DZIAL 1.4
OBOWI1\ZKI UCZESTNIKOW
PRZEWOZU
W ZAKRESIE BEZPIECZENSTW A

1.4.1

Og61ne srodki bezpieczenstwa

1.4.1.1

Uezestniey przewozu towarow niebezpieeznych
powinni podejmowac srodki bezpieczel1stwa
odpowiednie do natury i zakresu dajqcych si~ przewidziec zagrozen, w celu zapobiezenia
szkodom i urazom oraz, jezeli jest to wskazane, w celu zminimalizowania
ieh skutkOw.
Uezestnicy
przewozu powinni, w kazdym przypadku,
stosowac
si~ do odpowiednich
wymagan ADR.

1.4.1.2

W razie zaistnienia bezposredniego
zagrozenia
przewozu
powinni niezwlocznie
powiadomic
informacje potrzebne do prowadzenia dzialan.

1.4.1.3

ADR moze okreslac obowiqzki r6Znych uczestnikow

bezpieczenstwa
publicznego,
uczestnicy
sluzby ratownicze
oraz udost~pnic
im

..

przewozu.

Jezeli Umawiajqca
si~ Strona uwaza, ze nie zostanie w ten sposob obnizony poziom
bezpieczenstwa,
to moze w swoich przepisach
krajowych przenidc
obowiitzki danego
uczestnika przewozu na jednego lub kilku innych uczestnikow, pod warunkiem, ze spelnione
sit obowiqzki podane pod 1.4.2 i 1.4.3. 0 takich odst~pstwach
Umawiajitca si~ Strona
powinna powiadomic Sekretariat Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow
Zjednoczonych, kt6ry z kolei powinien podac je do wiadomosci Umawiajitcych si~ Stron.
Wymagania
podane
pod 1.2.1,
1.4.2 1 1.4.3, definiujitce
uczestnikow
przewozu
i przyporz'tdkowane
im obowiitzki, nie naruszaj't przepisow krajowych dotyczitcych skutkow
prawnych (natury kryminalnej,
odpowiedzialnosci
itd.), wynikaj'tcych
z faktu, ze dany
uczestnik przewozu jest np. osobit prawnq, osob't samozatrudniaj'tc't
si~, pracodawc't
lub
pracownikiem.

1.4.2

ObowillZki glownych uczestnikow
UWAGA:

Odnosnie

przewozu

do materia16w promieniotw6rczych.

patrz takte 1.7.6.

1.4.2.1

Nadawca

1.4.2.1.1

Nadawca towarow niebezpiecznych
zobowi'l.zany jest dostarczyc do przewozu tylko takie
przesylki, kt6re spelniaj't wymagania
ADR. W zakresie podanym pod 1.4.1, powinien
w szczeg61nosci:
(a)

upewnic si~, ze to wary niebezpieczne
zgodnie z ADR;

sit sklasyfikowane

i dopuszczone

(b)

zaopatrzyc przewoznika w informacje i dane oraz, jezeli to konieczne, w wymagane
dokumenty przewozowe
oraz dokumenty
towarzysz'tce
(zezwolenia,
dopuszczenia,
powiadomienia,
swiadectwa itd.), uwzgl~dniajitc w szczeg61nosci wymagania podane
w dziale 5.4 oraz w tabeli w cz~sci 3;

(c)

uZywac wyl'tcznie opakowan, duzych opakowan i dUZych pojemnikow do przewozu
luzem (DPPL) oraz cystern (pojazd6w-cystern,
cystern odejmowalnych,
pojazdowbaterii, MEGC, cystern przenosnych
i kontener6w-cystern),
kt6re sit dopuszczone
i
odpowiednie do przewozu danych material6w oraz posiadaj't oznakowanie wymagane
przez ADR;

(d)

stosowac si~ do wymagan dotycz'l.cych sposob6w

(e)

zapewnic, aby nawet pr6Zne nieoczyszczone
i nieodgazowane
cysterny (pojazdycysterny,
cysterny odejmowalne,
pojazdy-baterie,
MEGC, cysterny
przenosne
i
kontenery-cystemy),
a takze pr6tne
nieoczyszczone
pojazdy oraz duze i male
kontenery do przewozu luzem, byly odpowiednio
oznakowane
i zaopatrzone
w

nadania i ograniczen

do przewozu

wysylkowych;

wymagane nalepki ostrzegaweze,
a pr6Zne nieoczyszezone
zamkni~te i szezelne jak w stanie Jadownym.

eysterny

byJy tak sarno

1.4.2.1.2

Jezeli nadawea korzysta z usJug innych uczestnikow przewozu (pakuj'tcego,
zatadowey,
napdniaj'teego,
itd.), to powinien podj'tc odpowiednie srodki dla zapewnienia, aby przesyJka
spetniaJa wymagania ADR. JednakZe w przypadku wymagan podanych pod 1.4.2.1.1 (a), (b),
(e) i (e), nadawca moze polegac na informacjach i danyeh udost~pnionyeh
mu przez innyeh
uezestnikow przewozu.

1.4.2.1.3

W przypadku, gdy nadawca dziata w imieniu osoby trzeciej, osoba ta powinna poinformowac
nadawe~ na pismie 0 tym, ze przew6z dotyezy towar6w niebezpiecznyeh
oraz powinna
udost~pnic
mu wszystkie
informaeje
i dokumenty
potrzebne
do wypetnienia
jego
obowiqzk6w.

1.4.3.1

Zaladowca

1.4.3.1.1

W zakresie podanym pod 1.4.1, zaJadowea powinien w szezeg6lnosei:

1.4.3.1.2

1.4.3.2

(a)

wydac przewoznikowi
towary niebezpieezne
dopuszezone do przewozu zgodnie z ADR;

tylko

(b)

przy wydawaniu do przewozu opakowanyeh towar6w niebezpieeznyeh
Jub pro:znyeh,
nieoezyszezonyeh
opakowal1, sprawdzic ezy opakowania
nie s't uszkodzone.
Nie
powinien on \vydac sztuki przesytki, ktorej opakowanie jest uszkodzone, dop6ki nie
zostan't usuni~te uszkodzenia, w szezegolnosei, jezeli opakowanie jest nieszezelne, sa,
wyeieki materiatu niebezpieeznego
lub istnieje motliwosc ich wyst'tPienia; obowi'tzek
ten dotyezy r6wniez pr6tnyeh nieoezyszezonyeh
opakowan;

(e)

post~powac
zgodnie
z
przepisami
szczeg61nymi
i manipulowania ladunkiem podezas zatadunku towarow
oraz duzego i maJego kontenera;

(d)

po zaJadllnku towarow niebezpieeznyeh
oznakowania podane w dziale 5.3;

(e)

przy zatadllnku sztuk przesyJki, stosowac si~ do zakaz6w tadowania razem oraz do
wymagal1 dotyez'teyeh oddzielania towarow niebezpieeznyeh
od Zywnosei, innyeh
artykutow sp0Zywczych oraz karmy dla zwierzqt, uwzgl~dniaj'te
przy tym towary
niebezpieezne znajduj'tce si~ jut w pojezdzie lub dui:ym kontenerze.

do komenera,

w

przypadku,

gdy

dotyez'teymi
niebezpieeznyeh
spetnic

s't

one

zatadunku
do pojazdu

wymagania

dotyez'tee

W przypadku wymagall podanych pod 1.4.3.1.1(a), (d) i (e), zaJadowea moze polegac
informacjach i danyeh udost~pnionych mu przez innyeh uezestnikow przewozu.

na

Pakujqcy
W zakresie podanym pod 1.4.1, pakuj'tey powinien
warunkow

pakowania,

stosowac si~ w szezegolnosci

(a)

wymagan dotyez'tcych

w tym pakowania

(b)

wymagan
dotycz'teyeh
oznakowania
I
stosowania
nalepek
w przypadku, gdy przygotowuje sztuki przesylki do przewozu.

do:

razem; oraz
ostrzegawezyeh,

