5. DEL
Postopki odpošiljanja

POGLAVJE 5.1
SPLOŠNE DOLOCBE

5.1.1

Uporaba in splošne dolocbe
V tem delu so dolocbe za oznacevanje, nalepke nevarnosti in dokumentacijo pošiljk
nevarnega blaga ter za morebitne potrebne odobritve prevoza in predhodno obvešcanje.

5.1.2

Uporaba ovojne embalaže

5.1.2.1

Na ovojni embalaži morajo biti napisi in nalepke nevarnosti, kot je predpisano za tovorke v
poglavju 5.4, in sicer za vse vrste nevarnega blaga, ki je v embalaži, razen ce so navzven
vidne. Ce je za razlicne tovorke potrebna ista nalepka nevarnosti, je dovolj, da se enkrat
ponovi.

5.1.2.2

Vsak tovorek z nevarnim blagom v ovojni embalaži mora ustrezati vsem veljavnim
dolocbam ADR. Namen posamezne embalaže se z dodajanjem ovojne embalaže ne sme
spremeniti.

5.1.2.3

Prepovedi skupnega nakladanja veljajo tudi za ovojno embalažo.

5.1.3

Prazna neocišcena embalaža (tudi vsebniki IBC in velika embalaža), cisterne, vozila in
zabojniki za prevoz razsutega tovora

5.1.3.1

Prazna neocišcena embalaža (tudi vsebniki IBC in velika embalaža), cisterne (tudi vozila
cisterne, baterijska vozila, zamenljive cisterne, premicne cisterne, cisterne zabojniki in
MEGC), vozila in zabojniki za prevoz razsutega tovora, ki so vsebovali nevarno blago
posameznih razredov, razen razreda 7, morajo biti z napisi in nalepkami nevarnosti oznaceni
enako kot polni.
OPOMBA: Za dokumente glej poglavje 5.4.

5.1.3.2

Cisterne in vsebniki IBC za prevoz radioaktivnih snovi se ne smejo uporabljati za prevoz
drugega blaga, ce niso bili dekontaminirani pod vrednost 0,4 Bq/cm2 za beta in gama sevalce
ter alfa sevalce nizke strupenosti oziroma pod 0,04 Bq/cm2 za druge alfa sevalce.

5.1.4

Skupno pakiranje
Ce sta dve ali vec nevarnih snovi pakirane skupaj v eno zunanjo embalažo, mora biti tovorek
oznacen z napisi in nalepkami nevarnosti vseh nevarnih snovi oziroma predmetov. Ce je za
razlicno blago potrebna ista nalepka nevarnosti, je dovolj, da se enkrat ponovi.

5.1.5

Splošne dolocbe za razred 7

5.1.5.1

Zahteve pred prevozom

5.1.5.1.1

Zahteve pred prvim prevozom tovorka
Pred prvim prevozom vsakega tovorka morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
(a)

ce nacrtovani tlak zadrževalnega sistema presega 35 kPa (nadtlaka), mora biti
zagotovljeno, da zadrževalni sistem vsakega tovorka ustreza odobrenim projektnim
dolocbam, da se ohrani celovitost tega sistema pri notranjem tlaku,

5.1.5.1.2

(b)

za vsak tovorek vrste B(U), vrste B(M), vrste C in za vsako embalažo s cepljivo
snovjo mora biti zagotovljeno, da so ucinkovitost njegovega šcita, sposobnost
zadrževanja snovi, in ce je potrebno, sposobnost prenosa toplote v enakih mejah, kot
pri odobreni zasnovi,

(c)

za vsako embalažo s cepljivimi snovmi, pri kateri so v tovorek namenoma dodani
nevtronski strupi, je treba za izpolnitev zahtev iz 6.4.11.1 preveriti prisotnost
nevtronskih strupov in njihovo porazdelitev.

Zahteve pred vsakim prevozom tovorkov
Pred vsakim prevozom katerega koli tovorka morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
(a)

za vsak tovorek mora biti zagotovljeno, da izpolnjuje ustrezne dolocbe ADR,

(b)

zagotoviti je treba, da so odstranjeni prikljucki za dvigovanje tovorka, ki ne
izpolnjujejo dolocb iz 6.4.2.2, ali pa je treba glede na dolocbe iz 6.4.2.3 kako drugace
onemogociti njihovo uporabo,

(c)

za vsak tovorek vrste B(U), vrste B(M), vrste C in za vsako embalažo s cepljivo
snovjo mora biti zagotovljeno, da so izpolnjene vse zahteve iz odobritve,

(d)

vsak tovorek vrste B(U), vrste B(M) in vrste C je treba zadržati toliko casa, da se
približno vzpostavi temperaturno in tlacno ravnotežje, tako da je mogoce dokazati
izpolnjevanje predpisanih dolocb za prevoz, razen ce je v enostranski odobritvi
dovoljeno odstopanje od teh dolocb,

(e)

za vsak tovorek vrste B(U), vrste B(M) in vrste C je treba s pregledom in/ali z
ustreznim preizkusom zagotoviti, da so vsa zapirala, ventili ali druge odprtine
zadrževalnega sistema, skozi katere bi lahko uhajala radioaktivna vsebina, primerno
zaprti, in ce je treba, zapecateni tako, da dokazano ustrezajo 6.4.8.7,

(f)

za vsako radioaktivno snov posebne oblike je treba zagotoviti, da ustreza vsem
zahtevam iz odobritve za posebno obliko in ustreznim dolocbam ADR,

(g)

za tovorke s cepljivo snovjo so potrebne meritve po 6.4.11.4(b) in preizkusi, s katerimi
se, ce je potrebno, ugotovi, ali so zaprti po zahtevah iz 6.4.11.7,

(h)

za vsako slabo disperzivno radioaktivno snov je treba zagotoviti, da ustreza vsem
zahtevam iz odobritve in ustreznim dolocbam ADR.

5.1.5.2

Dovoljenje za prevoz in obvešcanje

5.1.5.2.1

Splošno
Poleg odobritve zasnove tovorka po poglavju 6.4 je v dolocenih primerih potrebno
vecstransko dovoljenje za prevoz (5.1.5.2.2 in 5.1.5.2.3), ob dolocenih pogojih pa tudi
obvešcanje pristojnega organa o prevozu (5.1.5.2.4).

5.1.5.2.2

Dovoljenje za prevoz
Vecstransko dovoljenje je potrebno za:
(a)

prevoz tovorkov vrste B(M), ki ne ustrezajo zahtevam iz 6.4.7.5 ali katerih izvedba
zagotavlja obcasno nadzorovano zracenje,

(b)

prevoz tovorkov vrste B(M) z radioaktivnimi snovmi, katerih aktivnost presega
najmanjšo od vrednosti 3000 A1 ali 3000 A2 oziroma 1000 TBq,

(c)

prevoz tovorkov s cepljivimi snovmi, ce vsota varnostnih indeksov kriticnosti v
posameznem tovorku presega 50,

razen ce pristojni organ prevoz v svojo državo ali skozi njo dovoli brez tega dovoljenja,
vendar le po posebnih dolocbah iz odobritve zasnove (glej 5.1.5.3.1).
5.1.5.2.3

Odobritev prevoza po izrednem dogovoru
Pristojni organ lahko odobri pogoje, pod katerimi se sme po izrednem dogovoru prepeljati
pošiljka, ki v celoti ne izpolnjuje zahtev ADR (glej 1.7.4).

5.1.5.2.4

Obvešcanje
Pristojni organ je treba obvestiti:
(a)

pred prvim prevozom vsakega tovorka, za katerega je potrebno dovoljenje pristojnega
organa. Pošiljatelj mora zagotoviti, da so kopije vseh potrebnih dovoljenj za zasnovo
tovorka dostavlje ne pristojnim organom vsake države, skozi katero ali v katero bo
pošiljka prepeljana. Pošiljatelj od pristojnih organov ni upravicen zahtevati potrdila o
prejemu kopij, pristojni organi pa niso dolžni potrditi prejema kopij,

(b)

pred vsakim prevozom:
(i)

tovorkov vrste C z radioaktivnimi snovmi, katerih aktivnost presega najmanjšo
od vrednosti 3000 A2 ali 3000 A1 oziroma 1000 TBq,

(ii)

tovorkov vrste B(U) z radioaktivnimi snovmi, katerih aktivnost presega
najmanjšo od vrednosti 3000 A2 ali 3000 A1 oziroma 1000 TBq,

(iii)

tovorkov vrste B(M),

(iv)

pošiljk po izrednem dogovoru.

O prevozu mora pošiljatelj obvestiti pristojne organe vsake države, skozi katero ali v
katero bo pošiljka prepeljana. To obvestilo je treba pristojnemu organu predati po
možnosti vsaj sedem dni pred zacetkom prevoza.
(c)

Pošiljatelju ni treba pošiljati locenih obvestil, ce so zahtevani podatki vkljuceni v
zahtevku za dovoljenje za prevoz.

(d)

Obvestilo o pošiljki mora vsebovati:
(i)

dovolj podatkov za razpoznavo tovorka ali tovorkov, vkljucno s pripadajocimi
številkami odobritev in oznakami,

(ii)

podatke o datumu zacetka in predvidenega konca prevoza in predvideni
prevozni poti,

(iii)

ime(na) radioaktivne(ih) snovi ali nuklida(ov),

(iv)

opis fizikalnega in kemicnega stanja radioaktivne snovi in podatek, ali je
radioaktivna snov posebne oblike ali slabo disperzivna radioaktivna snov, in

(v)

najvišjo aktivnost radioaktivne vsebine med prevozom v bekerelih (Bq) s
pripadajoco predpono SI (glej 1.2.2.1). Pri cepljivih snoveh se lahko namesto
aktivnosti navede skupna masa cepljivih snovi v gramih (g) ali njen
mnogokratnik.

5.1.5.3

Odobritev/dovoljenje, ki ga izda pristojni organ

5.1.5.3.1

Odobritve/dovoljenja, ki jih izdajajo pristojni organi, se zahtevajo za:
(a)

zasnovo:
(i)

radioaktivne snovi posebne oblike,

(ii)

slabo disperzivne radioaktivne snovi,

(iii)

tovorkov, ki vsebujejo vsaj 0,1 kg uranovega heksafluorida,

(iv)

vseh tovorkov s cepljivimi snovmi, razen ce so izvzeti po 6.4.11.2,

(v)

tovorkov vrste B(U) in vrste B(M),

(vi)

tovorkov vrste C,

(b)

izredne dogovore,

(c)

dolocene prevoze (glej 5.1.5.2.2).

Z odobritvijo/dovoljenjem se potrdi, da so izpolnjene ustrezne zahteve. Z odobritvijo
zasnove se doloci tudi njena identifikacijska oznaka.
Odobritev zasnove tovorka in dovoljenje za prevoz je lahko združeno v enem dokumentu.
Odobritev/dovoljenje in zahtevek zanj mora ustrezati dolocbam iz 6.4.23.
5.1.5.3.2

Pošiljatelj mora imeti kopijo vseh potrebnih odobritev/dovoljenj. Poleg tega pa mora imeti
tudi kopijo navodil za pravilno zapiranje tovorka in za pripravo pošiljke za prevoz glede na
odobritev/dovoljenje.

5.1.5.3.3

Pristojni organ lahko zaradi nadzora od pošiljatelja zahteva listine o zasnovi tovorkov, za
katere ni potrebna odobritev/dovoljenje, ki dokazujejo, da zasnova tovorka ustreza vsem
predpisom.

5.1.5.4

Povzetek zahtev za odobritev/dovoljenje in predhodno obvešcanje
OPOMBA 1: Pred prvim prevozom vsakega tovorka, za katerega je potrebna odobritev
zasnove, mora pošiljatelj zagotoviti, da je kopija odobritve dostavljena pristojnim organom
vseh držav, v katere oziroma skozi katere bo pošiljka prepeljana (glej 5.1.5.2.4 (a)).
OPOMBA 2: Obvešcanje je obvezno, ce vsebina presega 3000 A 1 ali 3000 A 2 oziroma 1000
TBq (glej 5.1.5.2.4 (b)).
OPOMBA 3: Vecstransko dovoljenje za pošiljko je obvezno, ce vsebina presega 3000 A 1 ali
3000 A 2 oziroma 1000 TBq ali ce je dovoljeno obcasno nadzorovano zracenje (glej 5.1.5.2).
OPOMBA 4: Glej ustrezne dolocbe o odobritvi/dovoljenju in predhodnem obvešcanju za
prevažan tovorek.

Predmet

UN
številka

Izracun nenavedenih
vrednosti A1 in A2
Izvzeti tovorki:
- zasnova tovorka
- prevoz
LSA snovi b in SCO b
industrijski tovorki vrste 1, 2
ali 3, necepljivi in cepljivi,
izvzeti
- zasnova tovorka
- prevoz
Tovorki vrste A b, necepljivi
in cepljivi, izvzeti
- zasnova tovorka
- prevoz

2908, 2909,
2910, 2911

Obvezna
Obvezno obvešcanje Sklicevanje
odobritev/dovoljenje
prevoznika,
pristojnega organa
pristojnih organov
države izvora in
Država
Država
a
a držav prevoza pred
izvora
prevoza
vsako pošiljko
Da
Da
Ne
----Ne
Ne

Ne
Ne

Ne
Ne

2912, 2913,
3321, 3322

---

Ne
Ne

Ne
Ne

Ne
Ne

2915, 3332

--Ne
Ne

Ne
Ne

Ne
Ne

Predmet

Tovorki vrste B(U) b ,
necepljivi in cepljivi izvzeti
- zasnova tovorka
- prevoz
Tovorki vrste B(M) b,
necepljivi in cepljivi, izvzeti
- zasnova tovorka
- prevoz
Tovorki vrste C b, necepljivi
in cepljivi, izvzeti
- zasnova tovorka
- prevoz
Tovorki za cepljive snovi
- zasnova tovorka
- prevoz
- vsota prevoznih indeksov
ne presega 50
- vsota prevoznih indeksov
presega 50
Posebna oblika radioaktivne
snovi
- zasnova
- prevoz
Slabo disperzivna
radioaktivna snov
- zasnova
- prevoz
Tovorki z najmanj 0,1 kg
uranovega heksafluorida
- zasnova
- prevoz
Izredni dogovor
- prevoz
Odobrene zasnove tovorkov
v skladu s prehodnimi
dolocbami

UN
številka

Obvezna
Obvezno obvešcanje Sklicevanje
odobritev/dovoljenje
prevoznika,
pristojnega organa
pristojnih organov
države izvora in
Država
Država
a
a držav prevoza pred
izvora
prevoza
vsako pošiljko
2916
5.1.5.2.4 (b),
5.1.5.3.1 (a)
Da
Ne
Glej opombo 1
Ne
Ne
Glej opombo 2
2917
5.1.5.2.4 (b),
5.1.5.3.1 (a),
Da
Da
Ne
5.1.5.2.2.
Glej opombo 3 Glej opombo 3
Da
3323
5.1.5.2.4 (b),
5.1.5.3.1 (a)
Da
Ne
Glej opombo 1
Ne
Ne
Glej opombo 2
2977, 3324,
5.1.5.3.1 (a),
c
c
3325, 3326,
Da
Da
Ne
5.1.5.2.2,
3327, 3328,
6.4.22.4
3329, 3330,
3331, 3333
Ne d
Ne d
Glej opombo 2
Da

Da

Glej opombo 2
1.6.5.4,
5.1.5.3.1 (a)

Glej opombo 4

Da

Ne

Glej opombo 4 Glej opombo 4

Ne
Glej opombo 4
5.1.5.3.1 (a),
6.4.22.3

Glej opombo 4

Da

Ne

Glej opombo 4 Glej opombo 4

Ne
Glej opombo 4
5.1.5.3.1 (a),
6.4.22.3

Glej opombo 4

Da

Ne

Glej opombo 4 Glej opombo 4

Ne
Glej opombo 4

2919, 3331
-

Da
Glej 1.6.5

Da
Glej 1.6.5

Da
Glej opombo 1

5.1.5.3.1 (b),
5.1.5.2.4 (b)
1.6.5.2,
1.6.5.3,
5.1.5.2.4 (b),
5.1.5.3.1 (a),
5.1.5.2.2.

a

Države iz katerih, skozi katere ali v katere se pošiljka prevaža.

b

Ce je radioaktivna vsebina cepljiva snov in ni izvzeta iz dolocb za tovorke, ki vsebujejo cepljivo snov,
se uporabljajo dolocbe za tovorke za cepljivo snov (glej 6.4.11).

c

Za zasnove tovorkov za cepljivo snov je lahko potrebna odobritev, odvisno od drugih podatkov v
tabeli.

d

Za prevoz se lahko zahteva dovoljenje, odvisno od drugih podatkov v tabeli.

POGLAVJE 5.2
OZNAKE IN NALEPKE NEVARNOSTI

5.2.1

Oznacevanje embalaže
OPOMBA: Za oznacevanje, povezano z izdelavo, preizkušanjem in odobritvijo embalaže,
velike embalaže, posod za pline in IBC, glej 6. del.

5.2.1.1

Ce v ADR ni doloceno drugace, mora biti na vsakem tovorku razlocno vidna in obstojna UN
številka prevažanega blaga, pred katero sta crki »UN«. Ce se predmeti prevažajo nepakirani,
morajo biti oznake na predmetu, njegovem podstavku, njegovih delovnih ali skladišcnih
pripomockih ali sprožilni napravi.

5.2.1.2

Vse oznake na tovorkih, ki jih predpisuje to poglavje, morajo biti:
(a)

razlocno vidne in citljive ter

(b)

tako obstojne proti zunanjim vremenskim vplivom, da ne morejo bistveno poslabšati
njihovih lastnosti.

5.2.1.3

Zasilna embalaža mora biti poleg tega oznacena še z napisom "REŠEVANJE".

5.2.1.4

IBC s prostornino nad 450 litrov morajo biti oznaceni na dveh nasprotnih straneh.

5.2.1.5

Dodatne dolocbe za blago razreda 1
Tovorki s snovmi razreda 1 morajo biti poleg tega oznaceni še z uradnim imenom blaga,
navedenim v 3.1.2. Oznaka mora biti razlocno vidna in obstojna ter v enem od uradnih
jezikov države pošiljatelja, ce ta jezik ni angleški, francoski ali nemški, pa še v anglešcini,
francošcini ali nemšcini, razen ce sporazumi med državami, udeleženimi v prevozu, ne
dolocajo drugace.

5.2.1.6

Dodatne dolocbe za blago razreda 2
Na posodah za veckratno polnjenje morajo biti razlocno in obstojno navedeni naslednji
podatki:
(a)

UN številka in uradno ime plina ali plinske zmesi, kot je navedeno v 3.1.2.
Za pline, ki so uvršceni v skupino N.D.N., le UN številka in tehnicno ime 1 .
Za plinske zmesi ni treba navesti vec kot dveh sestavin, ki sta prevladujoci za
dolocanje nevarnosti,

(b)

1

za stisnjene pline, ki se polnijo glede na maso, in za utekocinjene pline najvecja
dovoljena masa polnjenja in lastna masa posode, vkljucno z deli opreme, ki so na
posodi med polnjenjem, ali pa bruto masa,

Namesto tehnicnega imena je dovoljena uporaba naslednjih imen:
-

za UN št. 1078 plin kot hladilo, N.D.N.: zmes F1, zmes F2, zmes F3,
za UN št. 1060 metilacetilen in propadien, zmesi, stabilizirane: zmes P1, zmes P2,
za UN št. 1965 utekocinjen ogljikovodik, zmes, N.D.N.: zmes A ali butan, zmes A01 ali butan,
zmes A02 ali butan, zmes A0 ali butan; zmes A1, zmes B1, zmes B2, zmes B, zmes C ali propan.

(c)

datum (leto) naslednjega rednega pregleda.

Te oznake so lahko vtisnjene ali drugace enakovredno pritrjene na obstojno plošcico ali
nalepko na posodi ali pa razlocno in obstojno napisane, npr. natisnjene ali z drugim
enakovrednim postopkom.
OPOMBA 1: Glej tudi 6.2.1.7.1.
OPOMBA 2: Za posode za enkratno uporabo glej 6.2.1.7.2.
5.2.1.7

Posebne dolocbe za oznacevanje blaga razreda 7

5.2.1.7.1

Na zunanji strani vsakega tovorka mora biti citljiv in obstojen podatek o pošiljatelju,
prejemniku ali obeh.

5.2.1.7.2

Na zunanji strani vsakega tovorka, razen na izvzetih, mora biti citljivo in obstojno navedena
UN številka, pred katero sta crki "UN", in uradno ime blaga. Na izvzetih tovorkih je dovolj
samo oznacevanje z UN številko, pred katero sta crki "UN".

5.2.1.7.3

Na zunanji strani vsakega tovorka, katerega bruto masa presega 50 kg, mora biti na citljiv in
obstojen podatek o dovoljeni bruto masi.

5.2.1.7.4

Na zunanji strani vsakega tovorka, ki ustreza:

5.2.1.7.5

5.2.1.7.6

2

(a)

zasnovi za industrijski tovorek vrste 1, industrijski tovorek vrste 2 ali industrijski
tovorek vrste 3, mora biti citljiv in obstojen napis "VRSTA IP-1", "VRSTA IP-2"
oziroma "VRSTA IP-3",

(b)

zasnovi tovorka vrste A, mora biti citljiv in obstojen ustrezen napis "VRSTA A",

(c)

zasnovi za industrijski tovorek vrste 1, industrijski tovorek vrste 2 ali tovorek vrste A,
mora biti citljiva in obstojna oznaka mednarodne okrajšave za registrirana vozila (VRI
kod)2 države izvora in imena proizvajalca ali druga razpoznavna oznaka, ki jo doloci
pristojni organ.

Na zunanji strani vsakega tovorka, ki ustreza odobreni zasnovi pristojnega organa, mora biti
citljiv in obstojen napis, ki ga sestavljajo:
(a)

identifikacijski znak, ki ga je za zasnovo dolocil pristojni organ,

(b)

serijska številka, ki omogoca nedvoumno prepoznavanje embalaže, ki ustreza zasnovi,

(c)

pri zasnovah tovorka vrste B(U) ali vrste B(M) napis "VRSTA B(U)" ali "VRSTA
B(M)" in

(d)

pri zasnovah tovorka vrste C napis "VRSTA C".

Na zunanji površini zunanje ognjevarne in vodoodporne posode za vsak tovorek, ki ustreza
zasnovi vrste B(U) ali B(M) ali C, mora biti simbol triperesne deteljice, prikazan na sliki.
Znak mora biti odtisnjen ali vtisnjen ali drugace pritrjen in odporen proti ognju in vodi.

Okrajšava države za motorna vozila v mednarodnem prometu, dolocena v Dunajski konvenciji o
cestnem prometu (1968).

Osnovni simbol triperesne deteljice z
velikostnimi razmerji glede na
centralni krog s polmerom X.
Najmanjši dovoljeni X je 4 mm.

5.2.1.7.7

Ce se LSA-I ali SCO-I snov prevaža v posodah ali ovojni embalaži po dolocbah o izkljucni
uporabi iz 4.1.9.2.3, je lahko na zunanji površini posode ali ovojne embalaže ustrezen napis
'RADIOAKTIVNO LSA-I' oziroma 'RADIOAKTIVNO SCO-I'.

5.2.2

Nalepke nevarnosti na tovorkih

5.2.2.1

Dolocbe o nalepkah nevarnosti

5.2.2.1.1

Vsak predmet ali snov, ki je navedena v tabeli A v poglavju 3.2, mora biti oznacena z
nalepko nevarnosti iz kolone (5), razen ce v posebnih dolocbah iz kolone 6 ni doloceno
drugace.

5.2.2.1.2

Namesto nalepk nevarnosti se smejo uporabljati druge obstojne oznake nevarnosti, ki morajo
natancno ustrezati predpisanim vzorcem.

5.2.2.1.3 do
5.2.2.1.5

(Rezervirano)

5.2.2.1.6

Vsaka nalepka nevarnosti mora biti:
(a)

nalepljena na površino tovorka, ce je to mogoce glede na njegovo velikost, na tovorkih
z blagom razredov 1 in 7 pa poleg uradnega imena blaga,

(b)

nalepljena tako, da je ne zakrivajo ali prekrivajo deli embalaže, na embalažo pritrjeni
deli, druge nalepke nevarnosti ali oznake, in

(c)

nalepljena v neposredni bližini drugih nalepk nevarnosti, ce jih je treba namestiti vec.

Ce jih zaradi njegove oblike ali velikosti na tovorek ni mogoce nalepiti, se lahko nalepijo na
karton ali plošcico, ki pa morata biti varno pritrjena na tovorek.
5.2.2.1.7

IBC s prostornino nad 450 litrov morajo biti oznaceni na dveh nasprotnih straneh.

5.2.2.1.8

(Rezervirano)

5.2.2.1.9

Posebne dolocbe za oznacevanje samoreaktivnih snovi in organskih peroksidov
(a)

Nalepka nevarnosti po vzorcu št. 4.1 opozarja, da je lahko izdelek vnetljiv, zato
nalepka nevarnosti po vzorcu št. 3 ni potrebna. Ne glede na to pa morajo biti tovorki s
samovnetljivimi snovmi vrste B oznaceni še z nalepko nevarnosti po vzorcu št. 1,
razen ce pristojni organ na podlagi rezultatov preizkusov, s katerimi se dokaže, da v
taki embalaži ne pomenijo nevarnosti eksplozije, doloci, da ta nalepka za preizkušeno
vrsto embalaže ni potrebna.

(b)

Nalepka nevarnosti po vzorcu št. 5.2 opozarja, da je lahko izdelek vnetljiv, zato
nalepka nevarnosti po vzorcu št. 3 ni potrebna. Ne glede na to pa morajo biti:
(i)

tovorki z organskimi peroksidi vrste B oznaceni še z nalepko nevarnosti po
vzorcu št. 1, razen ce pristojni organ na podlagi rezultatov preizkusov, s
katerimi se dokaže, da v taki embalaži ne pomenijo nevarnosti eksplozije,
doloci, da ta nalepka za preizkušeno vrsto embalaže ni potrebna,

(ii)

tovorki s snovmi, ki izpolnjujejo kriterije za uvrstitev v embalažno skupino I ali
II razreda 8, oznaceni še z nalepko nevarnosti po vzorcu št. 8.

Za imensko navedene samoreaktivne snovi in organske perokside so nalepke nevarnosti, ki
jih je treba nalepiti na tovorke, navedene v seznamu v tabeli 2.2.41.4 oziroma 2.2.52.4.
5.2.2.1.10

Posebne dolocbe za oznacevanje tovorkov s kužnimi snovmi
Poleg nalepke nevarnosti po vzorcu št. 6.2 mora biti vsak tovorek s kužnimi snovmi glede na
vrsto vsebine oznacen še z vsemi drugimi potrebnimi nalepkami nevarnosti.

5.2.2.1.11

Posebne dolocbe za oznacevanje radioaktivnih snovi

5.2.2.1.11.1

Vsak tovorek, površnik in zabojnik, ki vsebuje radioaktivno snov (razen velikih zabojnikov
in cistern, ki morajo biti oznacene po 5.3.1.1.3), mora biti glede na kategorijo (glej 2.2.7.8.4)
oznacen z najmanj dvema nalepkama nevarnosti po vzorcu št. 7A, 7B oziroma 7C. Nalepke
nevarnosti morajo biti na zunanji strani, in sicer na dveh nasprotnih straneh tovorkov in na
vseh štirih straneh zabojnikov. Vsak površnik z radioaktivnimi snovmi mora biti z nalepko
nevarnosti oznacen na dveh nasprotnih zunanjih straneh. Poleg tega mora imeti vsak tovorek,
površnik in zabojnik s cepljivimi snovmi, razen izvzetih po 6.4.11.2, nalepko nevarnosti po
vzorcu št. 7E, in sicer v neposredni bližini nalepke za radioaktivno snov. Nalepke nevarnosti
ne smejo zakrivati oznak po 5.2.1. Vse nalepke nevarnosti, ki se ne nanašajo na vsebino, pa
je treba odstraniti ali prekriti.

5.2.2.1.11.2

Vsaka nalepka nevarnosti po vzorcu št. 7A, 7B in 7C mora biti dopolnjena z naslednjimi
podatki.
(a)

Vsebina:
(i)

ime(na) radionuklida(ov), razen za snovi LSA-I, po tabeli iz 2.2.7.7.2.1, s
simbolom, navedenim v isti tabeli. Za zmesi radionuklidov morajo biti navedeni
najbolj omejujoci radionuklidi, kolikor to dopušca prostor na crti. Skupina LSA
ali SCO mora biti navedena za imenom(i) radionuklida(ov). Uporabljajo se
izrazi "LSA-II", "LSA-III", SCO-I" in "SCO-II",

(ii)

za snov LSA-I zadostuje izraz "LSA-I" - ime radionuklida ni potrebno.

(b)

Aktivnost: Najvecja aktivnost radioaktivne vsebine med prevozom, izražena v
bekerelih (Bq) z ustrezno SI predpono (glej 1.2.2.1). Za cepljivo snov se lahko
namesto aktivnosti navede masa cepljive snovi v gramih (g) ali mnogokratnikih te
enote.

(c)

Na površnikih in zabojnikih morata "vsebina" in "aktivnost" na nalepki nevarnosti
vsebovati seštete posamicne vrednosti, navedene pod (a) in (b), celotne vsebine
površnika ali zabojnika. Izjema so nalepke na površnikih in zabojnikih, ki vsebujejo
skupne tovore tovorkov z razlicnimi radioaktivnimi nuklidi; v tem primeru je napis
lahko: "glej prevozno listino".

(d)

Prevozni indeks: glej 2.2.7.6.1.1 in 2.2.7.6.1.2 (za kategorijo I-BELO ni potrebna
navedba prevoznega indeksa).

5.2.2.1.11.3

Vsaka nalepka nevarnosti po vzorcu št. 7E mora biti dopolnjena z varnostnim indeksom
kriticnosti (CSI), ki je naveden v potrdilu o odobritvi izrednega dogovora ali v potrdilu, ki ga
je za odobritev zasnove tovorka izdal pristojni organ.

5.2.2.1.11.4

Na nalepkah nevarnosti za površnike in zabojnike, v katerih so tovorki z varnostnim
indeksom kriticnosti (CSI), je treba navesti podatke iz 5.2.2.1.11.3, in sicer kot vsoto
cepljive vsebine v površniku ali zabojniku.

5.2.2.1.12

Dodatne nalepke nevarnosti
Z nalepko po vzorcu št. 11, kot je prikazan v 5.2.2.2.2, je treba na dveh nasprotnih straneh
oznaciti naslednje tovorke (razen tovorkov z blagom razredov 1 in 7):
-

tovorke, ki vsebujejo tekocino v posodah, katerih zapirala od zunaj niso vidna,

-

tovorke, ki vsebujejo posode z oddušniki ali posode z oddušniki brez zunanje
embalaže, in

-

tovorke, ki vsebujejo globoko ohlajene, utekocinjene pline.

5.2.2.2

Dolocbe o nalepkah nevarnosti

5.2.2.2.1

Nalepke nevarnosti morajo ustrezati naslednjim dolocbam; glede barve, simbola in splošne
oblike pa vzorcem, kot so prikazani v 5.2.2.2.2.

5.2.2.2.1.1

Nalepke nevarnosti, razen nalepk po vzorcu št. 11, morajo biti v obliki kvadrata, ki je
postavljen pod kotom 45° (romb). Najmanjša velikost je 100 mm x 100 mm. Pet mm od
robov in vzporedno z robovi mora potekati crta v barvi simbola. Nalepka po vzorcu št. 11
mora biti pravokotna in standardnega formata A5 (148 x 210 mm). Glede na velikost tovorka
je lahko velikost nalepke ustrezno manjša, vendar mora še vedno ostati razlocno vidna.

5.2.2.2.1.2

Jeklenke za pline razreda 2 so zaradi oblike, postavitve in nacina varovanja med prevozom
lahko oznacene z nalepkami nevarnosti, ki po obliki ustrezajo nalepkam iz tega razdelka,
vendar so zmanjšane do velikosti, predpisane v ISO 7225:1994, "Jeklenke – opozorilne
nalepke", za namestitev na necilindricnem delu jeklenke (vratu).

5.2.2.2.1.3

Nalepke nevarnosti, razen nalepk po vzorcu št. 11, so razdeljene na dve polovici. Zgornji del
nalepke nevarnosti je rezerviran za simbol, razen pri nalepkah za podrazrede 1.4, 1.5 in 1.6,
spodnji del pa za besedilo ter številko razreda oziroma crko za oznacevanje skupine
združljivosti.

OPOMBA:
Na nalepkah nevarnosti za razrede 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 in 9 mora biti v
spodnjem vogalu ustrezna številka razreda. Na nalepkah nevarnosti za razrede 4.1, 4.2 in
4.3 oziroma razreda 6.1 in 6.2 mora biti v spodnjem vogalu število 4 oziroma 6 (glej
5.2.2.2.2).
5.2.2.2.1.4

Na nalepkah nevarnosti za razred 1, razen za podrazrede 1.4, 1.5 in 1.6, morata biti v spodnji
polovici navedeni številka podrazreda in crka skupine združljivosti snovi ali predmeta. Na
nalepkah nevarnosti za podrazrede 1.4, 1.5 in 1.6 mora biti v zgornji polovici navedena
številka podrazreda, v spodnji pa crka skupine združljivosti.

5.2.2.2.1.5

Na nalepkah nevarnosti, razen za snovi razreda 7, je lahko pod simbolom napis (poleg
številke razreda), ki oznacuje vrsto nevarnosti in je opozorilo na previdnost pri delu.

5.2.2.2.1.6

Simboli, besedilo in številke morajo biti razlocno vidni oziroma citljivi in obstojni. Na vseh
nalepkah morajo biti crne barve, razen:

5.2.2.2.1.7

(a)

na nalepki nevarnosti za razred 8, kjer morata biti besedilo (ce je) in številka razreda
bela, in

(b)

na nalepkah nevarnosti, ki imajo popolnoma zeleno, rdece ali modro ozadje, so lahko
beli.

Vse nalepke nevarnosti morajo biti tako obstojne proti zunanjim vremenskim vplivom, da ne
morejo bistveno poslabšati njihovih lastnosti.

5.2.2.2.2

Vzorci nalepke nevarnosti

NEVARNOSTI RAZREDA 1
Eksplozivne snovi in predmeti

(št. 1)
podrazredi 1.1, 1.2 in 1.3
simbol (bomba med eksplozijo): crn; ozadje: oranžno; številka '1' v spodnjem vogalu

(št. 1.5)
(št. 1.4)
(št. 1.6)
podrazred
1.5
podrazred 1.6
podrazred 1.4
ozadje: oranžno; številke: crne; številke morajo biti visoke približno 30 mm
in približno 5 mm debele (za velikost nalepk 100 mm x 100 mm); številka '1' v spodnjem vogalu
Prostor za podrazred: prazen, ce je eksplozivnost dodatna nevarnost
Prostor za skupino združljivosti: prazen, ce je eksplozivnost dodatna nevarnost

NEVARNOSTI RAZREDA 2
Plini

3
(št. 2.1)
vnetljivi plini
simbol (plamen): crn ali bel;
ozadje: rdece; številka '2' v spodnjem vogalu

(št. 2.2)
nevnetljivi, nestrupeni plini
simbol (jeklenka): crn ali bel;
ozadje: zeleno; številka '2' v spodnjem vogalu

NEVARNOSTI RAZREDA 3
Vnetljive tekocine

2
(št. 2.3)
strupeni plini
simbol (mrtvaška glava z dvema prekrižanima kostema): crn;
ozadje: belo; številka '2' v spodnjem vogalu

3

33

(št. 3)
simbol (plamen): crn ali bel;
ozadje: rdece; številka '3' v spodnjem vogalu

NEVARNOSTI RAZREDA 4.1
NEVARNOSTI R. 4.2
Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne Samovnetljive
snovi, desenzibilizirani eksplozivi
snovi

4

4
(št. 4.1)
simbol (plamen): crn;
ozadje: belo s sedmimi
rdecimi pokoncnimi crtami;
številka '4' v spodnjem vogalu

4

(št. 4.2)
simbol (plamen): crn;
ozadje: zgornja polovica bela ,
spodnja polovica rdeca;
številka '4' v spodnjem vogalu

NEVARNOSTI RAZREDA 5.1
Oksidanti

5.1

NEVARNOSTI RAZREDA 4.3
Snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo
vnetljive pline

4

(št. 4.3)
simbol (plamen): crn ali bel;
ozadje: modro;
številka '4' v spodnjem vogalu

NEVARNOSTI RAZREDA 5.2
Organski peroksidi

5.2

(št. 5.1)
(št. 5.2)
simbol: (plamen nad krogom): crn; ozadje: rumeno
številka '5.1' v spodnjem vogalu
številka '5.2' v spodnjem vogalu

NEVARNOSTI RAZREDA 6.1
Strupi

(št. 6.1)
simbol (mrtvaška glava z dvema prekrižanima kostema): crn
ozadje: belo; številka '6' v spodnjem vogalu

NEVARNOSTI RAZREDA 6.2
Kužne snovi

(št. 6.2)
v spodnji polovici nalepke nevarnosti je lahko napis 'INFECTIOUS SUBSTANCE' in
'IN THE CASE OF DAMAGE OR LEAKAGE IMMEDIATELY NOTIFY PUBLIC HEALTH AUTHORITY';
simbol (polmesec, prepleten s tremi srpi, postavljenimi v krog) in napis: crn;
ozadje: belo; številka '6' v spodnjem vogalu

NEVARNOSTI RAZREDA 7

CLASS 7 HAZARD
Radioaktivne snovi
Radioactive material

RADIOACTIVE
III
CONTENTS ....................

RADIOACTIVE
III
CONTENTS ....................

RADIOACTIVE
III
CONTENTS ....................

ACTIVITY ................

ACTIVITY ................

ACTIVITY ................

7
(No.
7A)
(št. 7A)
Category
kategorija II -– White
belo
Symbol triperesna
(trefoil): black;
simbol (stilizirana
deteljica): crn;
Background:
white;
ozadje: belo;
Text (mandatory):
black
in lower
half of label:
predpisano
besedilo:
crno,
v spodnji
'RADIOACTIVE'
polovici nalepke:
'RADIOAKTIVNO'
'CONTENTS ...'
'ACTIVITY...'
'VSEBINA...'
One'AKTIVNOST...'
red vertical bar shall
ena
rdeca
pokoncna
crta za besedo
follow
the
word ' RADIOACTIVE
';
Figure'RADIOAKTIVNO
'7' in bottom';corner.
številka '7' v spodnjem vogalu

TRANSPORT
INDEX

TRANSPORT

7

7

INDEX

(No.
7B)
(No.
7C)
(št. 7B)
(št. 7C)
Category II
II -– Yellow
CategoryIIIIII–- rumeno
Yellow
kategorija
rumeno
kategorija
Symbol triperesna
(trefoil): black;
simbol (stilizirana
deteljica): crn;
Background:
yellowrumena,
with white
border,
lowerbela;
half white;
ozadje: upper
zgornjahalf
polovica
spodnja
polovica
Text (mandatory):
black
in
lower
half
of
label:
predpisano besedilo: crno,
'RADIOACTIVE'
v spodnji
polovici nalepke:
'RADIOAKTIVNO'
'CONTENTS...'
'VSEBINA...'
'ACTIVITY...'
'AKTIVNOST...'
In a black outlined
box: 'TRANSPORT INDEX';
v crno
obrobljenem
okvircku: 'PREVOZNI
Two red
vertical
bars shall
Three redINDEKS';
vertical bars shall
dve
rdeci
pokoncni
crti
tri rdece pokoncne crte
follow the word ' RADIOACTIVE';
follow the word ' RADIOACTIVE';
za besedo 'RADIOAKTIVNO
'; in bottom
zacorner.
besedo 'RADIOAKTIVNO';
Figure '7'
številka '7' v spodnjem vogalu

FISSILE
CRITICALITY
SAFETY INDEX

(No.
7E)
(št. 7E)
Class
7 fissile
cepljive
snovi material
razreda 7
Background:
white;
ozadje: belo;
Text (mandatory):
black
in
upper
halfcrno
of label: 'FISSILE';
predpisano besedilo:
In a black
outlined
box
in
the
lower
half
of the label:
v zgornji polovici nalepke 'CEPLJIVO';
'CRITICALITY
SAFETY
INDEX'
v spodnji polovici v crno obrobljenem okvircku
Figure '7'INDEKS
in bottom
corner.
'VARNOSTNI
KRITICNOSTI';
številka '7' v spodnjem vogalu
CLASS
8 HAZARD RAZREDA 8
NEVARNOSTI
Corrosive
substances
Jedke snovi

(No.
(št. 8)8)
Symbol
(liquids,
spilling
two glass
test tubes
simbol (dve epruveti, izfrom
ene kaplja
na plošco,
and attacking
a hand
and acrn;
metal): black;
iz druge
na roko):
Background:
ozadje: zgornja
upper
polovica
half bela,
white;
spodnja
lower half
polovica
blackcrna
withz white
belim border;
robom;
številka
Figure'8''8'vinspodnjem
bottom corner
vogalu

NEVARNOSTI
CLASS
9 HAZARD
RAZREDA 9
Miscellaneous
dangerous
and articles
Razlicno nevarno
blagosubstances
in predmeti

(št. 9)
(No.
9)
simbol
(sedemvertical
navpicnih
crt vinzgornji
Symbol
(seven
stripes
upper polovici):
half): black;
crn; white;
Background:
ozadje: belo;
Figure '9' underlined
in bottom corner
številka '9' v spodnjem vogalu

(št. 11)
dve crni pušcici na belem ali
drugem kontrastnem ozadju

POGLAVJE 5.3
TABLE (VELIKE NALEPKE) NEVARNOSTI IN OZNACEVANJE ZABOJNIKOV, MEGC,
CISTERN ZABOJNIKOV, PREMICNIH CISTERN IN VOZIL
OPOMBA :

Za oznake in table (velike nalepke) nevarnosti na zabojnikih, MEGC, cisternah zabojnikih in
premicnih cisternah za kombiniran cestni in pomorski prevoz glej tudi 1.1.4.2. Ce se
uporabljajo dolocbe 1.1.4.2 (c), veljajo le dolocbe iz 5.3.1.3 in 5.3.2.1.1 tega poglavja.

5.3.1

Table (velike nalepke) nevarnosti

5.3.1.1

Splošne dolocbe

5.3.1.1.1

S tablami (velikimi nalepkami) nevarnosti je treba oznaciti zunanjost zabojnikov, MEGC,
cistern zabojnikov, premicnih cistern in vozil, kadar in kakor je doloceno v tem razdelku.
Table (velike nalepke) nevarnosti morajo ustrezati nalepkam iz kolone (5), in ce so
navedene, tudi iz kolone (6) tabele A v poglavju 3.2, za vrsto nevarnega blaga, ki je v
zabojniku, MEGC, cisterni zabojniku, premicni cisterni ali na vozilu. Poleg tega morajo
ustrezati še dolocbam iz 5.3.1.7.

5.3.1.1.2

Ce se snovi in predmetov razreda 1, ki spadajo v razlicne skupine združljivosti, prevažajo v
eni prevozni enoti ali v enem zabojniku, na tablah (velikih nalepkah) nevarnosti ni treba
navajati skupin združljivosti. Prevozne enote ali zabojniki, s katerimi se prevažajo snovi ali
predmeti razlicnih podrazredov, morajo biti oznaceni samo s tablami (velikimi nalepkami)
nevarnosti najnevarnejšega podrazreda, in sicer po naslednjem zaporedju:
1.1 (najbolj nevarne), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (najmanj nevarne).
Kadar se snovi podrazreda 1.5 D prevažajo skupaj s snovmi ali predmeti podrazreda 1.2,
mora biti prevozna enota ali zabojnik oznacen kot podrazred 1.1.

5.3.1.1.3.

Tabla osnovne nevarnosti za snovi razreda 7 mora ustrezati vzorcu št. 7D, kot je dolocen v
5.3.1.7.2. Za majhne zabojnike in za vozila ali zabojnike, s katerimi se prevažajo samo
izvzeti tovorki, ta zahteva ne velja.
Ce je potrebno za razred 7 na vozilo, zabojnik, MEGC, cisterno zabojnik ali premicno
cisterno namestiti nalepko nevarnosti in tablo nevarnosti, se lahko nadomestita z ustrezno
vecjo nalepko nevarnosti.

5.3.1.1.4

Zabojnikov, MEGC, cistern zabojnikov, premicnih cistern ali vozil, ki vsebujejo blago
razlicnih razredov, ni treba oznacevati s tablami (velikimi nalepkami) dodatnih nevarnosti,
ce je na te nevarnosti že opozorjeno z drugimi tablami (velikimi nalepkami) glavnih ali
dodatnih nevarnosti.

5.3.1.1.5

Table (velike nalepke) nevarnosti, ki se ne nanašajo na prevažano nevarno blago ali njegove
ostanke, je treba odstraniti ali zakriti.

5.3.1.2

Table (velike nalepke) nevarnosti na zabojnikih, MEGC, cisternah zabojnikih in
premicnih cisternah
OPOMBA: Ta podrazdelek se ne uporablja za zamenljiva telesa, razen za zamenljiva telesa
cistern ali zamenljiva telesa, ki se prevažajo v kombiniranem cestnem in železniškem
prometu.
Na zabojnikih, MEGC, cisternah zabojnikih in premicnih cisternah morajo biti table (velike
nalepke) nevarnosti namešcene na levi in desni strani ter spredaj in zadaj.

5.3.1.3

Table (velike nalepke) nevarnosti na vozilih, s katerimi se prevažajo zabojniki, MEGC,
cisterne zabojniki ali premicne cisterne
OPOMBA: Ta podrazdelek se ne uporablja za oznacevanje vozil z zamenljivimi telesi s
tablami (velikimi nalepkami) nevarnosti (za takšna vozila glej 5.3.1.5), razen za oznacevanje
tistih, ki se prevažajo v kombiniranem cestnem in železniškem prometu.
Ce table (velike nalepke) nevarnosti, namešcene na zabojniku, MEGC, cisterni zabojniku ali
premicni cisterni, niso vidne na zunanjih straneh vozila, je treba enake table (velike nalepke)
nevarnosti namestiti tudi na obe stranski in zadnjo stran vozila. V drugih primerih tabel
(velikih nalepk) na vozilo ni potrebno namešcati.

5.3.1.4

Table (velike nalepke) nevarnosti na vozilih za prevoz razsutega tovora, na vozilih
cisternah, baterijskih vozilih in vozilih z zamenljivimi cisternami
Table (velike nalepke) nevarnosti je treba namestiti tudi na obe stranski in zadnjo stran
vozila.
OPOMBA: Ce se med prevozom ali po prevozu nevarnega blaga, za katerega veljajo
dolocbe ADR, cisterna s polpriklopnikom odpne od vlecnega vozila in se naloži na ladjo za
pomorski ali recni prevoz, mora biti tabla (velika nalepka) nevarnosti namešcena tudi na
sprednji strani polpriklopnika.

5.3.1.5

Table (velike nalepke) nevarnosti na vozilih s tovorki
OPOMBA: Ta podrazdelek se uporablja tudi za zamenljiva telesa, na katera so naloženi
tovorki, razen za zamenljiva telesa, ki se prevažajo v kombiniranem cestnem in železniškem
prometu. Za kombiniran cestni in železniški prevoz glej 5.3.1.2 in 5.3.1.3.

5.3.1.5.1

Vozila, s katerimi se prevažajo tovorki s snovmi in predmeti razreda 1, morajo biti oznacena
s tablo (veliko nalepko) nevarnosti na obeh stranskih in na zadnji strani vozila.

5.3.1.5.2

Vozila, s katerimi se prevažajo tovorki ali vsebniki IBC (razen izvzetih tovorkov) z
radioaktivnimi snovmi razreda 7, morajo biti oznacena s tablo (veliko nalepko) nevarnosti na
obeh stranskih in zadnji strani vozila.
OPOMBA: Ce se med prevozom ali po prevozu nevarnega blaga (razen razredov 1 in 7), za
katerega veljajo dolocbe ADR, vozilo naloži na ladjo za pomorski prevoz, mora biti tabla
(velika nalepka) nevarnosti namešcena na obeh stranskih in zadnji strani vozila. Po
pomorskem prevozu lahko table (velike nalepke) ostanejo namešcene na vozilu.

5.3.1.6

Table (velike nalepke) nevarnosti na praznih vozilih cisternah, baterijskih vozilih, MEGC,
cisternah zabojnikih, premicnih cisternah ter praznih vozilih in zabojnikih za prevoz
razsutega tovora

5.3.1.6.1

Prazna neocišcena in nerazplinjena vozila cisterne, baterijska vozila, MEGC, cisterne
zabojniki, premicne cisterne ter prazna neocišcena vozila in zabojniki za prevoz razsutega
tovora morajo biti oznacena s tablami (velikimi nalepkami) nevarnosti zadnjega tovora.

5.3.1.7

Opis tabel (velikih nalepk) nevarnosti

5.3.1.7.1

Tabla (velika nalepka) nevarnosti mora (razen ce ni za blago razreda 7 v 5.3.1.7.2 doloceno
drugace):
(a)

biti velika najmanj 250 mm x 250 mm, s crto v barvi simbola, ki tece vzporedno z
robovi in je njih oddaljena 12,5 mm,

5.3.1.7.2

(b)

po barvi in simbolu ustrezati nalepki, ki je predpisana za posamezno nevarno blago
(glej 5.2.2.2), in

(c)

imeti številko (za blago razreda 1 tudi crko skupine združljivosti), ki je za doloceno
nevarno blago predpisana v 5.2.2.2, veliko najmanj 25 mm.

Tabla (velika nalepka) nevarnosti za razred 7 mora biti velika najmanj 250 mm x 250 mm.
Vzporedno z robovi, 5 mm od njih, mora potekati crna crta ter mora ustrezati sliki v
nadaljevanju (vzorec št. 7D). Številka "7" mora biti velika najmanj 25 mm. Ozadje zgornje
polovice table (velike nalepke) nevarnosti mora biti rumeno, spodnje pa belo. Simbol
triperesna deteljica in napis morata biti crna. Namesto besede "RADIOAKTIVNO" se v
spodnjem delu lahko navede ustrezna UN številka pošiljke.
Tabla (velika nalepka) nevarnosti za radioaktivne snovi razreda 7:
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(št.7D)
simbol (triperesna deteljica): crn,
ozadje: zgornja polovica rumena z belo crto, spodnja polovica bela.
V spodnjem delu mora biti beseda "RADIOAKTIVNO" ali namesto nje,
ce je tako predpisano, ustrezna UN številka (glej 5.3.2.1.2),
številka "7" v spodnjem vogalu.
5.3.1.7.3

Pri cisternah s prostornino do 3 m3 in majhnih zabojnikih se lahko tabla (velika nalepka)
nevarnosti zamenja z nalepko nevarnosti, ki ustreza dolocbam iz 5.2.2.2.

5.3.1.7.4

Ce je zaradi velikosti in oblike vozila površina za namestitev tabel (velikih nalepk)
nevarnosti pri prevozu blaga razredov 1 in 7 premajhna, se lahko table zmanjšajo do
velikosti stranice 100 mm.

5.3.2

Oznacevanje z oranžnimi tablami

5.3.2.1

Splošne dolocbe za oznacevanje z oranžnimi tablami

5.3.2.1.1

Prevozne enote z nevarnim blagom morajo imeti dve navpicno postavljeni odsevni tabli
oranžne barve, ki ustrezata zahtevam iz 5.3.2.2.1. Ena mora biti pritrjena na sprednjem in
ena na zadnjem delu prevozne enote, obe pravokotno na vzdolžno os prevozne enote. Biti
morata razlocno vidni.

5.3.2.1.2

Ce je v koloni (20) tabele A v poglavju 3.2 navedena številka nevarnosti, mora biti vozilo
cisterna ali prevozna enota z eno ali vec cisternami z nevarnim blagom oznacena še na obeh
bocnih straneh vsake cisterne ali prekata cisterne, z razlocno vidnimi oranžnimi tablami, ki
ustrezajo zahtevam iz 5.3.2.1.1. Namešcene morajo biti vzporedno z vzdolžno osjo vozila.
Te oranžne table morajo imeti številko nevarnosti in UN številko, ki sta navedeni v koloni
(20) oziroma (1) tabele A v poglavju 3.2, in sicer za vsako snov, ki se prevaža v cisterni ali v
prekatu cisterne.

5.3.2.1.3

Na vozila cisterne ali prevozne enote z vec prekati/cisternami, ki prevažajo dve ali vec snovi
z UN številkami 1202, 1203 ali 1223 ali letalsko gorivo z UN št. 1268 ali 1863, toda ne
drugih nevarnih snovi, ni potrebno namestiti oranžnih tabel, predpisanih v 5.3.2.1.2, ce imajo
table po 5.3.2.1.1 spredaj in zadaj številko nevarnosti in UN številko za najbolj nevarno
snov, to je za snov z najnižjim plamenišcem.

5.3.2.1.4

Ce je v koloni (20) tabele A v poglavju 3.2 navedena številka nevarnosti, morajo imeti
prevozne enote in zabojniki, ki prevažajo razsute trdne nevarne snovi, na stranicah vsake
prevozne enote ali zabojnika razlocno vidne in vzporedno z vzdolžno osjo vozila pritrjene
enake oranžne table, kot so predpisane v odstavku 5.3.2.1.1. Te oranžne table morajo imeti
številke nevarnosti in UN številke, ki so navedene v koloni (20) oziroma (1) tabele A v
poglavju 3.2, in sicer za vsako snov, ki se razsuta prevaža v prevozni enoti ali zabojniku.

5.3.2.1.5

Na zabojnikih, ki prevažajo razsute
in premicnih cisternah se lahko
nadomestijo s samolepilno folijo,
zagotavlja trajno oznacitev. V tem
5.3.2.2.2 o odpornosti proti ognju.

5.3.2.1.6

Za prevozne enote, ki prevažajo le eno snov, oranžne table, predpisane v odstavkih 5.3.2.1.2
in 5.3.2.1.4, niso obvezne, ce imajo tiste, ki so na sprednjem in zadnjem delu namešcene v
skladu z odstavkom 5.3.2.1.1, ustrezno številko nevarnosti in UN številko, ki je za snov
navedena v koloni (20) oziroma (1) tabele A v poglavju 3.2.

5.3.2.1.7

Zgornje zahteve velja jo tudi za prazne neocišcene in nerazplinjene pritrjene ali zamenljive
cisterne, cisterne zabojnike, MEGC, premicne cisterne in baterijska vozila in neocišcena
prazna vozila in zabojnike za prevoz razsutega tovora.

5.3.2.1.8

Oranžne table, ki se ne nanašajo na prevažano nevarno blago ali njihove ostanke, morajo biti
odstranjene ali popolnoma zakrite. Zakrite table morajo ostati takšne tudi po 15-minutni
izpostavljenosti ognju.

5.3.2.2

Opis oranžnih tabel

5.3.2.2.1

Odsevne oranžne table morajo biti dolge 40 cm in visoke najmanj 30 cm. Imeti morajo crn
rob, širok najvec 15 mm. Ce velikost in oblika vozila ne omogocata pritrditve takih tabel, se
njihova velikost lahko zmanjša na dolžino 300 mm, višino 120 mm in crni rob na 10 mm.

trdne nevarne snovi, in na cisternah zabojnikih, MEGC
table, predpisane v odstavkih 5.3.2.1.2 in 5.3.2.1.4,
barvo ali drugim, ce je ta material vodoodporen in
primeru ni treba upoštevati dolocb zadnjega stavka iz

OPOMBA:

Barva oranžnih tabel mora imeti pri obicajni uporabi koordinate znotraj obmocja, ki ga na
kromatskem diagramu omejujejo naslednje koordinate:

x
y

Kromatske koordinate tock na vogalih
na obmocju kromatskega diagrama
0,52
0,52
0,578
0,38
0,40
0,422

0,618
0,38

Faktor osvetlitve odbite barve: β > 0,12.
Referencno središce E, standardno svetilo C, normalni vpadni kot 45°, gledano pri
0°.
Koeficient intenzivnosti odbite svetlobe pri kotu osvetlitve 5°, gledano pri 0,2°:
osvetlitev najmanj 20 cd/lx . m2 .
5.3.2.2.2

Številke in crke za oznacevanje nevarnosti in UN številke morajo biti crne, visoke 100 mm
in s širino crte 15 mm. Številka nevarnosti mora biti na zgornjem delu table, UN številka
snovi pa v spodnjem delu. Loceni morata biti z vodoravno crno crto, širine 15 mm, ki poteka
vodoravno po sredini cez vso tablo (glej 5.3.2.2.3). Številka nevarnosti in UN številka se ne
smeta izbrisati in morata ostati citljivi tudi po 15-minutni izpostavljenosti ognju.

5.3.2.2.3

Primer oranžne table s številko nevarnosti in UN številko

10 cm

najmanj 30 cm

10 cm

33
1088
40 cm

Ozadje - oranžno.
Robovi, vodoravna crta in številke - crni, širine 15 mm.

številka nevarnosti
(2 ali 3 številke, pred
katero je lahko crka X
glej 5.3.2.3)

UN številka
(4 številke)

5.3.2.3
5.3.2.3.1

Pomen številk nevarnosti
Številka nevarnosti je sestavljena iz dveh ali treh številk. Na splošno številke oznacujejo
naslednje nevarnosti:
2
3
4
5
6
7
8
9

uhajanje plina zaradi tlaka ali zaradi kemicne reakcije,
vnetljivost tekocin (hlapov) in plinov ali samosegrevajoce tekocine,
vnetljivost trdnih snovi ali samosegrevajoce trdne snovi,
oksidirajoce delovanje (pospeševanje gorenja),
strupenost ali nevarnost okužbe,
radioaktivnost,
jedkost,
nevarnost mocne spontane reakcije.

OPOMBA: Nevarnost mocne spontane reakcije pod številko 9 vkljucuje nevarnosti, ki
izhajajo iz lastnosti snovi, in sicer možnost eksplozije, nevarne reakcije razpada in
polimerizacije ob sprošcanju znatne toplote in/ali vnetljivih in/ali strupenih plinov.
Podvojitev številke pomeni stopnjevanje navedene nevarnosti.
Ce je za oznacitev nevarnosti dovolj ena sama številka, je druga številka 0.
Naslednje kombinacije številk pa imajo poseben pomen: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44,
446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 in 99, dolocen v 5.3.2.3.2.
Ce je pred številko nevarnosti dodana crka X pomeni, da snov nevarno reagira z vodo. Pri
teh snoveh se sme voda uporabiti le, ce to odobri strokovnjak.
5.3.2.3.2

Številke nevarnosti, navedene v koloni (20) tabele A v poglavju 3.2, pomenijo:
20
22
223
225
23
239
25
26
263
265
268

dušljiv plin ali plin brez dodatne nevarnosti,
globoko ohlajen utekocinjen plin, dušljiv,
globoko ohlajen utekocinjen plin, vnetljiv,
globoko ohlajen utekocinjen plin, oksidirajoc (pospešuje gorenje),
vnetljiv plin,
vnetljiv plin, ki lahko spontano povzroci mocno reakcijo,
oksidirajoc plin (pospešuje gorenje),
strupen plin,
strupen plin, vnetljiv,
strupen plin, oksidirajoc (pospešuje gorenje),
strupen plin, jedek,

30

vnetljiva tekocina (s plamenišcem od 23° C do 61° C) ali vnetljiva tekocina ali
trdna raztaljena snov s plamenišcem nad 61° C, segreta na plamenišce ali še
bolj, ali samosegrevajoca tekocina,
vnetljiva tekocina, ki reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo vnetljivi plini,

323

X323
33
333
X333
336
338
X338
339
36
362
X362
368
38
382
X382
39
40
423
X423
43
44
446
46
462
X462
48
482
X482
50
539
55
556
558
559
56
568
58
59
60
606
623

1

vnetljiva tekocina, ki nevarno reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo vnetljivi
plini1 ,
lahko vnetljiva tekocina (s plamenišcem pod 23° C),
piroforna tekocina,
piroforna tekocina, ki nevarno reagira z vodo1 ,
lahko vnetljiva tekocina, strupena,
lahko vnetljiva tekocina, jedka,
lahko vnetljiva tekocina, jedka, ki nevarno reagira z vodo1 ,
lahko vnetljiva tekocina, ki lahko spontano povzroci mocno reakcijo,
vnetljiva tekocina (s plamenišcem od 23° C do 61° C), nekoliko strupena ali
samosegrevajoca tekocina, strupena,
vnetljiva tekocina, strupena, ki reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo vnetljivi
plini,
vnetljiva tekocina, strupena, ki nevarno reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo
vnetljivi plini1 ,
vnetljiva tekocina, strupena, jedka,
vnetljiva tekocina (s plamenišcem od 23° C do 61° C), nekoliko jedka, ali
samosegrevajoca tekocina, jedka,
vnetljiva tekocina, je dka, ki reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo vnetljivi
plini,
vnetljiva tekocina, jedka, ki nevarno reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo
vnetljivi plini1 ,
vnetljiva tekocina, ki lahko spontano povzroci mocno reakcijo,
vnetljiva trdna snov ali samoreaktivna snov ali samosegrevajoca snov,
trdna snov, ki reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo vnetljivi plini,
vnetljiva trdna snov, ki nevarno reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo vnetljivi
plini1 ,
samovnetljiva (piroforna) trdna snov,
vnetljiva trdna snov, raztaljena ali segreta,
vnetljiva trdna snov, strupena, raztaljena ali segreta,
vnetljiva ali samosegrevajoca trdna snov, strupena,
strupena trdna snov, ki reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo vnetljivi plini,
trdna snov, ki nevarno reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo strupeni plini1 ,
vnetljiva ali samosegrevajoca trdna snov, jedka,
jedka trdna snov, ki reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo vnetljivi plini,
trdna snov, ki nevarno reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo jedki plini1 ,
oksidirajoca snov (pospešuje gorenje),
vnetljiv organski peroksid,
zelo oksidirajoca snov (pospešuje gorenje),
zelo oksidirajoca snov (pospešuje gorenje), strupena,
zelo oksidirajoca snov (pospešuje gorenje), jedka,
zelo oksidirajoca snov (pospešuje gorenje), ki lahko spontano povzroci mocno
reakcijo,
oksidirajoca snov (pospešuje gorenje), strupena,
oksidirajoca snov (pospešuje gorenje), strupena, jedka,
oksidirajoca snov (pospešuje gorenje), jedka,
oksidirajoca snov (pospešuje gorenje), ki lahko spontano povzroci mocno
reakcijo,
strupena ali nekoliko strupena snov,
kužna snov,
strupena tekocina, ki reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo vnetljivi plini,

Voda se sme uporabiti le, ce to odobri strokovnjak.

63
638
639
64
642
65
66
663
664
665
668
669
68
69
70
72
723
73
74
75
76
78

radioaktivna snov,
radioaktiven plin,
radioaktiven plin, vnetljiv,
radioaktivna tekocina, vnetljiva (s plamenišcem do 61° C),
radioaktivna trdna snov, vnetljiva,
radioaktivna snov, oksidirajoca (pospešuje gorenje),
radioaktivna snov, strupena,
radioaktivna snov, jedka,

80
X80
823
83
X83

jedka ali nekoliko jedka snov,
jedka ali nekoliko jedka snov, ki nevarno reagira z vodo1 ,
jedka tekocina, ki reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo vnetljivi plini,
jedka ali nekoliko jedka snov, vnetljiva (s plamenišcem od 23° C do 61° C),
jedka ali nekoliko jedka snov, vnetljiva, (s plamenišcem od 23° C do 61° C), ki
nevarno reagira z vodo1 ,
jedka ali nekoliko jedka snov, vnetljiva (s plamenišcem od 23° C do 61° C), ki
lahko spontano povzroci mocno reakcijo,
jedka ali nekoliko jedka snov, vnetljiva (s plamenišcem od 23 °C do 61 °C), ki
lahko spontano povzroci mocno reakcijo in nevarno reagira z vodo1 ,
jedka trdna snov, vnetljiva ali samosegrevajoca,
jedka trdna snov, ki reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo vnetljivi plini,
jedka ali nekoliko jedka snov, oksidirajoca (pospešuje gorenje),
jedka ali nekoliko jedka snov, oksidirajoca (pospešuje gorenje), strupena,
jedka ali nekoliko jedka snov, strupena,
zelo jedka snov,
zelo jedka snov, ki nevarno reagira z vodo1 ,
zelo jedka snov, vnetljiva (s plamenišcem od 23° C do 61° C),
zelo jedka snov, vnetljiva ali samosegrevajoca,
zelo jedka snov, oksidirajoca (pospešuje gorenje),
zelo jedka snov, strupena,

839
X839
84
842
85
856
86
88
X88
883
884
885
886

1

strupena snov, vnetljiva (s plamenišcem od 23° C do 61° C),
strupena snov, vnetljiva (s plamenišcem od 23° C do 61° C), jedka,
strupena snov, vnetljiva (s plamenišcem do 61° C), ki lahko spontano povzroci
mocno reakcijo,
strupena trdna snov, vnetljiva ali samosegrevajoca,
strupena trdna snov, ki reagira z vodo, pri cemer se sprošcajo vnetljivi plini,
strupena snov, oksidirajoca (pospešuje gorenje),
zelo strupena snov,
zelo strupena snov, vnetljiva (s plamenišcem do 61° C),
zelo strupena trdna snov, vnetljiva ali samosegrevajoca,
zelo strupena snov, oksidirajoca (pospešuje gorenje),
zelo strupena snov, jedka,
zelo strupena snov, ki lahko spontano povzroci mocno reakcijo,
strupena snov, jedka,
strupena ali nekoliko strupena snov, ki lahko spontano povzroci mocno
reakcijo,

Voda se sme uporabiti le, ce to odobri strokovnjak.

5.3.3

X886
89

zelo jedka snov, strupena, ki nevarno reagira z vodo1 ,
jedka ali nekoliko jedka snov, ki lahko spontano povzroci mocno reakcijo,

90
99

okolju nevarna snov; razlicne nevarne snovi,
razlicne nevarne snovi, ki se prevažajo segrete.

Oznaka za segrete snovi
Vozila cisterne, cisterne zabojniki, premicne cisterne in specialna vozila ali zabojniki, za
katere je predpisana oznaka za segrete snovi po posebni dolocbi 580, ki je navedena v koloni
(6) tabele A v poglavju 3.2, morajo biti oznaceni na obeh straneh in zadaj – vozila oziroma
na obeh straneh ter spredaj in zadaj – zabojniki, cisterne zabojniki in premicne cisterne.
Oznaka mora biti v obliki trikotnika rdece barve, z dolžino stranic najmanj 250 mm, kot je
prikazana v nadaljevanju.
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Voda se sme uporabiti le, ce to odobri strokovnjak.

POGLAVJE 5.4
LISTINE
5.4.0

Za vsak prevoz nevarnega blaga po ADR morajo biti izdane ustrezne listine, navedene v tem
poglavju, razen izjem po 1.1.3.1 do 1.1.3.5.
OPOMBA 1: Za seznam listin, ki morajo biti na prevozni enoti, glej 8.1.2.
OPOMBA 2: Kot pripomocek ali namesto tiskanih listin se lahko uporablja elektronska
obdelava podatkov (EDP) ali elektronska izmenjava podatkov (EDI), ce vsebina,
shranjevanje in pridobivanje elektronskih podatkov ustreza zakonskim dolocbam glede
dokaznega gradiva pred sodišcem in ce je dostopnost podatkov med prevozom vsaj
enakovredna tiskanim listinam.

5.4.1

Prevozna listina in ustrezni podatki

5.4.1.1

Splošni podatki v prevozni listini

5.4.1.1.1

Prevozna(e) listina(e) mora(jo) vsebovati naslednje podatke o vsaki nevarni snovi ali
predmetu, ki se prevaža:
(a)

UN številko,

(b)

ime blaga, dopolnjeno (ce je treba po 3.1.2.6) s kemijskim, tehnicnim ali biološkim
imenom, kot je doloceno v 3.1.2,

(c)

razred blaga oziroma za snovi in predmete razreda 1 podrazred in skupino
združljivosti,

(d)

embalažno skupino snovi ali predmeta (ce obstaja),

(e)

zacetnice ADR ali RID,

(f)

število in opis tovorkov,

(g)

vso kolicino nevarnega blaga (kot prostornino ali bruto maso ali neto maso),
OPOMBA: Pri uporabi odstavka 1.1.3.6 se mora skupna kolicina nevarnega blaga v
prevozni enoti navesti kot vrednost, izracunana po dolocbah iz 1.1.3.6.

(h)

ime in naslov pošiljatelja,

(i)

ime in naslov prejemnika (ov),

(j)

izjavo, ce jo predvideva poseben sporazum.

Mesto in vrstni red podatkov v prevozni listini nista dolocena, razen podatkov pod (a), (b),
(c), (d) in (e), ki si morajo slediti v tem zaporedju, npr.: "1098 ALILALKOHOL, 6.1, I,
ADR"
5.4.1.1.2

Podatki v prevozni listini morajo biti citljivi.

5.4.1.1.3

Posebne dolocbe za odpadke

Ce prevažan odpadek vsebuje nevarno blago (razen radioaktivnih odpadkov), mora biti pred
UN številko in imenom blaga beseda "ODPADEK", razen ce je ta beseda že sestavni del
imena blaga, npr.:
"ODPADEK, 1230 METANOL, 3, II, ADR", ali
"ODPADEK, 1993 VNETLJIVA TEKOCINA, N.D.N., (toluen in etilalkohol), 3, II,
ADR"
5.4.1.1.4

Posebne dolocbe za nevarno blago, pakirano v majhne embalažne enote
Ce se nevarno blago prevaža v majhnih embalažnih enotah po dolocbah poglavja 3.4, v
prevozni listini ni potreben noben podatek o nevarnem blagu.

5.4.1.1.5

Posebne dolocbe za zasilno embalažo
Ce se nevarno blago prevaža v zasilni embalaži, morata biti v prevozni listini za opisom
blaga dodani besedi "ZASILNA EMBALAŽA".

5.4.1.1.6

Posebne dolocbe za prazno neocišceno embalažo, vozila, zabojnike, cisterne, baterijska
vozila in MEGC
Pri prevozu praznih neocišcenih posod mora biti v prevozni listini ustrezna navedba
"PRAZNA EMBALAŽA", "PRAZNE POSODE", "PRAZNI IBC", " PRAZNO
VOZILO", "PRAZNO VOZILO CISTERNA", "PRAZNA ZAMENLJIVA
CISTERNA", "PRAZNA PREMICNA CISTERNA", "PRAZNA CISTERNA
ZABOJNIK", "PRAZEN ZABOJNIK", "PRAZNO BATERIJSKO VOZILO",
"PRAZEN MEGC", ki ji sledi navedba razreda in crke "ADR" ali "RID". Primer:
"PRAZNA EMBALAŽA, 3, ADR".
Pri praznih posodah za pline s prostornino nad 1000 litrov, praznih vozilih cisternah,
baterijskih vozilih, zamenljivih cisternah, premicnih cisternah, cisternah zabojnikih, MEGC,
vozilih in zabojnikih za prevoz razsutega tovora mora niti navedba dopolnjena z besedama
"zadnji tovor" skupaj z UN številko in imenom blaga, ki je bilo nazadnje naloženo. Primer:
"PRAZNO VOZILO CISTERNA, 2, ADR, ZADNJI TOVOR: 1017 KLOR"
Ce se prazno neocišceno cisterno, baterijsko vozilo ali MEGC prevaža do najbližjega mesta
cišcenja ali popravila po dolocbah iz 4.3.2.4.3 ali 7.5.8.1, mora biti ustrezna navedba v
prevozni listini: "Prevoz po dolocbah 4.3.2.4.3" ali "Prevoz po dolocbah 7.5.8.1"

5.4.1.1.7

Posebne dolocbe za prevoz v kombiniranem prevozu, ki vkljucuje pomorski in zracni prevoz
Za prevoz po 1.1.4.2 mora biti v prevozni listini navedba: "Prevoz po dolocbah 1.1.4.2".

5.4.1.1.8

Posebne dolocbe za uporabo premicnih cistern za pomorski prevoz
Za prevoz po 1.1.4.3 mora biti v prevozni listini navedba: "Prevoz po dolocbah 1.1.4.3 ".

5.4.1.1.9

(Rezervirano)

5.4.1.1.10

Posebne dolocbe za olajšave pri prevozu manjših kolicin na prevozno enoto

5.4.1.1.10.1

Pri prevozu manjših kolicin po 1.1.3.6 mora biti v prevozni listini naslednja navedba:
"Tovor ne presega predpisanih kolicin, dolocenih v 1.1.3.6."

5.4.1.1.10.2

Ce se na isti prevozni enoti prevažajo pošiljke vec pošiljateljev, v prevoznih listinah ni
potreben zapis iz 5.4.1.1.10.1.

5.4.1.1.11

Posebne dolocbe za prevoz IBC po preteku datuma, dolocenega za periodicni pregled
Za prevoz po 4.1.2.2 mora biti v prevozni listini navedba: "Prevoz po dolocbah 4.1.2.2"

5.4.1.1.12

(Rezervirano)

5.4.1.1.13

Posebne dolocbe za prevoz v vozilih cisternah z vec prekati ali v prevoznih enotah z vec kot
eno cisterno.
Ce je prevoz v vozilih cisternah z vec prekati ali v prevoznih enotah z vec kot eno cisterno
oznacen po dolocbah iz 5.3.2.1.3, namesto po dolocbah iz 5.3.2.1.2, mora biti v prevozni
listini navedeno, katera snov se prevaža v dolocenem prekatu oziroma cisterni.

5.4.1.2

Dodatni ali posebni podatki za posamezne razrede

5.4.1.2.1

Posebne dolocbe za razred 1
(a)

Prevozna listina mora poleg podatkov 5.4.1.1.1 (g) vsebovati še naslednje:
-

neto maso eksplozivnih vsebin v kg 2 za vsako navedeno snov ali predmet,

-

skupno neto maso eksplozivnih vsebin v kg
prevozne listine.
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za vse snovi in predmete iz

(b)

Pri skupnem pakiranju dveh razlicnih vrst blaga se v prevozno listino vpišeta obe UN
številki in imeni snovi ali predmetov, natisnjeni z velikimi tiskanimi crkami v koloni
(1) in (2) v tabeli A v poglavju 3.2. Ce sta v enem tovorku pakirani vec kot dve vrsti
blaga po 4.1.10 in posebnih dolocbah MP1, MP2 in MP20 do MP24, morajo biti v
prevozni listini pod opisom blaga navedene UN številke vseh snovi in predmetov v
tovorku, in sicer na naslednji nacin: "Blago z UN št. ...",

(c)

Pri prevozu snovi in predmetov, ki so uvršceni v skupino n.d.n. ali v skupino "0190
EKSPLOZIVNE SNOVI, VZORCI" ali ce so snovi in predmeti pakirani po navodilu
za pakiranje P101 iz 4.1.4.1, mora biti k prevozni listini priložena kopija dovoljenja
pristojnega organa, v katerem so navedeni prevozni pogoji. Biti mora v uradnem
jeziku države pošiljatelja, ce ta jezik ni angleški, francoski ali nemški, pa še v
anglešcini, francošcini ali nemšcini, razen ce sporazumi med državami, udeleženimi v
prevoz, ne dolocajo drugace.

(d)

Ce se tovorki s snovmi in predmeti skupin združljivosti B in D nakladajo skupaj v isto
vozilo po 7.5.2.2, mora biti k prevozni listini priloženo potrdilo o odobritvi zašcitnega
zabojnika ali zašcitne enote po 7.5.2.2, opomba a pod tabelo.

(e)

Ce se eksplozivne snovi ali predmeti prevažajo v embalaži, ki ustreza navodilu za
pakiranje P101, mora biti v prevozni listini vpisana opomba: “Embalažo odobril
pristojni organ ...” (glej 4.1.4.1, navodilo za pakiranje P101).

OPOMBA: V prevozni listini se lahko poleg uradnega imena blaga navede še trgovsko ali
tehnicno ime.
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Za predmete pomeni "eksplozivna vsebina" kolicino eksploziva v predmetu.

5.4.1.2.2

Dodatne dolocbe za razred 2
(a)

Pri prevozu zmesi (glej 2.2.2.1.1) v cisternah (zamenljivih cisternah, pritrjenih
cisternah, premicnih cisternah, cisternah zabojnikih ali posameznih delih baterijskih
vozil ali MEGC) morajo biti navedene sestavine zmesi v prostorninskih ali masnih
odstotkih. Sestavin, katerih delež je manjši od 1 %, ni treba navajati (glej tudi
3.1.2.6.1.2),

(b)

Pri prevozu jeklenk, velikih jeklenk, tlacnih sodov, krioposod in svežnjev jeklenk pod
pogoji iz 4.1.6.6 mora biti v prevozno listino vpisana naslednja opomba: "Prevoz
po dolocbah 4.1.6.6".

5.4.1.2.3

Dodatne dolocbe za samoreaktivne snovi razreda 4.1 in organske perokside razreda 5.2

5.4.1.2.3.1

Pri prevozu samoreaktivnih snovi razreda 4.1 in organskih peroksidov razreda 5, pri katerih
se zahteva nadzor temperature, morata biti v prevozni listini naslednji navedbi: "Nadzorna
temperatura: … °C
Kriticna temperatura: … °C".

5.4.1.2.3.2

Ce z dovoljenjem pristojnega organa za dolocene samoreaktivne snovi razreda 4.1 in
dolocene organske perokside razreda 5.2 v posebni embalaži (glej 5.2.2.1.9) nalepka
nevarnosti po vzorcu št. 1 ni potrebna, mora biti v prevozni listini navedba: "Nalepka
nevarnosti po vzorcu št. 1 ni potrebna.".

5.4.1.2.3.3

Ce se organski peroksidi in samoreaktivne snovi prevažajo pod pogoji, ki jih je odobril
pristojni organ (za organske perokside glej 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 in posebno dolocbo TA2 iz
6.8.4; za samoreaktivne snovi glej 2.2.41.1.13 in 4.1.7.2.2), mora biti v prevozni listini
ustrezna navedba, npr. "Prevoz po dolocbah 2.2.52.1.8".
K prevozni listini mora biti priložena kopija odobritve pristojnega organa, v kateri so
navedeni prevozni pogoji.

5.4.1.2.3.4

Pri prevozu vzorcev organskih peroksidov (glej 2.2.52.1.9) ali samoreaktivnih snovi
(glej 2.2.41.1.15) mora biti v prevozni listini ustrezna navedba, npr. "Prevoz po dolocbah
2.2.52.1.9".

5.4.1.2.3.5

Pri prevozu samoreaktivnih snovi vrste G (glej Prirocnik preizkusov in meril, II. del,
odstavek 20.4.2 (g)) sme biti v prevozni listini naslednja navedba: "Ni samoreaktivna snov
razreda 4.1".
Pri prevozu organskih peroksidov vrste G (glej Prirocnik preizkusov in meril, II. del,
odstavek 20.4.2 (g)) sme biti v prevozni listini naslednja navedba: "Ni snov razreda 5.2".

5.4.1.2.4

5.4.1.2.5

Dodatne dolocbe za razred 6.2
(a)

Ce je kužna snov genetsko spremenjena, je treba v prevozno listino dodati podatek:
“genetsko spremenjen mikroorganizem”.

(b)

Za diagnosticne vzorce, ki se izrocijo v prevoz po dolocbah iz 2.2.62.1.8, mora biti v
prevozni listini uradno ime blaga v obliki: "Diagnosticni vzorec vsebuje..." (pri tem
se dopiše tista kužna snov, ki je odlocujoca za razvrstitev).

(c)

Pri prevozu hitro pokvarljivih snovi mora biti v prevozni listini ustrezna navedba, npr.
"Hladiti pri +2° C/+4° C" ali "Prevažati zamrznjeno" ali "Ne sme zamrzniti".
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5.4.1.2.5.1

5.4.1.2.5.2

5.4.1.2.5.3

Pošiljatelj mora za vsako radioaktivno pošiljko v prevozno listino navesti ustrezne podatke v
naslednjem vrstnem redu:
(a)

UN številko snovi, pred katero morata biti crki "UN",

(b)

uradno ime blaga,

(c)

številko razreda "7",

(d)

ime ali simbol vsakega radionuklida ali ustrezen splošni opis zmesi radionuklidov ali
seznam najbolj omejujocih nuklidov,

(e)

opis fizikalnega in kemicnega stanja snovi ali navedbo, da je radioaktivna snov
posebne oblike ali slabe disperzivnosti. Za kemicno stanje je dovolj splošen opis,

(f)

najvecjo aktivnost radioaktivne vsebine med prevozom, izraženo v bekerelih (Bq) z
ustrezno SI predpono (glej 1.2.2.1). Za cepljivo snov se lahko namesto aktivnosti
navede skupna masa cepljive snovi v gramih (g) ali mnogokratnikih te enote,

(g)

kategorijo tovorka, to je I-BELO, II-RUMENO ali III-RUMENO,

(h)

prevozni indeks (samo za kategorije II-RUMENO in III-RUMENO),

(i)

za pošiljke cepljive snovi, razen za pošiljke, ki so izvzete po 6.4.11.2, varnostni indeks
kriticnosti,

(j)

identifikacijski znak vsake odobritve/dovoljenja pristojnega organa (radioaktivna snov
posebne oblike, slabo disperzivna radioaktivna snov, izredni dogovor, zasnova tovorka
ali prevoz), ki se nanaša na pošiljko,

(k)

za pošiljke tovorkov v površniku ali zabojniku podroben opis vsebine vsakega tovorka
in po potrebi podroben opis vsakega površnika ali zabojnika v pošiljki. Ce se
posamezni tovorki razložijo iz površnika ali zabojnika na mestu vmesnega
razkladanja, morajo biti dostopne ustrezne prevozne listine,

(l)

ce se mora pošiljka prevažati po dolocbah o izkljucni uporabi, izjava: "PREVOZ PO
DOLOCBAH O IZKLJUCNI UPORABI", in

(m)

za snovi LSA-II in LSA-III, SCO-I in SCO-II skupno aktivnost pošiljke kot
mnogokratnik A2 .

Pošiljatelj mora skupaj s prevozno listino posredovati tudi navodila za morebitne ukrepe, ki
jih mora izvesti prevoznik. Navodila morajo biti v jeziku, ki je sprejemljiv za prevoznika in
pristojne organe, vsebovati pa morajo najmanj naslednje podatke:
(a)

dodatne zahteve za nakladanje, zlaganje tovora, prevoz, razkladanje in delo s tovorki,
površniki, zabojniki ali cisternami, vkljucno s posebnimi ukrepi za zlaganje tovora, ki
zagotavljajo varno odvajanje toplote (glej posebno dolocbo CV33 (3.2) iz 7.5.11), ali
izjavo, da takšni ukrepi niso potrebni,

(b)

vsa potrebna navodila o prevozni poti, omejitve za prevoz in vozilo,

(c)

ustrezna pisna navodila za nujne primere v zvezi s pošiljko.

Odobritve pristojnega organa ni treba imeti na vozilu skupaj s pošiljko. Pošiljatelj jih mora
zagotoviti prevozniku(om) pred nakladanjem in razkladanjem.

5.4.1.3

(Rezervirano)

5.4.1.4

Oblika in jezik

5.4.1.4.1

Listina, ki vsebuje podatke iz 5.4.1.1 in 5.4.1.2, je lahko tudi drug dokument, ki ga zahtevajo
veljavni predpisi za druge nacine prevoza. Ce je prejemnikov vec, smejo biti njihova imena
in naslovi ter poslane kolicine nevarnega blaga navedene v listinah ali drugih dokumentih, ki
so obvezni po posebnih predpisih. Biti morajo v vozilu, iz njih pa mora biti v vsakem
trenutku mogoce ugotoviti vrsto in kolicino nevarnega blaga na vozilu.
Podatki morajo biti navedeni v enem od uradnih jezikov države pošiljatelja, ce ta jezik ni
angleški, nemški ali francoski, pa še v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku, razen ce
mednarodne prevozne tarife ali sporazumi med državami, vkljucenimi v prevoz, ne dolocajo
drugace.

5.4.1.4.2

Ce se zaradi velikosti vsa pošiljka ne more naložiti na eno prevozno enoto, se mora pripraviti
vsaj toliko locenih listin ali kopij posameznih listin, kot je prevoznih enot. Vedno pa je treba
pripraviti locene prevozne listine za pošiljke ali dele pošiljk, ki se ne smejo skupaj naložiti
na isto vozilo zaradi prepovedi iz 7.5.2.
Podatki, ki se nanašajo na prevažano nevarno blago (kot so navedeni v 5.4.1.1), se la hko v
celoti ali delno vkljucijo v drug prevozni dokument ali listino o pošiljki. Podatki morajo biti
navedeni v obliki in na nacin, kot se zahteva v 5.4.1.1.1 (kot pripomocek ali namesto
tiskanih listin se lahko uporablja elektronska obdelava podatkov (EDP) ali elektronska
izmenjava podatkov (EDI)).
Ce se obstojeca prevozna listina ali listina o pošiljki ne more uporabljati kot listina za
multimodalni prevoz nevarnega blaga, se priporoca uporaba listine po vzorcu iz 5.4.4 3 .

5.4.1.5

Nenevarno blago
Ce blago, ki je imensko navedeno v tabeli A v poglavju 3.2, ne izpolnjuje kriterijev iz 2. dela
ADR, lahko pošiljatelj v prevozni listini navede: "Ni blago razreda..."
OPOMBA: Ta dolocba se lahko uporablja predvsem v primerih, ko pošiljatelj meni, da
prevažana snov zaradi sestave ni nevarna (npr. raztopina ali zmes) ali pa spada med
nevarne na podlagi drugih predpisov, med prevozom pa bi lahko prišlo do kontrole pošiljke.
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Pri uporabi teh listin se lahko upoštevajo priporocila delovne skupine UN/ECE za olajšanje
postopkov v mednarodni trgovini, predvsem priporocilo št. 1 (Predlog oblike listine za trgovanje
Združenih narodov) (ECE/TRADE/137, izdaja 96.1), priporocilo št. 11 (Dokumentarni vidik
mednarodnega prevoza nevarnega blaga) (ECE/TRADE/204, izdaja 96.1) in priporocilo št. 22
(Predlog oblike standardnega navodila za pošiljko) (ECE/TRADE/168, izdaja 96.1). Glej Razvid
podatkov za trgovanje, zvezek III, Priporocil za olajšanje trgovine (ECE/TRADE/200) (prodajna
številka publikacije Združenih narodov: E.96.II.E.13).

5.4.2

Potrdilo o pakiranju v zabojnik
Ce se prevoz nevarnega blaga v velikem zabojniku nadaljuje po morju, mora biti prevozni
listini priloženo potrdilo o pakiranju v zabojnik v skladu z razdelkom 5.4.2 4 IMDG Code 5 .
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Razdelek 5.4.2 IMDG Code doloca:
"5.4.2

Potrdilo o pakiranju v zabojnik/vozilo

5.4.2.1 Ce so tovorki z nevarnim blagom naloženi na prevozno enoto ali vanjo, kot npr. tovorni
zabojnik, plošcnik (zabojnik brez polnih stranic), polpriklopnik ali drugo vozilo, in pripravljeni za
prevoz po morju, mora odgovorna oseba za pakiranje zagotoviti “potrdilo o pakiranju v
zabojnik/vozilo“. V potrdilu mora(jo) biti navedena(e) identifikacijska(e) številka(e)
zabojnika/vozila/enote in izjava, da so bili pri pakiranju izpolnjeni naslednji pogoji:
.1

prevozna enota je bila ocišcena, posušena in pripravljena za polnjenje z blagom,

.2

ce pošiljka vsebuje blago razreda 1, razen blaga podrazdelka 1.4, mora prevozna enota
konstrukcijsko ustrezati dolocbam iz 7.4.10 (po IMDG Code),

.3

blago, ki ga ni dovoljeno pakirati skupaj, ne sme biti skupaj naloženo na prevozno enoto ali
vanjo (razen z odobritvijo pristojnega organa po dolocbah iz 7.2.2.3 (po IMDG Code),

.4

vsak tovorek mora biti pregledan zaradi morebitnih poškodb zunanjosti in tesnosti. Naložijo se
lahko samo neoporecni tovorki,

.5

sodi morajo biti postavljeni pokonci, razen ce je pristojni organ dovolil drugacno nakladanje,

.6

vsi tovorki morajo biti pravilno naloženi na prevozno enoto ali vanjo in zavarovani,

.7

ce se nevarno blago prevaža kot razsuti tovor, mora biti enakomerno porazdeljen,

.8

prevozna enota in tovorki morajo biti pravilno oznaceni z napisi, nalepkami nevarnosti in
tablami (velikimi nalepkami) nevarnosti,

.9

ce se kot hladilo uporablja trden ogljikov dioksid (CO2 – suhi led), mora biti na prevozni enoti
na vidnem mestu, npr. na vratih, dodaten napis: ”DANGEROUS CO2 GAS (DRY ICE) INSIDE.
VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING.”,

.10

za vsako nevarno blago, naloženo na prevozno enoto ali vanjo, mora biti predložena prevozna
listina, kot se zahteva v 5.4.1 (po IMDG Code).

5.4.2.2 Vsebini prevozne listine za prevoz nevarnega blaga po dolocbah iz 5.4.1 (po IMDG Code) in
potrdila o pakiranju v zabojnik/vozilo po dolocbah iz 5.4.2.1 (po IMDG Code) sta lahko združeni v
enem samem dokumentu. V nasprotnem primeru morata biti dokumenta speta. Ce so zahtevani podatki
v enem samem dokumentu, npr. v deklaraciji o nevarnem blagu, ladijskem listu itn., zadostuje izjava v
tem dokumentu: “S to izjavo se potrjuje, da je pakiranje blaga v enoto potekalo po dolocbah iz
5.4.2.1”. Odgovorna oseba, ki je podpisala izjavo, mora biti navedena v dokumentu.
Opomba: Potrdilo o pakiranju v zabojnik/vozilo ni potrebno za cisterne."
5

Smernice za uporabo v praksi in usposabljanje za nakladanje nevarnega blaga v velike zabojnike so
sestavili: Mednarodna pomorska organizacija (IMO), Mednarodna organizacija za delo (ILO) in
Ekonomska komisija za Evropo Združenih narodov UN/ECE, izdala pa jih je IMO ("IMO/ILO/UNECE, Smernice za pakiranje tovora v prevozne enote (CTUs)") ("IMO/ILO/UN-ECE Guidelines for
Packing of Cargo Transport Units (CTUs)").

Vsebini prevozne listine za prevoz nevarnega blaga po 5.4.1 in potrdila o pakiranju sta lahko
združeni v enem samem dokumentu. V nasprotnem primeru morata biti dokumenta speta. Ce
so zahtevani podatki v enem samem dokumentu, zadostuje izjava v prevozni listini, da je
nakladanje v zabojnik potekalo po predpisih za posamezne vrste prevoza, ter ime osebe, ki je
odgovorna za potrdilo o pakiranju v zabojnik.
OPOMBA: Potrdilo o pakiranju v zabojnik ni potrebno za premicne cisterne, cisterne
zabojnike in MEGC.
5.4.3

Navodila za ukrepanje

5.4.3.1

Za preprecevanje nesrec ali nevarnosti med prevozom mora voznik dobiti pisna navodila za
ukrepanje, v katerih so za vsako nevarno snov ali predmet ali za skupino nevarnega blaga z
enako nevarnostjo natancno navedene naslednje vrste in podatki o nevarnosti snov(i) ali
predmet(ov):
(a)

ime snovi ali predmeta ali skupine blaga, razred in identifikacijska številka (UN) ali za
skupino blaga identifikacijska številka blaga, za katerega navodila veljajo,

(b)

vrsta nevarnosti, ki je znacilna za to blago, ter ukrepi in osebna zašcita, ki jo mora
upoštevati voznik,

(c)

splošni ukrepi, kot so npr. opozorila uporabnikom cest in mimoidocim in klic
policije/gasilcev,

(d)

dodatni ukrepi ob izhajanju ali iztekanju, potrebni za preprecitev njihovega širjenja, ce
je to možno doseci brez osebnega tveganja,

(e)

posebni ukrepi za posamezne izdelke, ce so potrebni,

(f)

nujna potrebna oprema za splošne, in ce je potrebno, za dodatne/posebne ukrepe.

5.4.3.2

Ta navodila mora priskrbeti pošiljatelj in jih mora izrociti prevozniku najpozneje takrat, ko
je nevarno blago naloženo na vozilo. Z vsebino navodila pa mora prevoznika seznaniti že ob
izdaji narocila za prevoz. Tako mu omogoci, da se vsi, ki sodelujejo pri prevozu, z njimi
seznanijo in v skladu z njimi ustrezno ukrepajo, in da zagotovi ustrezno opremo na vozilu.

5.4.3.3

Pošiljatelj je tudi odgovoren za vsebino navodil. Biti morajo v jeziku, ki ga je(so) voznik(i),
ki prevzame(jo) nevarno blago, sposoben(ni) razumeti, in v jezikih države izvora, tranzitnih
držav in države prejemnika. Ce gre za države z vec uradnimi jezik, mora pristojni organ
dolociti uradni jezik ali jezike, ki se uporabljajo na njenem obmocju, posamezni regiji ali
delu ozemlja.

5.4.3.4

Ta navodila morajo biti na vidnem mestu v vozniški kabini.

5.4.3.5

Navodila za ukrepanje, sestavljena po dolocbah tega razdelka, ki se ne nanašajo na blago,
naloženo na vozilu, se morajo hraniti loceno od navodil za ukrepanje za nevarno blago, ki je
naloženo na vozilu, da se prepreci zamenjava.

5.4.3.6

Prevoznik mora zagotoviti, da vozniki razumejo navodila in so jih sposobni pravilno izvajati.

5.4.3.7

Pri skupnem nakladanju tovorkov na isto vozilo, ki vsebujejo nevarno blago razlicnih skupin
z enako nevarnostjo, je lahko na vozilu le eno navodilo za en razred nevarnega blaga. V
takem primeru v navodilih ni treba navajati imen blaga niti identifikacijskih številk.

5.4.3.8

Ta navodila morajo biti pripravljena po naslednjem vzorcu:

TOVOR
-

Navedba uradnega imena snovi ali predmeta iz prevozne listine ali ime skupine blaga
z enako nevarnostjo, razreda in UN številke ali za skupino blaga UN številke bla ga, za
katere ta navodila veljajo.

-

Opis naj bo kratek in jedrnat, npr. fizikalno stanje z navedbo barve, vonja, kar pomaga
pri identifikaciji ob pušcanju ali razlitju.

VRSTA NEVARNOSTI
Kratek seznam nevarnosti:
-

glavna nevarnost,

-

dodatne nevarnosti, tudi možni zapozneli ucinki in nevarnosti za okolje,

-

reagiranje pri požaru in na vrocini (razgradnja, eksplozija, razvijanje strupenih
plinov...),

-

ce je potrebno, mora biti omenjeno, da blago, ki se prevaža, nevarno reagira z vodo.

OSEBNA VARNOST
Navedba osebne varovalne opreme za voznika po zahtevah iz 8.1.5.
SPLOŠNI UKREPI VOZNIKA
Navedba naslednjih navodil:
-

ustaviti motor,

-

prepovedati uporabo odprtega ognja in kajenja,

-

postaviti varnostna trikotnika in opozoriti druge uporabnike cest in mimoidoce,

-

obvestiti javnost o tveganju in svetovati zadrževanje v zavetrju,

-

cim hitreje obvestiti policijo in gasilce.

DODATNI IN/ALI POSEBNI UKREPI VOZNIKA
Vkljucena morajo biti primerna navodila in seznam opreme, nujno potrebne, da voznik lahko
izvaja dodatne in/ali posebne ukrepe glede na posamezen(e) razred(e) blaga, ki se prevaža
(npr. lopate, lovilna posoda ...).
Voznik naj bi bil poucen in usposobljen za izvajanje dodatnih ukrepov ob manjšem iztekanju
ali izhajanju, pod pogojem, da to lahko stori brez osebnega tveganja.
Za izvajanje posebnih aktivnosti, ki jih priporoca pošiljatelj, je potrebno posebno
usposabljanje voznika. Ce je treba, mora imeti za te posebne ukrepe ustrezna navodila in
seznam opreme.

POŽAR
Navodila za voznika ob požaru:
Vozniki morajo biti med usposabljanjem pouceni, kako ukrepati ob manjših požarih na
vozilu. Požara, ki zajame tovor, ne smejo niti poskušati gasiti.
PRVA POMOC
Navodila za ravnanje voznika ob stiku z blagom, ki se prevaža.
DODATNA NAVODILA
*****
5.4.4.

Vzorec listine za multimodalni prevoz nevarnega blaga
Vzorec listine, ki se lahko uporabi pri kombiniranem prevozu nevarnega blaga, in potrdilo za
prevoz v zabojniku za multimodalni prevoz nevarnega blaga.

POGLAVJE 5.5
POSEBNE DOLOCBE
5.5.1

Posebne dolocbe za pošiljke kužnih snovi skupin tveganja 3 in 4

5.5.1.1

V živih vretencarjih ali nevretencarjih se ne smejo prevažati kužne snovi, razen ce jih ni
mogoce drugace prepeljati. Takšne živali je treba pakirati, oznaciti in prevažati po ustreznih
predpisih, ki urejajo prevoz živali1 .

5.5.1.2

Pri prevozu kužnih snovi je potrebna koordinacija med pošiljateljem, prevoznikom in
prejemnikom zaradi zagotovitve varnosti med prevozom, pravocasnega prispetja in
primernega stanja pošiljke. Koordinacija mora vkljucevati naslednje ukrepe:

5.5.1.3

1

(a)

Predhodni dogovor med pošiljateljem, prevoznikom in prejemnikom. Pošiljka kužne
snovi se sme poslati v prevoz samo po predhodnem dogovoru med pošiljateljem,
prevoznikom in prejemnikom ali potrditvi prejemnika, da je pridobil soglasje
pristojnega organa, da se sme snov legalno uvoziti in da bo po prispetju pošiljke v
ciljni kraj pošiljka takoj prevzeta.

(b)

Pripravo dokumentov za odpošiljanje. Zaradi nemotenega poteka prevoza je treba
zagotoviti vse dokumente za odpošiljanje, vkljucno s prevozno listino (glej poglavje
5.4), popolnoma v skladu s predpisi, ki se nanašajo na prevažano pošiljko.

(c)

Nacrtovanje poti. Za prevoz je treba izbrati najhitrejšo pot. Ce je potrebno
prekladanje, je treba z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da je izvedeno posebno previdno,
hitro in pod nadzorom.

(d)

Pošiljateljevo predhodno obvešcanje prejemnika o vseh prevoznih podatkih. Pošiljatelj
mora prejemnika predhodno obvestiti o podrobnostih prevoza, kot so: prevozno
sredstvo, številka prevozne listine, datum in cas predvidenega prihoda v ciljni kraj. S
tem se zagotovi pravocasen prevzem pošiljke. Za to obvešcanje je treba uporabiti
najhitrejši nacin komunikacije.

Poginule živali, za katere je znano ali za katere se upraviceno domneva, da vsebujejo kužne
snovi, morajo biti pakirane, oznacene in se prevažati pod pogoji2 , ki jih doloci pristojni organ
države izvora3 .

Kot npr. Direktiva Sveta, št. 91/628/EEC (Uradni list Evropskih skupnosti, št. L 340, z dne 11.
decembra 1991, stran 17) o zašciti živali med prevozom in Priporocila Sveta Evrope (Odbor
ministrov) o prevozu dolocenih vrst živali.

2

Kot jih npr. doloca Direktiva Sveta Evropskih skupnosti, št. 90/667/EEC, z dne 27. novembra 1990, ki
predpisuje veterinarske ukrepe za odstranitev in predelavo živalskih odpadkov, njihovo trženje in
preventivne ukrepe za preprecevanje povzrociteljev bolezni v krmi za živali ali ribe, in dopolnilo k
Direktivi Sveta, št. 90/425/EEC (Uradni list Evropskih skupnosti, št. L 363, z dne 27. decembra 1990,
stran 0051-0060).

3

Ce država izvora ni pogodbenica ADR, jih doloci pristojni organ prve države pogodbenice ADR, v
katero oziroma skozi katero bo pošiljka prepeljana.

5.5.2

Posebne dolocbe za zabojnike in vozila, ki so razkuženi

5.5.2.1

V prevozni listini za vozilo ali zabojnik, ki je bil razkužen, morajo biti navedeni datum
razkuževanja ter vrsta in kolicina uporabljenega razkužila. Podatki morajo biti navedeni v
enem od uradnih jezikov države pošiljatelja, ce ta jezik ni angleški, nemški ali francoski, pa
še v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku, razen ce sporazumi med državami,
vkljucenimi v prevoz, ne dolocajo drugace. Poleg tega morajo biti zagotovljena še navodila
za odstranitev morebitnih ostankov razkužila, tudi naprav za razkuževanje (ce so bile
uporabljene).

5.5.2.2

Na vozilu ali zabojniku, ki je bil razkužen, mora biti opozorilni simbol, kot je prikazan v
nadaljevanju. Namešcen mora biti na mestu, kjer ga osebe, ki nameravajo vstopiti v vozilo,
brez težav opazijo. Podatki v opozorilnem simbolu morajo biti v jeziku, ki ga razume
pošiljatelj.

Opozorilni simbol za razkužena vozila ali zabojnike

ENOTA JE BILA RAZKUŽENA Z
Ime razkužila
, DNE
datum
cas

NE VSTOPAJ
vstaviti ustrezne podatke

najmanj 300 mm

najmanj 250 mm

NEVARNOST

