úsilí.
2.2

Omylem přidaná příměs jiného materiálu
Jsou-li podle ADR přiřazeny odpady UN číslu nebo se na ně ustanovení ADR nevztahují,
nemusí být omylem přidaná položka jinak klasifikovaného odpadu zohledňována, pokud se
neočekává žádná nebezpečná reakce a žádný podstatný dopad na stupeň nebezpečnosti
celkového nákladu.
Toto pravidlo se nevztahuje na odpady a příměsi, které jsou přiřazeny obalové skupině I.
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Obal
Obaly smějí být použity s následujícími odchylkami od ustanovení ADR, pokud jejich stav,
obsah a způsob přepravy neohrožují soulad s ustanoveními o ochranné funkci v oddílu
4.1.1 ADR:

3.1

Tyto obaly smějí být zprohýbané, promáčknuté a kontaminované.

3.2

Pro odpady obalové skupiny II a III smějí být použity následující obaly:
a) zkoušené obaly, které jsou prošlé,
b) obaly, které nebyly zkoušeny, a
c) pro tuhé odpady pojízdné kontejnery na odpady podle norem EN 840-1 až 8404.
Ustanovení písm. b) a c) se nevztahují na odpady obalové skupiny II následujících tříd a
klasifikačních kódů:
Třídy 3, s výjimkou UN čísel 1228, 1263, 1268, 1866, 1986, 1988, 1992, 1993, 2478, 2733,
2924, 2985, 3021, 3248, 3273, 3274, 3286, 3469,
Třídy 4.1 FO, FT, FC, SR1, PM1,
Třídy 4.2 SW, SO, ST1 až 4, SC1 až 4,
Třídy 4.3,
Třídy 5.1 OF, OS, OW, OT1, OT2, OC1, OC2, OTC,
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Třídy 5.2 P1,
Třídy 6.1 TS, TW1, TW2, TO1, TO2, TC1-4, TFC, TFW,
Třídy 8, s výjimkou UN čísel 1759, 2683, 2734, 2920, 2921, 2922, 2923, 2986, 3084, 3093,
3094, 3095, 3096, 3244, 3264, 3266, 3301, 3470, 3471 a
Třídy 9 M1.
Ustanovení písm. a) až c) se nevztahují na odpady obalové skupiny II tříd 3 a 4.1
s klasifikačním kódem D nebo DT.
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Přeprava ve volně loženém stavu
Na přepravu ve volně loženém stavu se vztahují tyto odchylky:

4.1

UN 1950 odpadové aerosoly, s výjimkou unikajících nebo značně deformovaných, mohou být
přepravovány ve volně loženém stavu v uzavřených vozidlech nebo vozidlech s plachtou,
uzavřených kontejnerech nebo velkých kontejnerech s plachtou.
Nemusí být chráněny proti neúmyslnému vyprázdnění, pokud jsou provedena opatření pro
zabránění nebezpečného nárůstu tlaku a vytvoření nebezpečné atmosféry.
Konstrukčními nebo jinými opatřeními (např. použitím absorpčního materiálu nebo
nepropustné podložky) musí být zajištěno, že při přepravě nedojde k úniku kapaliny
z nákladních prostor vozidel nebo kontejnerů.
Před nakládkou musí být nákladní prostory vozidel nebo kontejnerů, včetně jejich výstroje,
prohlédnuty na poškození. Vozidla nebo kontejnery s poškozenými nákladními prostory nesmí
být nakládány. Nákladní prostory vozidel nebo kontejnerů nesmí být nakládány nad horní
okraje jejich stěn.

4.2

UN 3509 obaly, vyřazené, prázdné, nevyčištěné, mohou být přepravovány za podmínek podle
BK1 nebo VC1 namísto BK2 nebo VC2, pokud se všechny ostatní podmínky nemění. V
žádném případě není vyžadována značka pro látky ohrožující životní prostředí.
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Přeprava určitých odpadů

5.1

Stroje nebo zařízení, které mohou obsahovat nebezpečné věci ve své konstrukci nebo
provozní výbavě
Přeprava strojů nebo zařízení, které mohou obsahovat nebezpečné věci ve své konstrukci
nebo provozní výbavě, a které jsou tedy přiřazeny číslům UN 3537, 3538, 3540, 3541, 3544,
3546, 3547 nebo 3548, je vyňata z ustanovení ADR, pokud jsou učiněna opatření zabraňující
jakémukoli úniku obsahu za normálních podmínek přepravy.

5.2

Léky
Zvláštní ustanovení 601 se také použije, pokud již nejsou farmaceutické výrobky (léky)
zabaleny v typech obalů určených pro maloobchodní prodej nebo distribuci nebo již nejsou
určeny pro spotřebu.

5.3

Hasicí přístroje
Zvláštní ustanovení 594 se vztahuje na přepravu hasicích přístrojů s číslem UN 1044 také
tehdy, jsou-li hasicí přístroje přepravovány
- v pevných tuhých vnějších obalech (mřížových boxech, paletových boxech apod.) nebo
- leží upevněny na paletě
takovým způsobem, že je za normálních podmínek přepravy zabráněno neúmyslnému
vyprázdnění.
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Označování kusů
Ustanovení kapitoly 5.2 ADR o označování kusů platí s následujícími odchylkami:

6.1

Značky mohou být připevněny na kusu způsobem předepsaným v 5.2.2.1.6 ADR poslední
větě, včetně případů, kdy nejsou splněny požadavky uvedené v dotyčném ustanovení.
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6.2

Značka pro látky ohrožující životní prostředí není vyžadována.

6.3

Obaly nemusí být opatřeny značkami a bezpečnostními značkami v souladu s platným zněním
ADR, pokud jsou opatřeny odlišnými značkami a bezpečnostními značkami odpovídajícími
předchozím vydáním ADR.
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Údaje v přepravním dokladu pro nebezpečné věci
Ustanovení oddílu 5.4.1 ADR o údajích v přepravním dokladu platí s následujícími odchylkami:

7.1

Doplňkový technický název podle 5.4.1.1.1 (b) ADR není vyžadován.

7.2

Množství nebezpečných věcí podle 5.4.1.1.1 (f) ADR smí být odhadnuto.

7.3

Pro prázdné nevyčištěné obalové, přepravní a dopravní prostředky podle 5.4.1.1.6 ADR může
být namísto specifikací podle 5.4.1.1.1 (e) ADR uveden dostatečně zřetelný obecný popis
nebezpečného nákladu nebo jeho dotyčné části, přičemž nemusí být uveden počet položek.

7.4

Doplňkový zápis „ohrožující životní prostředí“ podle 5.4.1.1.18 ADR se nevyžaduje.

7.5

V přepravním dokladu se musí uvést následující další položka: „Přeprava dovolena podle
podmínek stanovených v 1.5.1 ADR (M329)“.
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Ostatní ustanovení

8.1

Celková brutto hmotnost nebezpečných věcí podle 3.4.12 ADR může být odhadnuta, pokud
dopravce nepožaduje jinak.

8.2

Všechna ostatní relevantní ustanovení ADR platí.
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Rozsah
Tato dohoda bude platit do 21. září 2025 pro přepravy po územích smluvních stran ADR, které
tuto dohodu podepsaly. Pokud bude vypovězena před tímto datem jedním ze signatářů,
zůstane platnou pouze pro přepravu mezi smluvními stranami ADR, které tuto dohodu
podepsaly, ale nevypověděly, až do uvedeného data.

V Praze dne 23. listopadu 2020
Příslušný orgán pro ADR v České republice

Mgr. Pavol Baran
ředitel
Odbor silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
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