








ČÁST 5

Postupy při odeslání

KAPITOLA 5.1

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

5.1.1	Rozsah použití a všeobecná ustanovení

Tato část obsahuje ustanovení pro odesílání nebezpečných věcí týkajících se nápisů, bezpečnostních značek a dokladů a případně povolení pro odeslání a předběžné oznámení.

5.1.2	Použití transportních obalových souborů

5.1.2.1	a)	Transportní obalový soubor musí být označen UN číslem s předřazenými písmeny „UN" a opatřen bezpečnostními značkami podle požadavků na kusy uvedených v 5.2.2 odpovídajícími každé položce nebezpečných věcí v něm obsažené, pokud nápisy a bezpečnostní značky všech nebezpečných věcí obsažených v transportním obalovém souboru nejsou zvenku viditelné. Je-li pro různé kusy vyžadován stejný nápis nebo stejná bezpečnostní značka, může být umístěn nebo umístěna na transportním obalovém souboru pouze jednou.

b)	Bezpečnostní značka odpovídající vzoru č. 11 uvedenému v 5.2.2.2.2 musí být umístěny na obou protilehlých stranách dále uvedených transportních obalových souborů:

-	transportní obalové soubory obsahující kusy, které musí být označeny bezpečnostními značkami podle 5.2.2.1.12, pokud bezpečnostní značky nejsou zvenku viditelné; a

-	transportní obalové soubory obsahující kapaliny v kusech, které nemusí být označeny bezpečnostními značkami podle 5.2.2.1.12, pokud uzávěry nejsou zvenku viditelné.

5.1.2.2	Každý kus s nebezpečnými věcmi uložený v transportním obalovém souboru musí odpovídat všem relevantním ustanovením ADR. Předpokládaná funkce každého kusu nesmí být negativně ovlivněna transportním obalovým souborem.

5.1.2.3	Zákaz společné nakládky se vztahuje též na tyto transportní obalové soubory.

5.1.3	Nevyčištěné vyprázdněné obaly (včetně IBC a velkých obalů), cisterny, vozidla a kontejnery pro přepravu volně ložených látek

5.1.3.1	Nevyčištěné vyprázdněné obaly (včetně IBC a velkých obalů), cisterny (včetně cisternových vozidel, snímatelných cisteren, bateriových vozidel, přemístitelných cisteren, cisternových kontejnerů, MEGC), vozidla a kontejnery pro přepravu volně ložených látek, které obsahovaly nebezpečné látky jiných tříd než třídy 7, musí být označeny nápisy a bezpečnostními značkami, jako by byly plné.

POZNÁMKA: O dokladech viz kapitolu 5.4.

5.1.3.2	Cisterny a IBC používané pro přepravu radioaktivních látek nesmějí být používány pro skladování nebo přepravu jiných věcí, ledaže by byly dekontaminovány pod úroveň 0,4 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče, jakož i pro alfa zářiče nízké jedovatosti a pod úroveň 0,04 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče.

5.1.4	Společné balení

Pokud jsou dvě nebo více nebezpečných věcí zabaleny do téhož vnějšího obalu, musí být tento kus opatřen nápisem a bezpečnostní značkou předepsanou pro každou látku nebo předmět. Jestliže je pro různé věci požadována stejná bezpečnostní značka, může být použita pouze jedna.

5.1.5	Všeobecná ustanovení pro třídu 7

5.1.5.1	Požadavky před odesláním

5.1.5.1.1	Požadavky před prvním odesláním kusu

Před prvním odesláním každého kusu musí být splněny následující požadavky:
(a)	Překračuje-li konstrukční tlak kontejmentového systému 35 kPa (přetlak), je třeba zjistit, že kontejmentový systém každého kusu odpovídá schváleným konstrukčním požadavkům z hlediska schopnosti tohoto systému udržet svou celistvost při tomto tlaku.

(b)	Pro každý kus typu B(U), typu B(M) a typu C a pro každý kus obsahující štěpné látky musí se zjistit, že účinnost stínění a těsného uzavření a, pokud je to nezbytné, charakteristiky přenosu tepla a účinnost kontejmentového systému, jsou uvnitř mezí, které se používají nebo jsou stanoveny pro schválenou konstrukční typ.

(c)	Pro kusy obsahující štěpné látky, kde jsou za účelem splnění požadavků uvedených v 6.4.11.1 neutronové jedy výslovně zahrnuty jako součásti kusu, musí být provedeny kontroly pro zjištění existence a rozdělení těchto neutronových jedů.

5.1.5.1.2	Požadavky před každým odesláním kusu

Před každým odesláním každého kusu musí být splněny následující požadavky:
(a)	Pro každý kus se musí zajistit, aby všechny příslušné požadavky stanovené v příslušných ustanoveních ADR byly splněny;

(b)	Je třeba zajistit, aby zařízení pro zvedání, které nesplňují požadavky uvedené v 6.4.2.2 byla sejmuta nebo jinak upravena, aby je nebylo možno použít pro zvedání kusu podle 6.4.2.3;

(c)	Pro každý kus typ B(U), typu B(M) a typu C a každý kus, který obsahuje štěpné látky, je třeba zajistit, aby všechny připouštěcí osvědčení splňovaly stanovené podmínky;

(d)	Každý kus typu B(U), typu B(M) a typu C se udržuje tak dlouho, až je dosaženo rovnovážných podmínek pro prokázání souladu s teplotními a tlakovými požadavky, pokud se nepřipouští jednostranná výjimka z těchto požadavků;

(e)	Pro každý kus typu B(U), typu B(M) a typu C musí být zajištěno prohlídkou a/nebo vhodnými zkouškami, aby všechny uzávěry, ventily a další otvory kontejmentového systému, kterými by mohl radioaktivní obsah unikat, byly řádným způsobem uzavřeny a utěsněny způsobem prokazujícím splnění požadavků uvedených v 6.4.8.7;

(f)	Pro každou radioaktivní látku zvláštní formy se musí zajistit, aby byly splněny všechny požadavky ve schvalovacím osvědčení látky zvláštní formy a příslušná ustanovení ADR;

(g)	Pro kusy obsahující štěpné látky musí být provedena měření uvedená v 6.4.11.4 (b) a zkoušky prokazující uzavření každého kusu uvedené v 6.4.11.7, pokud se používají;

(h)	Pro každou snadno málo rozpustitelnou radioaktivní látku musí být zajištěno, aby byly splněny všechny požadavky uvedené ve schvalovacím osvědčení a příslušné požadavky ADR.

5.1.5.2	Povolení pro odeslání a oznamování

5.1.5.2.1	Všeobecně

Kromě schválení konstrukcí kusu popsaného v kapitole 6.4 vyžaduje se též za určitých okolností vícestranné schválení (5.1.5.2.2 a 5.1.5.2.3). Za některých okolností je též nezbytné informovat příslušné orgány o odeslání (5.1.5.2.4).

5.1.5.2.2	Povolení odeslání

Vícestranné povolení se vyžaduje pro:
(a)	odeslání kusů typu B(M), které nesplňují požadavky uvedené v 6.4.7.5 nebo jsou konstruovány tak, že dovolují řízené občasné odvětrávání;

(b)	odeslání kusů typu B(M) obsahující radioaktivní látku, jejíž aktivita je větší než 3000 A, nebo 3000 A2, případně 1000 TBq, podle toho, která hodnota je nižší;

(c)	odeslání kusů se štěpnou látkou, jestliže součet kritických bezpečnostních indexů kusů překročí 50;

kromě toho může příslušný orgán povolit přepravu do jeho území nebo přes jeho území bez schválení odeslání podle zvláštního ustanovení v jeho schválení konstrukce (viz 5.1.5.3.1).

5.1.5.2.3	Povolení odeslání podle zvláštního ujednání

Příslušný orgán může schválit ustanovení, podle kterých může být zásilka nesplňující všechny příslušné požadavky ADR přepravena podle zvláštního ujednání (viz 1.7.4).

5.1.5.2.4	Oznamování

Oznámení příslušným orgánům se vyžaduje v následujících případech:
(a)	Před prvním odesláním každého, které vyžaduje povolení příslušného orgánu, musí odesilatel zajistit, aby kopie každého vhodného osvědčení příslušného orgánu, která se týkají konstrukce kusu, byla předložena příslušnému orgánu každého státu, kterým nebo do kterého je zásilka přepravována. Odesilatel nemusí vyčkat na potvrzení příslušného orgánu, ani příslušný orgán není povinen vydat potvrzení o příjmu osvědčení;

(b)	Při každém z následujících typů odeslání:
(i)	typu kusů C obsahující radioaktivní látky s aktivitou větší než 3000 A1 nebo popřípadě 3000 A2 nebo 1000 TBq, podle toho, která hodnota je nižší;
(ii)	typu kusů B(U) obsahující radioaktivní látky s aktivitou větší než 3000 A1 nebo popřípadě 3000 A2 nebo 1000 TBq podle toho, která hodnota je nižší;
(iii)	typu kusů B(M);
(iv)	odeslání podle zvláštního ujednání;

Odesilatel musí oznámit příslušnému orgánu každého státu, do kterého nebo kterým se má zásilka přepravovat. Toto oznámení musí dostat každý příslušný orgán před začátkem odeslání zásilky podle možností 7 dnů předem;

(c)	Odesilatel nemusí odeslat oddělené oznámení, pokud požadované informace jsou uvedeny dány v žádosti o povolení odeslání;

(d)	Oznámení o odeslání zásilky musí obsahovat:
(i)	dostatečné údaje umožňující identifikaci kusu nebo kusů, včetně všech vhodných čísel osvědčení a identifikačních značek;
(ii)	údaje o datu odeslání, předpokládanému datu příjezdu a navrhované trase;
(iii)	oficiální pojmenování radioaktivní(ch) látky(ek) nebo nuklidu(ů);
(iv)	popisy fyzikálního a chemického stavu radioaktivní látky nebo údaje, že se jedná o radioaktivní látku zvláštní formy stavu nebo o málo rozpustitelnou radioaktivní látku; a
(v)	nejvyšší aktivitu radioaktivního obsahu během přepravy v becquerelech (Bq) s příslušnou SI předponou (viz 1.2.2.1).
(vi)	u štěpných látek může být místo aktivity udána hmotnost štěpných látek v gramech (g) nebo jejich násobku.

5.1.5.3	Osvědčení vydávaná příslušným orgánem

5.1.5.3.1	Osvědčení vydávaná příslušným orgánem se vyžaduji pro:
(a)	Konstrukce pro:
(i)	radioaktivní látky zvláštní formy;
(ii)	málo rozpustitelné radioaktivní látky;
(iii)	kusy obsahující 0,1 kg nebo více hexafluoridu uranu;
(iv)	všechny kusy obsahující štěpné látky, pokud nejsou vyňaty v 6.4.11.2;
(v)	kusy typu B(U) a kusy typu B(M);
(vi)	kusy typu C;

(b)	Zvláštní ujednání;

(c)	Určitá odeslání (viz 5.1.5.2.2).

Osvědčení musí potvrzovat, že příslušné požadavky jsou splněny a že pro schválení konstrukce byla konstrukci přidělena identifikační značka.

Konstrukce kusu a osvědčení o povolení odeslání mohou být uvedeny v jednom osvědčení.

Osvědčení a žádosti o tato osvědčení musí být v souladu s požadavky uvedenými v 6.4.2.3.

5.1.5.3.2	Odesilatel musí vlastnit kopii každého příslušného osvědčení. Odesilatel musí mít též kopii pokynů pro správné uzavírání kusů a všech přípravků pro odeslání předtím, než má proběhnout vlastní odeslání podle podmínek osvědčení.

5.1.5.3.3	Pro konstrukce kusu, pro které se nevyžaduje osvědčení vydané příslušným orgánem, musí odesilatel na požádání umožnit prohlídku příslušným orgánem, předložit dokumentární evidenci o souladu konstrukce kusu se všemi příslušnými požadavky.

5.1.5.4	Přehled požadavků na schválení a oznámení před odesláním

POZNÁMKA 1: Před prvním odesláním každého kusu vyžadujícího schválení konstrukce příslušným orgánem musí odesilatel zajistit, aby kopie schvalovacího osvědčení této konstrukce byla zaslána příslušnému orgánu každého dotyčného státu, jímž bude přeprava probíhat (viz odstavec 5.1.5.2.4 (a)).

POZNÁMKA 2: Oznámení se vyžaduje, pokud obsah převyšuje 3 x 103 A1 nebo 3 x 103 A2 nebo 1000 TBq (viz 5.1.5.2.4 (b)).

POZNÁMKA 3: Vícestranné schválení odeslání se vyžaduje, pokud obsah převyšuje 3 x 103 A, nebo 3 x 103 A2 nebo 1000 TBq nebo jestliže je povoleno občasné řízené odvětrání (viz 5.1.5.2).

POZNÁMKA 4: Viz ustanovení o schválení a oznámení před odesláním vhodného kusu pro přepravu této látky.

Předmět
    UN číslo
Požadováno schválení  příslušným orgánem
Požadováno oznámení odesilatele příslušným orgánům státu původu a dotčených států; před každým odesláním a
Odkaz


  státu původu
 dotče-ných států a


Vypočet neuvedených hodnot A1 a A2
-
Ano
Ano
Ne
-
Vyjmuté kusy -  konstrukce kusu       -  odeslání
2908, 2909, 2910, 2911
 Ne Ne
 Ne Ne
 Ne Ne
-
LSA látky b a SCOb Průmyslové kusy typ 1,2 nebo 3, neštěpné a štěpné vyjmuté -  konstrukce kusu -  odeslání
2912, 2913, 3321, 3322
    Ne Ne
    Ne Ne
    Ne Ne
-
Kusy typu A b, neštěpné a štěpné vyjmuté -  konstrukce kusu -  odeslání
2915, 3332
  Ne Ne
  Ne Ne
  Ne Ne
-
Kusy typu B(U) b, neštěpné a štěpné vyjmuté       -  konstrukce kusu       -  odeslání
2916
  Ano Ne
  Ne Ne
  Viz pozn. 1 Viz pozn. 2
5.1.5.2.4 b), 5.1.5.3.1 a)
Kusy typu B(M) b, neštěpné a štěpné vyjmuté       -  konstrukce kusu       -  odeslání
2917
  Ano Viz    pozn. 3
  Ano Viz pozn. 3
  Ano Ano
5.1.5.2.4 b), 5.1.5.3.1 a), 5.1.5.2.2
Kusy typu C b, neštěpné a štěpné vyjmuté       -  konstrukce kusu       -  odeslání
3323
  Ano Ne
  Ne Ne
  Viz pozn. 1 Viz pozn. 2
5.1.5.2.4 b), 5.1.5.3.1 a)
Kusy pro štěpné látky       -   konstrukce kusu       -   odeslání      -   součet kritického bezpečnostního indexu nejvýše 50        -   součet kritického bezpečnostního indexu větší než 50
2977, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3333
  Ano c    Ne d  Ano
  Ano c    Ne d  Ano
  Ne    Viz pozn. 2  Viz pozn. 2
5.1.5.3.1 a), 5.1.5.2.2, 6.4.22.4
Radioaktivní látky zvláštní formy       -  konstrukce kusu       -  odeslání
  - Viz pozn. 4
  Ano Viz pozn. 4
  Ne Viz pozn. 4
  Ne Viz pozn. 4
1.6.5.4, 5.1.5.3.1 a)
Málo rozpustitelné radioaktivní látky        -  konstrukce kusu       -  odeslání
  - Viz pozn. 4
  Ano Viz pozn. 4
  Ne Viz pozn. 4
  Ne Viz pozn. 4
5.1.5.3.1 a), 6.4.22.3
Kusy obsahující nejméně 0,1 kg hexafluoridu uranu       -  konstrukce kusu       -  odeslání
  - Viz pozn. 4
  Ano Viz pozn. 4
  Ano Viz pozn. 4
  Ano Viz pozn.. 4
5.1.5.3.1 a), 6.4.22.3
Zvláštní podmínky       -  odeslání
2919, 3331
 Ano
 Ano
 Ano
1.7.4.2, 5.1.5.3.1 b), 5.1.5.2.4 b)
Schválení konstrukce kusů podléhajících přechodným opatřením

Viz oddíl 1.6.5
Viz oddíl 1.6.5
Viz pozn. 1
1.6.5.2, 1.6.5.3, 1.6.6.1, 5.1.5.2.4 b), 5.1.5.3.1 a), 5.1.5.2.2

Státy ze kterých, kterými nebo do kterých je zásilka přepravována.
Pokud jsou radioaktivním obsahem štěpné látky, které nejsou vyjmuty z ustanovení pro kusy obsahující štěpné látky, pak se na ně vztahují ustanovení pro kusy obsahující štěpné látky (viz oddíl 6.4.11).
Konstrukce kusů pro štěpný materiál mohou též vyžadovat schválení podle jednoho z jiných předmětů tabulky.
Pro odeslání se však mohou vyžadovat schválení podle jednoho z jiných předmětů tabulky.

KAPITOLA 5.2

NÁPISY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

5.2.1	Značení kusů

POZNÁMKA: Pro značení s ohledem na konstrukci, zkoušení a schvalování obalů, velkých obalů, nádob na plyn a IBC, viz Část 6.

5.2.1.1	Pokud není v ADR jinak předepsáno, musí být každý kus zřetelně a trvanlivě označen UN číslem odpovídajícím obsaženým nebezpečným věcem, kterému jsou předřazena písmena "UN". U nezabalených předmětů musí být označení umístěno na předmět, na jeho podstavec nebo na jeho zvedací, skladovací nebo spouštěcí zařízení.

5.2.1.2	Všechna označení kusů požadovaná touto kapitolou musí být:
a)	být zřetelně viditelná a čitelná;

b)	odolná vůči vlivu povětrnosti bez podstatného zhoršení jejich čitelnosti.

5.2.1.3	Záchranné obaly musí být kromě toho opatřeny nápisem “SALVAGE".

5.2.1.4	Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) s vnitřním objemem větším než 450 litrů musí být označeny na obou protilehlých stranách.

5.2.1.5	Dodatečná ustanovení pro věci třídy 1

Kusy s věcmi třídy 1 musí být kromě toho označeny oficiálním pojmenováním podle oddílu 3.1.2. Toto označení musí být dobře čitelné a nesmazatelné a musí být uvedeno v úředním jazyce země odeslání a, pokud tento jazyk není angličtina, francouzština nebo němčina, ještě v angličtině nebo francouzštině nebo němčině, pokud jiné dohody uzavřené mezi dotyčnými státy nestanoví jinak.

5.2.1.6	Dodatečná ustanovení pro věci třídy 2

Opakovatelně plnitelné nádoby musí být opatřeny následujícími zřetelně čitelnými a trvanlivými údaji:
(a)	UN číslo a oficiální pojmenování plynu nebo směsi plynů, jak jsou uvedeny v oddílu 3.1.2.
U plynů přiřazených pod položku j.n. musí být dodatečně k UN číslu uveden pouze technický název1.
________________
1	Místo technického názvu je dovoleno použít následujících pojmenování:
-	Pro UN 1078 chladicí plyn, j.n.: směs F1, směs F2, směs F3;
-	Pro UN 1060 methylacetylen a propadien, směsi, stabilizované: směs P1, směs P2; 
-	Pro UN 1965 uhlovodíky plynné, směs, zkapalněná, j.n.: směs A nebo butan, směs A01 nebo butan, směs A02 nebo butan, směs A0 nebo butan, směs A1, směs B1, směs B2, směs B, směs C nebo propan.

U směsí plynů není třeba udávat více než dva komponenty, které představují největší nebezpečí;

(b)	u stlačených plynů plněných hmotnostně a u zkapalněných plynů buď nejvyšší dovolená hmotnost plnění a vlastní hmotnost nádoby, včetně výbavy a příslušenství upevněných v době plnění, nebo celková hmotnost;

(c)	datum (rok) příští periodické inspekce.

Toto označení může být bud vyraženo, nebo uvedeno na trvanlivém štítku nebo bezpečnostní značce upevněných na nádobě nebo uvedeno nalepeným a zřetelně čitelným nápisem, např. vytištěným nebo provedeným jiným rovnocenným způsobem.

POZNÁMKA 1: Viz také 6.2.1.7.
POZNÁMKA 2: Pro nádoby pro jedno použití, viz 6.2.1.8.

5.2.1.7	Ustanovení o zvláštním značení věcí třídy 7

5.2.1.7.1	Každý kus musí být označen na vnější straně obalu zřetelně, čitelně a trvale identifikací buď odesilatele nebo příjemce nebo obou.

5.2.1.7.2	Kromě vyjmutých kusů musí být každý kus na vnější straně obalu označen zřetelně, čitelně a trvale UN číslem a oficiálním pojmenováním s předřazenými písmeny "UN". Pro vyjmuté kusy se vyžaduje jen UN číslo s předřazenými písmeny "UN".

5.2.1.7.3	Každý kus s celkovou (brutto) hmotností větší než 50 kg musí být na vnější straně obalu zřetelně, čitelně a trvale uvedena celková dovolená hmotnost.

5.2.1.7.4	Každý kus, který odpovídá
(a)	konstrukci Průmyslového kusu typu 1, Průmyslového kusu typu 2 nebo Průmyslového kusu typu 3, musí být na vnější straně obalu označen zřetelně, čitelně a trvale "TYP IP-1", případně "TYP IP-2" nebo "TYP IP-3";

(b)	konstrukci obalu typu A, musí být na vnější straně kusu zřetelně, čitelně a trvale označen "TYP A";

(c)	konstrukci Průmyslového kusu typu 1, Průmyslového kusu typu 2 nebo Průmyslového kusu typu 3, musí být na vnější straně obalu označen zřetelně, čitelně a trvanlivě mezinárodním registračním kódem vozidla (VRI Code)2 země původu konstrukce a jménem výrobců nebo jinou identifikací obalu stanovenou příslušným orgánem.
________________
2 Rozlišovací značka pro motorová vozidla v mezinárodním provozu předepsaná Úmluvou o silničním provozu (Vídeň, 1968).

5.2.1.7.5	Každý kus, který odpovídá konstrukci schválené příslušným orgánem, musí být na vnější straně obalu zřetelně, čitelně a trvale označen následujícími údaji:
(a)	identifikační značkou přidělenou konstrukci příslušným orgánem;

(b)	sériovým číslem jednoznačně identifikující každý obal, který odpovídá této konstrukci;

(c)	v případě konstrukce kusu typu B(U) nebo typu B(M) údajem "TYP B(U)" nebo "TYP B(M)"; a

(d)	v případě konstrukce kusu typu C údajem "TYP C".

5.2.1.7.6	Každý kus, který odpovídá konstrukci typu B(U), typu B(M) nebo typu C, musí být označen na nejzevnější straně nádoby odolné vůči ohni a vodě dole zobrazeným symbolem trojlístku vysekáním, vyražením nebo jiným způsobem odolným vůči ohni a vodě trojlístkovým symbolem uvedeným na obrázku níže..
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Základní symbol trojlístku s poměry
vycházejícími ze střední kružnice poloměru X.
Nejmenší dovolený rozměr X musí být 4 mm.

5.2.1.7.7	Jestliže jsou látky LSA-I nebo SCO-I obsaženy v nádobách nebo obalových materiálech a jsou přepravovány za výlučného použití dovoleného podle 4.1.9.2.3, vnější povrch těchto nádob nebo obalových materiálů smí být opatřen označením "RADIOACTIVE LSA-I" nebo "RADIOACTIVE SCO-I".

5.2.2	Bezpečnostní značky na kusech

5.2.2.1	Ustanovení o bezpečnostních značkách

5.2.2.1.1	Pro každý předmět nebo látku uvedené v tabulce A kapitoly 3.2 musí být pro označení použity bezpečnostní značky uvedené ve sloupci (5), pokud není stanoveno jinak zvláštním ustanovením uvedeným ve sloupci (6).

5.2.2.1.2	Místo bezpečnostních značek mohou být použita nesmazatelná označení nebezpečí odpovídající přesně předepsaným vzorům bezpečnostních značek.

5.2.2.1.3	až

5.2.2.1.5	(Vyhrazeno)

5.2.2.1.6	Každá bezpečnostní značka musí být:
(a)	umístěna na samý povrch kusu, pokud to dovolují rozměry kusu; u kusů třídy 1 nebo 7 musí být v její blízkostí umístěno oficiální pojmenování;

(b)	umístěna na kusu tak, aby ji nezakrývala nebo nepřekážela jiná část nebo příslušenství obalu nebo jiná bezpečnostní značka nebo nápis;

(c)	umístěna přímo jedna vedle druhé, pokud se vyžaduje více než jedna bezpečnostní značka.

Jestliže je kus nepravidelného tvaru nebo je malých rozměrů, takže bezpečnostní značka nemůže být umístěna uspokojivým způsobem, může být bezpečnostní značka bezpečně připevněna např. provázkem nebo jiným vhodným prostředkem.

5.2.2.1.7	Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) s vnitřním objemem větším než 450 litrů musí být opatřeny bezpečnostními značkami na dvou protilehlých stranách.

5.2.2.1.8	(Vyhrazeno)

5.2.2.1.9	Zvláštní ustanovení pro označování samovolně se rozkládajících látek a organických peroxidů bezpečnostními značkami

(a)	Bezpečnostní značka podle vzoru č. 4.1 také ukazuje, že produkt může být hořlavý a proto se nevyžaduje žádná bezpečnostní značka podle vzoru č. 3. Kromě toho musí být použita bezpečnostní značka podle vzoru č. 1 pro samovolně se rozkládající látky typu B, ledaže příslušný orgán povolil nepoužití této bezpečnostní značky vzhledem ke zvláštnímu obalu, protože zkušební výsledky prokázaly, že samovolně se rozkládající látka v takovém obalu nevykazuje výbušnou vlastnost.

(b)	Bezpečnostní značka podle vzoru č. 5.2 ukazuje také, že produkt může být hořlavý a proto se nevyžaduje žádná bezpečnostní značka podle vzoru č. 3. Kromě toho se musí použít následující bezpečnostní značky:
(i)	Bezpečnostní značka podle vzoru č. 1 pro organické peroxidy typu B, ledaže příslušný orgán povolil nepoužití této bezpečnostní značky vzhledem ke zvláštnímu obalu, protože zkušební výsledky prokazují, že organický peroxid v takovém obalu nevykazuje výbušnou vlastnost.
(ii)	Bezpečnostní značka podle vzoru č. 8 se vyžaduje, pokud jsou splněna kritéria pro obalovou skupinu I nebo II třídy 8.

Bezpečnostní značky, které musí být použity pro jmenovitě uvedené samovolně se rozkládající látky a organické peroxidy, jsou uvedeny v seznamu v 2.2.41.4 popřípadě 2.2.52.4.

5.2.2.1.10	Zvláštní ustanovení pro označování kusů obsahujících infekční látky bezpečnostními značkami

Kromě bezpečnostní značky podle vzoru č. 6.2 musí být kusy obsahující infekční látky označeny jakoukoli jinou požadovanou bezpečnostní značkou podle povahy jejich obsahu.

5.2.2.1.11	Zvláštní ustanovení pro označování kusů obsahujících radioaktivní látku bezpečnostními značkami

5.2.2.1.11.1	Kromě požadavků na velké kontejnery a cisterny podle 5.3.1.1.3, každý kus, transportní obalový soubor a kontejner obsahující radioaktivní látku musí být opatřen nejméně dvěma bezpečnostními značkami odpovídajícími vzorům č. 7A, 7B a 7C podle kategorie (viz 2.2.7.8.4) kusu, transportního obalového souboru nebo kontejneru odpovídající jejich kategorii. Bezpečnostní značky musí být umístěny vně na dvě protilehlé strany kusu nebo na všechny čtyři strany kontejneru. Každý transportní obalový soubor obsahující radioaktivní látku musí být opatřen nejméně dvěma bezpečnostními značkami na protilehlých vnějších stranách transportního obalového souboru. Kromě toho každý kus, transportní obalový soubor a kontejner obsahující štěpnou látku, jinou než štěpnou látku vyňatou v 6.4.11.2, musí být opatřeny navíc bezpečnostními značkami podle vzoru č. 7E; pokud je potřebné, musí být tyto bezpečnostní značky umístěny bezprostředně vedle bezpečnostních značek pro radioaktivní látky. Tyto bezpečnostní značky nesmí zakrývat označení uvedená v oddílu 5.2.1. Všechny bezpečnostní značky, které se nevztahuji k obsahu, se musí odstranit nebo zakrýt.

5.2.2.1.11.2	Každá bezpečnostní značka podle vzorů č. 7A, 7B a 7C musí být doplněna následujícími údaji:
(a)	Obsah:
(i)	Kromě látek LSA-I oficiální pojmenování radionuklidu(ů) převzatých z tabulky 2.2.7.7.2.1s použitím symbolů v ní předepsaných. Pro směsi radionuklidů musí být uvedeny nuklidy s nejomezenější hodnotou, pokud to dovoluje místo v řádku. Za oficiálním pojmenování radionuklidu(ů) musí být uvedena skupina LSA nebo SCO. Pro tento účel se musí použít označení "LSA-II", "LSA-III", "SCO-I" a "SCO-II".
(ii)	Pro látky LSA-I je nezbytné jen označení "LSA-I"; oficiální pojmenování radionuklidu není nutné.

(b)	Aktivita: Maximální aktivita radioaktivního obsahu během přepravy je bváděna v becquerelech (Bq) s vhodnou předponou SI (viz 1.2.2.1). U štěpných látek může být udána místo aktivity hmotnost štěpných látek v gramech (g) nebo jejich násobcích.

(c)	U transportních obalových souborů a kontejnerů musí být údaje "Obsah" a "Aktivita" požadované v odstavcích (a) a (b) výše uvedeny na bezpečnostní značce, přičemž celkový obsah transportního obalového souboru nebo kontejneru se sčítá, výjimkou jsou bezpečnostní značky pro transportní obalové soubory a kontejnery obsahující společnou nakládku kusů s různými radionuklidy, jejichž údaje mohou znít "Viz nákladní list".

(d)	Přepravní index: viz 2.2.7.6.1.1 a 2.2.7.6.1.2 (pro kategorii I-BÍLA se nevyžaduje žádný přepravní index).

5.2.2.1.11.3	Každá bezpečnostní značka podle vzoru č. 7E musí být doplněna kritickým bezpečnostním indexem (CSI), jak je uvedeno v osvědčení o schválení pro zvláštní ujednání nebo v osvědčení o schválení konstrukce kusu vydaného příslušným orgánem.

5.2.2.1.11.4	U transportního obalového souboru a kontejneru musí být na bezpečnostní značce uveden kritický bezpečnostní index (CSI) požadovaný v 5.2.2.1.11.3 sečtený pro celkový štěpný obsah transportního obalového souboru nebo kontejneru.

5.2.2.1.12	Dodatkové označení bezpečnostní značkou

S výjimkou tříd 1 a 7 musí být bezpečnostní značka podle vzoru č. 11 vyobrazená v 5.2.2.2.2 umístěna na dvou protilehlých stranách kusu na následujících kusech:
-	kusy obsahující kapaliny v nádobách, jejichž uzávěry nejsou zvenku viditelné;
-	kusy obsahující nádoby s odvětráváním nebo nádoby s odvětráváním bez vnějšího obalu a
-	kusy obsahující hluboce zchlazené zkapalněné plyny.

5.2.2.2	Ustanovení o bezpečnostních značkách

5.2.2.2.1	Bezpečnostní značky musí splňovat dále uvedená ustanovení a odpovídat barvami, symboly a tvarem vzorům uvedeným v 5.2.2.2.2.

5.2.2.2.1.1	Bezpečnostní značky, kromě bezpečnostní značky podle vzoru č. 11, musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45° s nejmenšími rozměry 100 mm x 100 mm. Bezpečnostní značky jsou opatřeny uvnitř po celé délce jejích obvodu čarou stejné barvy jako symbol ve vzdálenosti 5 mm od jejich okraje. Bezpečnostní značka podle vzoru č. 11 musí mít tvar pravoúhlého obdélníku normalizovaného formátu A5 (148 x 210mm). Jestliže to velikost kusu vyžaduje, smí mít bezpečnostní značky menší rozměry, pokud zůstanou zřetelně viditelné.

5.2.2.2.1.2	Láhve pro třídu 2 mohou být vzhledem k jejich tvaru, směrování a fixačním systémům pro přepravu, opatřeny bezpečnostními značkami představujícími smysl bezpečnostních značek uvedených v tomto oddílu, jejichž rozměry byly zmenšeny podle rozměrů uvedených v mezinárodní normě ISO 7225:1994 "Gas cylinders - Precautionary labels" (Plynové lahve - Výstražné bezpečnostní značky), aby mohly být umístěny na necylindrickou část takových lahví (hrdla). Nehledě na ustanovení v 5.2.2.1.6 bezpečnostní značky se mohou překrývat v rozsahu stanoveném normou ISO 7225. Avšak ve všech případech bezpečnostní značka hlavního nebezpečí a číslice uvedené na jakékoli bezpečnostní značce musí zůstat plně viditelné a symboly rozeznatelné.

5.2.2.2.1.3	Bezpečnostní značky, kromě bezpečnostní značky podle vzoru č. 11, jsou rozděleny na dvě poloviny. S výjimkou podtříd 1.4, 1.5 a 1.6 je horní polovina bezpečnostní značky vyhrazena pro obrazový symbol a dolní polovina pro text, číslo třídy a popřípadě písmeno skupiny snášenlivosti.

POZNÁMKA: U bezpečnostních značek pro třídy 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 a 9 se musí číslo příslušné třídy umístit v jejich dolním rohu. U bezpečnostních značek tříd 4.1, 4.2 a 4.3 jakož i tříd 6.1 a 6.2 se musí v dolním rohu umístit pouze číslice 4, popřípadě 6 (viz 5.2.2.2.2).

5.2.2.2.1.4	S výjimkou podtříd 1.4, 1.5 a 1.6 je u bezpečnostních značek třídy 1 v jejich dolní polovině uvedeno číslo podtřídy a písmeno skupiny snášenlivosti příslušné látky nebo předmětu. U bezpečnostních značek podtříd 1.4, 1.5 a 1.6 je v jejich horní polovině uvedeno číslo podtřídy a v jejich dolní polovině písmeno skupiny snášenlivosti.

5.2.2.2.1.5	Na bezpečnostních značkách, s výjimkou bezpečnostních značek pro třídu 7, uvedení jakéhokoli případného textu (jiného než číslo třídy) v prostoru pod symbolem musí být omezeno na údaje o povaze nebezpečí a bezpečnostní opatření při manipulaci.

5.2.2.2.1.6	Symboly, text a čísla musí být dobře čitelné a nesmazatelné a na všech bezpečnostních značkách musí být uvedeny v černé barvě kromě:
(a)	bezpečnostní značky třídy 8, na které jsou eventuální text a číslo uvedeny v barvě bílé;

(b)	bezpečnostních značek se zeleným, červeným nebo modrým podkladem, na kterých eventuální text a čísla mohou být uvedeny v barvě bílé.

(c)	bezpečnostní značky podle vzoru č. 2.1 umístěné na lahve a malé tlakové nádobky na plyn UN 1965, kde mohou být uvedeny na podkladové barvě nádoby, jestliže je zajištěn jejich dostatečný kontrast.

5.2.2.2.1.7	Všechny bezpečnostní značky musí být schopné odolat povětrnostním účinkům bez podstatného snížení jejich čitelnosti.

5.2.2.2.2	Vzory bezpečnostních značek

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 1
Výbušné látky a předměty
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(č.1)
Podtřídy 1.1, 1.2 a 1.3
Symbol (vybuchující bomba): černý; podklad: oranžový; číslice "1" v dolním rohu
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 (č.1.4) Podtřída 1.4
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 (č.1.5) Podtřída 1.5
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 (č.1.6) Podtřída 1.6

Podklad: oranžový; číslice: černé; výška číslic musí být asi 30 mm a tloušťka čáry asi 5 mm
(u bezpečnostní značky o rozměrech 100 mm x 100 mm); číslice "1" v dolním rohu
** Údaj podtřídy - neudává se, je-li výbušnost vedlejším nebezpečím
* Údaj skupiny snášenlivosti - neudává se, je-li výbušnost vedlejším nebezpečím

NEBEZPEČÍ TŘÍDY
2 Plyny
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 (č.2.1) Hořlavé plyny Symbol (plamen): černý nebo bílý; (kromě provedení podle 5.2.2.2.1.6(c)) podklad: červený; číslice "2" v dolním rohu
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 (č.2.2) Nehořlavé, nejedovaté plyny Symbol (plynová láhev): černý nebo bílý; podklad: zelený; číslice "2" v dolním rohu

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 3 
Hořlavé kapaliny
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 (č.2.3) Jedovaté plyny Symbol (lebka na zkřížených kostech): černý; podklad: bílý; číslice "2" v dolním rohu
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 (č.3) Symbol (plamen): černý nebo bílý; podklad: červený; číslice "3" v dolním rohu

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné výbušniny
NEBEZPEČÍ TŘÍDY 4.2 Samozápalné látky
NEBEZPEČÍ TŘÍDY 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
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 (č.4.1) Symbol (plamen): černý; podklad: bílý se sedmi svislými červenými pruhy; číslice "4" v dolním rohu
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 (č.4.2) Symbol (plamen): černý; podklad: horní polovina bílá a dolní polovina červená; číslice „4„ v dolním rohu
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 (č.4.3) Symbol (plamen): černý nebo bílý; podklad: modrý; číslice 4 v dolním rohu

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 5.1 Látky podporující hoření file_16.wmf

 (č.5.1)
NEBEZPEČÍ TŘÍDY 5.2  Organické peroxidy file_17.wmf

 (č.5.2)
Symbol (plamen nad kruhem): černý; podklad: žlutý,
číslice "5.1" v dolním rohu
číslice "5.2" v dolním rohu

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 6.1
Jedovaté látky
file_18.wmf


(č.6.1)
Symbol (lebka na skřížených kostech):
černý; podklad: bílý; číslice "6" v dolním rohu

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 6.2
Infekční látky
file_19.wmf


(č.6.2)
V dolní polovině bezpečnostní značky mohou být uvedeny nápisy: "INFEKČNÍ LÁTKA" a "Při poškození nebo úniku uvědomte neprodleně veřejné zdravotnické orgány"; Symbol (kruh, který je překryt třemi srpky měsíce) a údaje: černé; podklad: bílý; číslice "6" v dolním rohu

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 7
Radioaktivní látky
file_20.wmf

 (č. 7A) Kategorie I - BÍLÁ Symbol (trojlístek): černý; podklad: bílý; text (předepsaný) : černý v dolní polovině bezpečnostní značky: "RADIOACTIVE" "CONTENTS..." "ACTIVITY..."; za výrazem "RADIOACTIVE" následuje svislý červený pruh; číslice "7" v dolním rohu
file_21.wmf

 (č.7B) Kategorie II - ŽLUTÁ
file_22.wmf

 (č. 7C) Kategorie III - ŽLUTÁ

Symbol (tojlístek): černý; podklad: horní polovina žlutá s bílým okrajem, dolní polovina bílá;text (předepsaný): černý v dolní polovině bezpečnostní značky: "RADIOACTIVE" "CONTENTS..." "ACTIVITY..."; v černě orámovaném poli: "TRANSPORT INDEX" za výrazem "RADIOACTIVE" následují

dva svislé červené pruhy;
tři svislé červené pruhy;

číslice "7" v dolním rohu
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(č. 7E)
Štěpné látky třídy 7
Podklad bílý;
text (předepsaný) : černá v horní polovině bezpečnostní značky: "FISSILE"; v černě orámovaném poli v doní polovině bezpečnostní značky: "CRITICALITY SAFETY INDEX"; číslice «7» v dolním rohu

NEBEZPEČÍ TŘÍDY 8 Žíravé látky file_24.wmf

 (č.8) Symbol (kapky padající z jedné zkumavky na kov a z druhé zkumavky na ruku): černý; Podklad: horní polovina: bílá; dolní polovina: černá s bílým okrajem; číslice "8" v dolním rohu
NEBEZPEČÍ TŘÍDY 9 Různé nebezpečné látky a předměty file_25.wmf

 (č.9) Symbol (sedm svislých pruhů v horní polovině): černý; podklad: bílý; podtržená číslice "9" v dolním rohu
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(č. 11)
Dvě černé šipky na bílém nebo vhodném kontrastním podkladě

KAPITOLA 5.3

OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ,
PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI
ZNAČKAMI A NÁPISY

POZNÁMKA: K označování kontejnerů, MEGC, cisternových kontejnerů a přemístitelných cisteren nápisy a velkými bezpečnostními značkami pro přepravu v dopravnim řetězci zahrnujícím námořní dopravu viz též 1.1.4.2.1. Jestliže se použijí ustanovení 1.1.4.2.1 (c), smí se použít pouze ustanovení 5.3.1.3 a 5.3.2.1.1 této kapitoly.

5.3.1	Označování velkými bezpečnostními značkami

5.3.1.1	Všeobecná ustanovení

5.3.1.1.1	Pokud to vyžadují ustanovení tohoto oddílu, musí být velké bezpečnostní značky umístěny na vnější povrch kontejnerů, MEGC, cisternových kontejnerů, přemístitelných cisteren a vozidel. Velké bezpečnostní značky musí odpovídat bezpečnostním značkám požadovaným ve sloupci (5) a popřípadě sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2 pro nebezpečné věci obsažené v kontejneru, MEGC, cisternovém kontejneru, přemístitelné cisterně nebo vozidle a současně odpovídat specifikacím uvedeným v 5.3.1.7.

5.3.1.1.2	Pro třídu 1 nemusí být na velkých bezpečnostních značkách uvedeny skupiny snášenlivosti, pokud dopravní jednotka nebo kontejner přepravuje látky nebo předměty spadající do dvou nebo více skupin snášenlivosti. Dopravní jednotky nebo kontejnery přepravující látky nebo předměty různých podtříd musí být označeny pouze velkými bezpečnostními značkami odpovídajícími vzoru nejnebezpečnější podtřídy v tomto pořadí:

1.1 (nejnebezpečnější), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejméně nebezpečné).

Jsou-li látky klasifikačního kódu 1.5 D přepravovány s látkami nebo předměty podtřídy 1.2, musí být dopravní jednotka nebo kontejner označeny bezpečnostní značkou pro podtřídy 1.1.

5.3.1.1.3	Pro třídu 7 musí velká bezpečnostní značka pro hlavní nebezpečí odpovídat vzoru č. 7 D popsanému v 5.3.1.7.2. Tato velká bezpečnostní značka se nevyžaduje pro vozidla a kontejnery přepravující vyjmuté kusy a malé kontejnery.

Pokud je předepsáno pro třídu 7 umístění jak bezpečnostních značek, tak také velkých bezpečnostních značek na vozidla, kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery nebo přemístitelné cisterny, mohou být označeny zvětšenou bezpečnostní značkou odpovídající požadované bezpečnostní značce namísto velké bezpečnostní značky podle vzoru č. 7D, aby se splnily oba účely.

5.3.1.1.4	Kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny nebo vozidla, které přepravují věci více tříd, nemusí být opatřeny velkou bezpečnostní značkou pro vedlejší nebezpečí, jestliže nebezpečí označené touto velkou bezpečnostní značkou je již uvedeno velkou bezpečnostní značkou pro hlavní nebezpečí nebo vedlejší nebezpečí.

5.3.1.1.5	Velké bezpečnostní značky, která se nevztahují na přepravované nebezpečné věci nebo jejich zbytky, musí být odstraněny nebo zakryty.

5.3.1.2	Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny

POZNÁMKA: Tento pododdíl se nevztahuje na výměnné nástavby, kromě cisternových výměnných nástaveb nebo výměnných nástaveb přepravovaných v kombinované železniční/silniční dopravě.

Velké bezpečnostní značky se umísťují na obě podélné strany a na každý konec kontejneru, MEGC, cisternového kontejneru nebo přemístitelné cisterny.

Vícekomorový cisternový kontejner nebo přemístitelné cisterna, kterou se přepravují dvě nebo více nebezpečných látek, musí být opatřeny příslušnými velkými bezpečnostními značkami na obou bočních stranách příslušných komor a na obou koncích každým vzorem, jímž jsou opatřeny jednotlivé komory na bocích.

5.3.1.3	Umístění velkých bezpečnostních značek na vozidla přepravující kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny

POZNÁMKA: Tento pododdíl se nevztahuje na umístění velkých bezpečnostních značek na vozidla přepravující výměnné nástavby, jiné než cisternové výměnné nástavby nebo výměnné nástavby přepravované v kombinované železniční/silniční dopravě; pro taková vozidla viz 5.3.1.5.

Pokud velké bezpečnostní značky umístěné na kontejnerech, MEGC, cisternových kontejnerech nebo na přemístitelných cisternách nejsou viditelné zvnějšku je přepravujících vozidel, tytéž velké bezpečnostní značky musí být umístěny na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla. Jinak nemusí být na nosném vozidle žádná velká bezpečnostní značka.

5.3.1.4	Umístění velkých bezpečnostních značek na vozidla při přepravě volně ložených látek, na cisternová vozidla, bateriová vozidla a vozidla se snímatelnými cisternami

Velké bezpečnostní značky musí být umístěny na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla.

Vícekomorové cisternové vozidlo nebo snímatelná cisterna přepravovaná na vozidle, kterými se přepravují dvě nebo více nebezpečných látek, musí být opatřeny příslušnými velkými bezpečnostními značkami na každé straně příslušné komory a na zadní straně všemi značkami, jimiž jsou opatřeny jednotlivé komory na bocích. Avšak v případě, že všechny komory musí být označeny stejnými velkými bezpečnostními značkami, tyto velké bezpečnostní značky mohou být umístěny pouze po jedné na každé boční straně a na zadní straně vozidla.

Pokud je požadováno více než jedna velká bezpečnostní značka na jednu a tutéž komoru, musí být tyto velké bezpečnostní značky umístěny bezprostředně vedle sebe.

POZNÁMKA: Pokud je v průběhu přepravy podléhající ADR nebo po jejím ukončeni cisternový návěs odpojen od svého tahače pro naložení na námořní nebo říční plavidlo, velké bezpečnostní značky musí být umístěny též na přední straně návěsu.

5.3.1.5	Umístění velkých bezpečnostních značek na vozidla přepravující pouze kusy

POZNÁMKA: Tento pododdíl se vztahuje též na vozidla přepravující výměnné nástavby obsahující kusy, s výjimkou kombinované dopravy železnice/silnice; ke kombinované dopravě železnice/silnice viz 5.3.1.2 a 5.3.1.3.

5.3.1.5.1	Na vozidlech přepravujících kusy obsahující látky nebo předměty třídy 1 musí být velké bezpečnostní značky umístěny na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla.

5.3.1.5.2	Na vozidlech přepravujících radioaktivní látky třídy 7 v kusech nebo IBC (kromě vyjmutých kusů) musí být velké bezpečnostní značky umístěny na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla.

POZNÁMKA: Jestliže během přepravy podléhající ADR je vozidlo přepravující kusy s nebezpečnými věcmi tříd jiných než tříd 1 a 7 naloženo na námořní plavidlo nebo jestliže silniční přeprava předchází přepravě po moři, velké bezpečnostní značky musí být umístěny na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla. Velké bezpečnostní značky mohou zůstat umístěny na obou bočních stranách a na zadní straně vozidla po námořní přepravě.

5.3.1.6	Umístění velkých bezpečnostních značek na vyprázdněná cisternová vozidla, bateriová vozidla, MEGC, cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny a vyprázdněná vozidla a kontejnery pro přepravu volně ložených látek

5.3.1.6.1	Vyprázdněná(é) cisternová vozidla, vozidla se snímatelnými cisternami, bateriová vozidla, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny, nevyčistěná(é) a neodplyněná(é), a vyprázdněná(é) vozidla a kontejnery pro přepravu volně ložených látek, nevyčištěná(é) musí být označena(y) velkými bezpečnostními značkami vyžadovanými pro předchozí náklad.

5.3.1.7	Specifikace velkých bezpečnostních značek

5.3.1.7.1	Kromě velké bezpečnostní značky pro třídu 7 specifikované v 5.3.1.7.2 velká bezpečnostní značka musí:
(a)	mít velikost nejméně 250 mm x 250 mm s čarou, která má tutéž barvu jako symbol, s paralelním odstupem čáry probíhající 12,5 mm od okraje;

(b)	odpovídat bezpečnostní značce předepsané pro dané nebezpečné věci z hlediska barvy a symbolu (viz 5.2.2.2); a

(c)	obsahovat čísla (a pro věci třídy 1 písmeno skupiny snášenlivosti) předepsaná pro dané nebezpečné věci v 5.2.2.2 pro odpovídající bezpečnostní značku s výškou písma nejméně 25 mm.

5.3.1.7.2	Velká bezpečnostní značka pro třídu 7 nesmí být menší než 250 mm x 250 mm a černá čára, která probíhá paralelně s okraji uvnitř, musí být od okraje ve vzdálenosti 5 mm; jinak musí velká bezpečnostní značka odpovídat níže uvedenému vyobrazení (vzor č. 7 D). Číslice „7" musí mít výšku nejméně 25 mm. Podkladová barva horní poloviny velké bezpečnostní značky musí být žlutá a spodní poloviny bílá, barva trojlístku a nápisu musí být černá. Použití výrazu „RADIOACTIVE" ve spodní polovině je dobrovolné, aby bylo možno použít této velké bezpečnostní značky k uvedení příslušného UN čísla zásilky.

Velká bezpečnostní značka pro radioaktivní látky třídy 7
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Symbol (trojlístek): černý; podklad: horní polovina žlutá s bílým okrajem,
spodní polovina bílá;
Ve spodní polovině musí být uvedeno slovo „RADIOACTIVE" nebo alternativně,
pokud je vyžadováno, příslušné UN číslo (viz 5.3.2.1.2)
a číslice „7" v dolním rohu.

5.3.1.7.3	Pro cisterny s vnitřním objemem nejvýše 3 m3 a malé kontejnery mohou být velké bezpečnostní značky nahrazeny bezpečnostními značkami odpovídajícími uvedeným v pododdílu 5.2.2.2.

5.3.1.7.4	Pro třídy 1 a 7, jestliže rozměry a konstrukce vozidla jsou takové, že disponibilní plocha povrchu je nedostačující pro umístění předepsaných velkých bezpečnostních značek, jejich rozměry mohou být zmenšeny až na 100 mm na každé straně.

5.3.2	Označování oranžovými tabulkami

5.3.2.1	Všeobecná ustanovení pro označování oranžovými tabulkami

5.3.2.1.1	Dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci musí být opatřeny dvěma pravoúhlými reflexními oranžovými tabulkami odpovídajícími ustanovením uvedeným v 5.3.2.2.1 umístěnými ve svislé rovině. Musí být umístěny jedna na přední a druhá na zadní straně dopravní jednotky, obě kolmo k podélné ose dopravní jednotky. Musí být zřetelně viditelné.

5.3.2.1.2	Pokud je ve sloupci (20) tabulky A kapitoly 3.2 uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti, cisternová vozidla nebo dopravní jednotky s jednou nebo více cisternami přepravující nebezpečné věci musí být kromě toho opatřeny na obou bočních stranách každé cisterny nebo komory cisterny zřetelně viditelnými a rovnoběžně s podélnou osou vozidla umístěnými oranžovými tabulkami předepsanými v 5.3.2.1.1. Na těchto oranžových tabulkách musí být uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo předepsaná ve sloupcích (20), popřípadě (1) tabulky A kapitoly 3.2 pro každou z látek přepravovaných v cisterně nebo v komoře cisterny.

5.3.2.1.3	Na cisternových vozidlech nebo dopravních jednotkách s jednou nebo více cisternami přepravujících látky UN čísel 1202, 1203 nebo 1223 nebo letecké palivo zařazené pod UN 1268 nebo 1863, ale ne jinou nebezpečnou látku, oranžové tabulky předepsané v 5.3.2.1.2 nemusí být umístěny, jestliže je tabulkách umístěných vpředu a vzadu podle 5.3.2.1.1 uvedeno identifikační čísla nebezpečnosti a UN číslo předepsaná pro nejnebezpečnější přepravovanou látku, tj. látku s nejnižším bodem vzplanutí.

5.3.2.1.4	Pokud je ve sloupci (20) tabulky A kapitoly 3.2 uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti, dopravní jednotky a kontejnery přepravující tuhé volně ložené látky, musí být kromě toho opatřeny-na obou bočních stranách každé dopravní jednotky nebo kontejneru zřetelně viditelnými a rovnoběžně s podélnou osou vozidla umístěnými oranžovými tabulkami předepsanými v 5.3.2.1.1. Na těchto oranžových tabulkách musí být uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo předepsané ve sloupcích (20), popřípadě (1) tabulky A kapitoly 3.2 pro každou z látek přepravovaných ve volně loženém stavuv dopravní jednotce nebo v kontejneru.

5.3.2.1.5	Na kontejnerech přepravujících nebezpečné tuhé látky ve volně loženém stavu a na cisternových kontejnerech, MEGC a přemístitelných cisternách mohou být oranžové tabulky předepsané v 5.3.2.1.2 a 5.3.2.1.4 nahrazeny samolepicími nálepkami, barevným nátěrem nebo jakýmkoli jiným rovnocenným způsobem, pokud materiál použitý pro tento účel je odolný proti povětrnosti a zaručuje trvalé označení. Na tento případ se ustanovení poslední věty v 5.3.2.2.2, týkající se odolnosti proti ohni, nevztahuje.

5.3.2.1.6	Pro dopravní jednotky přepravující pouze jednu látku nejsou oranžové tabulky předepsané v 5.3.2.1.2 a 5.3.2.1.4 nezbytné, pokud jsou na oranžových tabulkách umístěných vpředu a vzadu podle 5.3.2.1.1 uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo předepsané ve sloupcích (20),popřípadě (1) tabulky A kapitoly 3.2.

5.3.2.1.7	Výše uvedené požadavky se vztahují také na vyprázdněné(á) nevyčištěné(á) a neodplyněné(á) nesnímatelné nebo snímatelné cisterny, cisternové kontejnery, MEGC, přemístitelné cisterny a bateriová vozidla, a vyprázdněná(é) nevyčištěná(é) vozidla a kontejnery pro přepravu volně ložených látek.

5.3.2.1.8	Oranžové tabulky, které se nevztahují na přepravované nebezpečné věci nebo jejich zbytky, musí být sejmuty nebo zakryty. Pokud jsou oranžové tabulky zakryty, jejich kryty musí být celistvé a musí zůstat účinné po 15 minutách přímého působení ohně.

5.3.2.2	Specifikace oranžových tabulek

5.3.2.2.1	Reflexní oranžové tabulky musí být 40 cm široké a nejméně 30 cm vysoké. Tyto tabulky musí mít černý okraj nejméně 15 mm široký. Jestliže rozměry a konstrukce vozidla jsou takové, že disponibilní povrch je nedostačující pro umístění těchto tabulek, jejich rozměry mohou být zmenšeny na šířku 300 mm, výšku 120 mm a šířku černého okraje 10 mm.

POZNÁMKA: Barva oranžových tabulek v podmínkách normálního užívání musí mít souřadnice barevnosti Ježící uvnitř plochy diagramu barevnosti vytvořeného spojením následujících souřadnic:

Souřadnice barevnosti bodů v rozích plochy diagramu barevnosti
X Y
O,52 0,38
0.52 0,40
      0,578      0,422
0,618        0,38

Koeficient jasu odrážející barvy. β > 0,12.
Vztažný střed E, standardní světelný zdroj C, normální dopad 45 ° pod zorným úhlem 0 °
Koeficient odrazové svítivosti při úhlu osvětlení 5 ° pod zorným úhlem 0,2 °: nejméně 20 candel na lux a m2.

5.3.2.2.2	Identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo sestává z černých číslic o výšce 100 mm a tloušťce čáry 15 mm. Identifikační číslo nebezpečnosti musí být uvedeno v horní části tabulky a UN číslo v dolní části; obě čísla musí být od sebe oddělena vodorovnou černou čárou o tloušťce 15 mm, vedenou v polovině výšky tabulky od jednoho jejího okraje k druhému (viz 5.3.2.2.3). Identifikační číslo nebezpečí a UN číslo musí být nesmazatelná a musí zůstat čitelná po 15 minutách působení přímého ohně.

5.3.2.2.3	Příklad oranžové tabulky s identifikačním číslem nebezpečnosti a UN číslem
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Identifikační číslo nebezpečnosti (2 nebo 3 číslice, případně s předřazeným písmenem X, viz 5.3.2.3)

UN číslo (4 číslice)

Podklad oranžový.
Okraj, vodorovná čára a číslice černé, tloušťka 15 mm.

5.3.2.3	Význam identifikačních čísel nebezpečnosti

5.3.2.3.1	Identifikační číslo nebezpečnosti sestává ze dvou nebo třech číslic. Obecně označují číslice tato nebezpečí:
2	Únik plynu tlakem nebo chemickou reakcí
3	Hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin schopných samoohřevu
4	Hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samoohřevu
5	Podpora hoření
6	Jedovatost nebo nebezpečí infekce 7 Radioaktivita
8	Žíravost
9	Nebezpečí prudké samovolné reakce

POZNÁMKA: Nebezpečí prudké samovolné reakce ve významu číslice 9 zahrnuje z povahy látky vyplývající možnost nebezpečí výbuchu, rozpadu nebo polymerační reakce za uvolňování značného tepla nebo hořlavých a/nebo jedovatých plynů.

Zdvojení číslice označuje intenzifikaci příslušného nebezpečí.

Postačuje-li k označení nebezpečnosti látky jediná číslice, doplní se tato číslice na druhém místě nulou.

Následující kombinace číslic však mají zvláštní význam : 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 a 99 (viz 5.3.2.3.2).

Pokud je před identifikačním číslem nebezpečnosti uvedeno písmeno „X", znamená to, že látka reaguje nebezpečně s vodou. Pro takové látky smí být použita voda pouze po schválení znalci.

5.3.2.3.2	Identifikační čísla nebezpečnosti uvedená ve sloupci (20) tabulky A kapitoly 3.2 mají tento význam:

20	dusivý plyn nebo plyn bez vedlejšího rizika
22	hluboce zchlazený zkapalněný plyn; dusivý
223	hluboce zchlazený zkapalněný plyn, hořlavý
225	hluboce zchlazený zkapalněný plyn, podporující hoření
23	hořlavý plyn
239	hořlavý plyn, který může vyvolat samovolně prudkou reakci
25	plyn podporující hoření
26	jedovatý plyn
263	jedovatý plyn, hořlavý
265	jedovatý plyn, podporující hoření
268	jedovatý plyn, žíravý
30	hořlavá kapalina (bod vzplanutí od 23°C do 61°C včetně) nebo hořlavá kapalina nebo tuhá látka v roztaveném stavu s bodem vzplanutí vyšším než 61° C ohřátá na teplotu rovnou nebo vyšší než její bod vzplanutí, nebo samozahřívající se kapalina
323	hořlavá kapalina reagující s vodou a vyvíjející hořlavé plyny
X323	hořlavá kapalina reagující nebezpečně s vodou a vyvíjející hořlavé plyny1
33	lehce hořlavá kapalina (bod vzplanutí pod 23 °C)
333	pyroforní kapalina
X333	pyroforní kapalina reagující nebezpečně s vodou1
336	lehce hořlavá kapalina, jedovatá
___________
1 Voda nesmí být použita bez schválení znalci.

338	lehce hořlavá kapalina, žíravá
X338	lehce hořlavá kapalina, žíravá, reagující nebezpečně s vodou1
339	lehce hořlavá kapalina, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
36	hořlavá kapalina (bod vzplanutí od 23°C do 61°C včetně), slabě jedovatá nebo samozahřívající se kapalina, jedovatá
362	hořlavá kapalina, jedovatá, reagující nebezpečně s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
X362	hořlavá kapalina, jedovatá, reagující nebezpečně s vodou, vyvíjející hořlavé plyny1
368	hořlavá kapalina, jedovatá, žíravá
38	hořlavá kapalina (bod vzplanutí od 23°C do 61°C včetně), slabě žíravá, nebo samozahřívající se kapalina, žíravá
382	hořlavá kapalina, žíravá, reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
X382	hořlavá kapalina, žíravá, reagující nebezpečně s vodou, vyvíjející hořlavé plyny1
39	hořlavá kapalina, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
40	hořlavá tuhá látka nebo samovolně se rozkládající látka nebo samozahřívající se látka
423	tuhá látka, reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
X423	hořlavá tuhá látka, nebezpečně reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny1
43	samovolně hořlavá (pyroforní) tuhá látka
44	hořlavá tuhá látka, která je při zvýšené teplotě v roztaveném stavu
446	hořlavá tuhá látka, jedovatá, která je při zvýšené teplotě v roztaveném stavu
46	hořlavá nebo samozahřívající se tuhá látka, jedovatá
462	jedovatá tuhá látka, reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
X462	tuhá látka, nebezpečně reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny 1
48	hořlavá nebo samozahřívající se tuhá látka, žíravá
482	žíravá tuhá látka, reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
X482	tuhá látka, nebezpečně reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny 1
___________
1 Voda nesmí být použita bez schválení znalci.

50	látka podporující hoření
539	hořlavý organický peroxid
55	látka silně podporující hoření
556	látka silně podporující hoření, jedovatá
558	látka silně podporující hoření, žíravá
559	látka silně podporující hoření, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
56	látka podporující hoření, jedovatá
568	látka podporující hoření, jedovatá, žíravá
58	látka podporující hoření, žíravá
59	látka podporující hoření, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
60	jedovatá nebo slabě jedovatá látka
606	infekční látka
623	jedovatá, kapalina, reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
63	jedovatá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně)
638	jedovatá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně), žíravá
639	jedovatá látka, hořlavá (s bodem vzplanutí nejvýše 61 °C), která může vyvolat samovolně prudkou reakci
64	jedovatá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající se
642	jedovatá tuhá látka, reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
65	jedovatá látka, podporující hoření
66	velmi jedovatá látka
663	velmi jedovatá látka, hořlavá (s bodem vzplanutí nejvýše 61 °C)
664	velmi jedovatá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající se
665	velmi jedovatá látka, podporující hoření
668	velmi jedovatá látka, žíravá
669	velmi jedovatá látka, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
68	jedovatá látka, žíravá
69	jedovatá nebo slabě jedovatá látka, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
70	radioaktivní látka 72 radioaktivní plyn 723 radioaktivní plyn, hořlavý
73	radioaktivní kapalina, hořlavá (bod vzplanutí nejvýše 61 °C)
74	radioaktivní tuhá látka, hořlavá
75	radioaktivní látka, podporující hoření
76	radioaktivní látka, jedovatá
78	radioaktivní látka, žíravá
80	žíravá nebo slabě žíravá látka
X80	žíravá nebo slabě žíravá látka, která nebezpečně reaguje s vodou I
823	žíravá kapalina, reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
83	žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně)
X83	žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně), nebezpečně reagující s vodou1
839	žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně), která může vyvolat samovolně prudkou reakci
X839	žíravá nebo slabě žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně), která může vyvolat samovolně prudkou reakci a nebezpečně reagující s vodou'
84	žíravá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající se
842	žíravá tuhá látka, která reaguje s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
85	žíravá nebo slabě žíravá látka, podporující hoření
856	žíravá nebo slabě žíravá látka, podporující hoření a jedovatá
86	žíravá nebo slabě žíravá látka, jedovatá
88	silně žíravá látka
X88	silně žíravá látka, která nebezpečné reaguje s vodou 1
883	silně žíravá látka, hořlavá (bod vzplanutí od 23 °C do 61°C včetně)
884	silně žíravá tuhá látka, hořlavá nebo samozahřívající se
___________
1 Voda nesmí být použita bez schválení znalci.

885	silně žíravá látka, podporující hoření
886	silně žíravá látka, jedovatá
X886	silně žíravá látka, jedovatá, nebezpečně reagující s vodou1
89	žíravá nebo slabě žíravá látka, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
90	látka ohrožující životní prostředí; různé nebezpečné látky
99	různé nebezpečné látky přepravované v zahřátém stavu.

5.3.3.	Značka pro zahřáté látky

Cisternová vozidla, cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny, speciální vozidla nebo kontejnery nebo speciálně vybavená vozidla nebo kontejnery, pro které je vyžadována značka pro zahřáté látky zvláštním ustanovením 580 uvedeným ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2 musí být opatřeny na obou bočních stranách a na zadní straně vozidel a na obou bočních stranách a na obou koncích kontejnerů, cisternových kontejnerů a přemístitelných cisteren značkou tvaru rovnostranného trojúhelníka o straně nejméně 250 mm v červené barvě, jak je uvedeno níže.
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___________
1 Voda nesmí být použita bez schválení znalci.

KAPITOLA 5.4

PRŮVODNÍ DOKLADY

5.4.0	Při každé přepravě podléhající ADR musí být v dopravní jednotce příslušné doklady předepsané v této kapitole, kromě výjimek uvedených v 1.1.3.1 až 1.1.3.5.

POZNÁMKA 1: Seznam dokladů přepravovaných v dopravních jednotkách viz 8.1.2.

POZNÁMKA 2: Použití technik systémů elektronického zpracování dat (EPD) nebo elektronické výměny dat (EDI) jako pomůcky nebo místo papírových dokumentů je dovoleno, pokud tyto postupy používané pro sběr, uchovávání a zpracovávání elektronických dat splňují legislativní požadavky s hlediska průkaznosti a přístupnosti během přepravy způsobem nejméně rovnocenným jako u papírových dokumentů.

5.4.1	Přepravní doklad a předepsané údaje

5.4.1.1	Všeobecné údaje předepsané pro nákladní list

5.4.1.1.1	Nákladní list(y) musí obsahovat dále uvedené údaje pro každou nebezpečnou látku, materiál nebo předmět podaný k přepravě:

(a)	UN číslo s předřazenými písmeny „UN";

(b)	oficiální pojmenování případně doplněné (viz 3.1.2.8.1) technickým názvem (viz 3.1.2.8.1.1), jak je uvedeno v 3.1.2;

(c)	-	pro látky a předměty třídy 1: klasifikační kód uvedený ve sloupci (3 b) tabulky A v kapitole 3.2;

Pokud jsou ve sloupci (5) tabulky A v kapitole 3.2 uvedena čísla vzorů bezpečnostních značek jiná než 1, 1.4, 1.5 a 1.6, musí být tato čísla vzorů bezpečnostních značek uvedena v závorkách za klasifikačním kódem;

-	pro radioaktivní látky třídy 7: viz 5.4.1.2.5;

-	pro látky a předměty jiných tříd: čísla vzorů bezpečnostních značek uvedená ve sloupci (5) tabulky A v kapitole 3.2. Pokud je uvedeno více čísel vzorů bezpečnostních značek, čísla následující za prvním číslem musí být uvedena v závorkách.

(d)	kde je to stanoveno, obalová skupina pro látku, která mohou předcházet písmena PG (např. PG II) nebo počáteční písmena odpovídající slovům „Obalová skupina" v jazycích používaných podle 5.4.1.4.1;

(e)	počet a popis kusů;

(f)	celkové množství každé položky nebezpečných věcí označené různým UN číslem, oficiálním pojmenováním nebo případně obalovou skupinou [jako objem nebo celková (brutto) hmotnost, nebo případně jako čistá (netto) hmotnost];

POZNÁMKA: V případě předpokládaného vynětí z platnosti podle 1.1.3.6 musí být celkové množství nebezpečných věcí pro každou přepravní kategorii uvedeno v nákladním listu podle 1.1.3.6.3.

(g)	jméno a adresa odesilatele;

(h)	jméno a adresa příjemce(ů);

(h)	prohlášení vyžadované podmínkami případné zvláštní dohody.

Umístění a pořadí předepsaných údajů v nákladním listu je libovolné, kromě údajů uvedených výše pod písmeny (a), (b), (c) a (d), které musí být uvedeny buď v pořadí (a), (b), (c), (d), nebo v pořadí (b), (c), (a), (d) s žádnými vloženými údaji, kromě dovolených podle ADR. Příklady takových dovolených zápisů nebezpečných věcí jsou:

„UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I“ nebo
„ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), UN 1098, I“

5.4.1.1.2	Údaje uvedené v nákladním listě musí být čitelné.

Ačkoli jsou velká písmena používána v kapitole 3.1 a v tabulce A kapitoly 3.2 pro uvedení údajů, které musí být částí oficiálního pojmenování, a ačkoli jsou velká a malá písmena používána v této kapitole pro uvedení údajů požadovaných v nákladním listu, je použití velkých a malých písmen pro uvedení údajů v nákladním listu libovolné.

5.4.1.1.3	Zvláštní ustanovení pro odpady

Jsou-li přepravovány odpady obsahující nebezpečné látky (kromě radioaktivních odpadů), musí být před UN číslem a oficiálním pojmenováním uvedeno slovo „ODPAD", pokud toto slovo není již částí oficiálního pojmenování, např.

„ODPAD, UN 1230 METHANOL, 3, II,” nebo
„ODPAD, UN 1993 HOŘLAVÁ KAPALINA, J.N. , (toluen a ethylalkohol), 3, 11,“.

5.4.1.1.4	Zvláštní ustanovení pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích

V nákladním listu se nemusejí uvádět žádné údaje při přepravě nebezpečných věcí balených v omezených množstvích podle kapitoly 3.4.

5.4.1.1.5	Zvláštní ustanovení pro záchranné obaly

Jsou-li nebezpečné věci přepravovány v záchranném obalu, musí být v nákladním listu za popisem věcí uvedena slova „ZÁCHRANNÝ OBAL“.

5.4.1.1.6	Zvláštní ustanovení pro vyprázdněné nevyčištěné obaly, vozidla, kontejnery, cisterny, bateriová vozidla a MEGC

Pro vyprázdněné nevyčištěné obalové, přepravní a dopravní prostředky, které obsahují zbytky nebezpečných věcí jiných tříd než třídy 7, musí být v nákladním listě uveden zápis „VYPRÁZDNĚNÝ OBAL“, „VYPRÁZDNĚNÁ NÁDOBA“, „VYPRÁZDNĚNÁ IBC“, „VYPRÁZDNĚNÝ VELKÝ OBAL“, „VYPRÁZDNĚNÉ VOZIDLO“, „VYPRÁZDNĚNÉ CISTERNOVÉ VOZIDLO“, „VYPRÁZDNĚNÁ SNÍMATELNÁ CISTERNA“, „VYPRÁZDNĚNÁ PŘEMÍSTITELNÁ CISTERNA“, „VYPRÁZDNĚNÝ CISTERNOVÝ KONTEJNER“, „VYPRÁZDNĚNÝ KONTEJNER“, „VYPRÁZDNĚNÉ BATERIOVÉ VOZIDLO“, „VYPRÁZDNĚNÝ MEGC“, podle druhu tohoto prostředku, následovaný číslem třídy. Viz následující příklad:

„VYPRÁZNĚNÝ OBAL, 3,“

U nevyčištěných vyprázdněných nádob na plyn o vnitřním objemu větším než 1000 litrů, nevyčištěných vyprázdněných cisternových vozidel, nevyčištěných vyprázdněných bateriových vozidel, nevyčištěných vyprázdněných snímatelných cisteren, nevyčištěných vyprázdněných přemístitelných cisteren, nevyčištěných vyprázdněných cisternových kontejnerů, nevyčištěných vyprázdněných MEGC, nevyčištěných vyprázdněných vozidel a nevyčištěných vyprázdněných kontejnerů pro ve volně ložené látky za výše uvedeným zápisem musí být uvedena slova „poslední náklad“ společně s UN číslem a oficiálním pojmenováním posledně naložených věcí. doplněné, pokud je to nezbytné (viz 3.1.2.8), o technický název a případně o obalovou skupinu.Viz tento příklad:

„VYPRÁZDNĚNÉ CISTERNOVÉ VOZIDLO, 2, POSLEDNÍ NÁKLAD:
UN 1017 CHLÓR“

Jsou-li vyprázdněné nevyčištěné cisterny, bateriová vozidla a MEGC přepravovány do nejbližšího místa, kde může být provedeno vyčistění nebo oprava podle ustanovení uvedených v 4.3.2.4.3 nebo 7.5.8.1, musí být v nákladním listu uveden tento dodatečný zápis: „Přeprava podle 4.3.2.4.3“ nebo „Přeprava podle 7.5.8.1“.

5.4.1.1.7	Zvláštní ustanovení pro přepravu v přepravním řetězci s námořní nebo leteckou dopravou

Při přepravě podle 1.1.4.2 musí být v nákladním listě uveden tento zápis: „Přeprava podle 1.1.4.2“.

5.4.1.1.8	Zvláštní ustanovení pro používání přemístitelných cisteren schválených pro námořní dopravu

Při přepravě podle 1.1.4.3 musí být v nákladním listě uveden tento zápis: „Přeprava podle 1.1.4.3“.

5.4.1.1.9	(Vyhrazeno)

5.4.1.1.10	Zvláštní ustanovení o vynětí z platnosti týkajících se množství přepravovaných jednou dopravní jednotkou

5.4.1.1.10.1	V případě vynětí z platnosti podle 1.1.3.6 musí být v nákladním listu uveden tento zápis: "Náklad nepřekračující limity pro vynětí z platnosti předepsané v 1.1.3.6".

5.4.1.1.10.2	Jestliže jsou zásilky od více než jednoho odesilatele přepravovány v jedné dopravní jednotce, v nákladních listech doprovázejících tyto zásilky nemusí být zápis uvedený v 5.4.1.1.10.1.

5.4.1.1.11	Zvláštní ustanovení pro přepravu IBC po uplynutí data platnosti poslední periodické zkušební inspekce

Při přepravě podle 4.1.2.2 musí být v nákladním listu uveden tento zápis: „Přeprava podle 4.1.2.2“.

5.4.1.1.12	(Vyhrazeno)

5.4.1.1.13	Zvláštní ustanovení pro přepravu ve vícekomorových cisternových vozidlech nebo dopravních jednotkách s více než jednou cisternou

Pokud jsou odchylně od 5.3.2.1.2 vícekomorová cisternová vozidla nebo dopravní jednotky s více než jednou cisternou označeny podle 5.3.2.1.3, musí být látky obsažené v každé cisterně nebo v každé komoře cisterny uvedeny v nákladním listu.

5.4.1.1.14	Zvláštní ustanovení pro přepravu zahřátých látek

5.4.1.1.15	Pokud oficiální pojmenování látky, která je přepravována nebo předávána k přepravě v kapalném stavu při teplotě rovné nebo vyšší než 100 °C, nebo v tuhém stavu při teplotě rovné nebo vyšší než 240 °C, neobsahuje podmínku zvýšené teploty (např. použitím termínu „ROZTAVENÁ" nebo „V ZAHŘÁTÉM STAVU" jako části oficiálního pojmenování), musí být slovo ZAHŘÁTÁ" uvedeno před oficiálním pojmenováním.

5.4.1.1.16	Zvláštní ustanovení pro přepravu látek stabilizovaných řízením teploty

Pokud slovo „STABILIZOVANÁ" je částí oficiálního pojmenování (viz 3.1.2.6), je-li stabilizace dosaženo řízenou teplotou, řízená teplota a kritická teplota (viz 2.2.41.1.17) musí být uvedeny v nákladním listu takto:

„Řízená teplota: ....... °C	Kritická teplota: ...... °C

5.4.1.1.17	Údaje požadované zvláštním ustanovením 640 v kapitole 3.3

Pokud je to vyžadováno zvláštním ustanovením 640 kapitoly 3.3, nákladní list musí obsahovat zápis „Zvláštní ustanovení 640X“, kde „X" je velké písmeno uvedené po příslušné odvolávce na zvláštní ustanovení 640 ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2.

5.4.1.2	Dodatečné nebo zvláštní údaje pro určité třídy

5.4.1.2.1	Zvláštní ustanovení pro třídu 1

(a)	V nákladním listu musí být, dodatečně k požadavkům uvedeným v 5.4.1.1.1 (f), uvedeno:
-	celková čistá hmotnost výbušného obsahu1 pro každou látku nebo předmět označený různým UN číslem, v kg;

-	celková čistá hmotnost výbušného obsahu1 všech látek a předmětů uvedených v nákladním listu v kg.

(b)	Pro společné balení dvou různých věcí popis věcí v nákladním listu musí obsahovat UN čísla a oficiální pojmenování vytištěná velkými písmeny ve sloupcích (1) a (2) tabulky A kapitoly 3.2 obou látek nebo předmětů. Jestliže jsou obsaženy v jednom kusu více než dvě různé věci v souladu s zvláštními ustanoveními MP1, MP2 a MP20 až MP24 uvedenými v ustanoveních o společném balení v 4.1.10 musí být v nákladním listu uvedena v popise věcí UN čísla všech látek a předmětů obsažených v kusu touto formou „Věci UN čísel ...“;

(c)	Při přepravě látek a předmětů zařazených do položky j.n. nebo do položky „0190 VZORKY, VÝBUŠNÉ" nebo balených podle pokynů pro balení P101 uvedené v 4.1.4.1 musí být připojena k nákladnímu listu kopie schválení příslušného orgánu s podmínkami pro přepravu. Musí to být v úředním jazyce odesílající země a též, jestliže tento jazyk není angličtina, francouzština nebo němčina, v angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud případné dohody o dopravě uzavřené mezi zainteresovanými stranami nestanoví jinak;

(d)	Pokud kusy obsahující látky a předměty skupin snášenlivosti B a D jsou naloženy společně na jedno vozidlo podle požadavků uvedených v 7.5.2.2, osvědčení o schválení ochranného kontejneru/oddělené komory podle 7.5.2.2 poznámky a pod tabulkou musí být připojeno k nákladnímu listu;

(e)	Pokud výbušné látky nebo předměty jsou přepravovány v obalech podle pokynu pro balení P101, v nákladním listu musí být uveden zápis „Obal schválen příslušným orgánem“ (viz 4.1.1.1, pokyn pro balení P101).

(f)	(Vyhrazeno)

(g)	Pokud jsou přepravovány pyrotechnické předměty, zábavné UN čísel 0333, 0334, 0335, 0336 a 0337, v nákladním listu musí být uveden zápis: „Klasifikace uznaná příslušným orgánem .... (Stát uvedený podle zvláštního ustanovení 645 v oddílu 3.3.1).

POZNÁMKA: V nákladním listu může být uveden obchodní nebo technický název dodatečně k oficiálnímu pojmenování.
_______________
1	Pro předměty se pojmem „výbušný obsah" rozumí výbušná látka obsažená v předmětu.

5.4.1.2.2	Zvláštní ustanovení pro třídu 2

(a)	Při přepravě směsí (viz 2.2.2.1.1) v cisternách (snímatelných cisternách, cisternových vozidlech, přemístitelných cisternách, cisternových kontejnerech nebo článcích bateriových vozidel nebo MEGC), musí být uvedeno složení směsi v % objemu nebo % hmotnosti. Složky o obsahu nižším než 1 % nemusí být uváděny (viz též 3.1.2.8.1.2);

(b)	Při přepravě lahví, trubkových nádob, tlakových sudů, kryogenních nádob a svazků lahví podle podmínek uvedených v 4.1.6.5, musí být v nákladním listu uvedeno u položky: „Přeprava podle 4.1.6.5".

5.4.1.2.3	Dodatečná ustanovení pro samovolně se rozkládající látky třídy 4.1 a organické peroxidy třídy 5.2

5.4.1.2.3.1	Při přepravě látek třídy 4.1 a organických peroxidů třídy 5.2, které vyžadují řízení teploty během přepravy (pro samovolně se rozkládající látky viz 2.2.41.1.17; pro organické peroxidy viz 2.2.52.1.1.15 až 2.2.51.1.17), v nákladním listu musí být uvedeny řízená teplota a kritická teplota takto:

„Řízená teplota ....... °C“ „Kritická teplota .... °C“.

5.4.1.2.3.2	Pokud při přepravě určitých samovolně se rozkládajících látek třídy 4.1 a určitých organických peroxidů třídy 5.2, při nichž příslušný orgán povolil, aby nebyla použita bezpečnostní značka podle vzoru č. 1 pro zvláštní obal (viz 5.2.2.1.9) v nákladním listu musí být o tom uvedena poznámka takto: „Bezpečnostní značka podle vzoru č. 1 není vyžadována".

5.4.1.2.3.3	Pokud jsou organické peroxidy a samovolně se rozkládající látky přepravovány za podmínek kdy se vyžaduje schválení (pro organické peroxidy viz 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 a zvláštní ustanovení TA2 uvedené v 6.8.4; pro samovolně se rozkládající látky viz 2.2.41.1.13 a 4.1.7.2.2) v nákladním listu musí být o tom uvedena poznámka, např. „Přeprava podle 2.2.52.1.8".

K nákladnímu listu musí být připojena kopie schválení příslušného orgánu s podmínkami pro přepravu.

5.4.1.2.3.4	Pokud je přepravován vzorek organického peroxidu (viz 2.2.52.1.9) nebo samovolně se rozkládající látky (viz 2.2.41.1.15), v nákladním listu o tom musí být uvedena poznámka, např. „Přeprava podle 2.2.52.1.9".

5.4.1.2.3.5	Pokud jsou přepravovány samovolně se rozkládající látky typu G (viz Příručka o zkouškách a kriteria, Část II, odst. 20.4.2 (g)), v nákladním listu musí být o tom uvedena poznámka: „Není látkou samovolně se rozkládající třídy 4.1".

Pokud jsou přepravovány organické peroxidy typu G (viz Příručka o zkouškách a kriteria, Část II, odst. 20.4.2 (g)), v nákladním listu musí být o tom uvedena poznámka: „Není látkou třídy 5.2“.

5.4.1.2.4	Dodatečná ustanovení pro třídu 6.2

(a)	Pokud infekční látka je geneticky modifikovaná látka, v nákladním listu musí být dodatečně uvedena slova „geneticky modifikované mikroorganismy";

(b)	(Vyhrazeno)

(c)	Při přepravě snadno zkazitelných látek příslušným údajem musí být, např. „Chladit na +2/+4 °C“ nebo „Přepravovat ve zmrazeném stavu“ nebo „Nezmrazovat“.

5.4.1.2.5	Zvláštní ustanovení pro třídu 7

5.4.1.2.5.1	Odesilatel musí uvést v nákladních listech pro každou zásilku dále uvedené informace, pokud je to vhodné, v tomto pořadí:

(a)	UN číslo přiřazené látce s předřazenými písmeny „UN";
(b)	oficiální pojmenování;
(c)	číslo třídy "7";
(d)	název nebo symbol každého radionuklidu nebo, pro směsi radionuklidů, vhodný druhový popis nebo seznam nejvíce omezujících nuklidů;
(e)	popis fyzikálního a chemického stavu látky nebo údaj o tom, že látka je zvláštní formy radioaktivní látky nebo málo rozpustitelná radioaktivní látka. Druhový chemický popis se připouští pro chemický stav;
(f)	nejvyšší radioaktivita radioaktivního obsahu během přepravy vyjádřená v becquerelech (Bq) s příslušnou předponou Si (viz 1.2.2.1). Pro štěpnou látku může být místo aktivity použita hmotnost štěpné látky v gramech (g) nebo její násobek;
(g)	kategorie kusu, tj. I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ, III-ŽLUTÁ;
(h)	přepravní index (pouze kategorie II-ŽLUTÁ a III-ŽLUTÁ);
(i)	pro zásilky obsahující štěpnou látku, kromě zásilek vyjmutých podle 6.4.11.2, kritický bezpečnostní index;
(i)	označení každého schvalovacího osvědčení příslušného orgánu (zvláštní formu radioaktivní látky, málo rozpustitelná radioaktivní látka, zvláštní ujednání, konstrukce kusu nebo odeslání ) vztahující se na zásilku;
(k)	pro zásilky kusů v transportním obalovém souboru nebo kontejneru podrobný popis obsahu každého kusu uvnitř transportního obalového souboru nebo kontejneru případně každého transportního obalového souboru nebo kontejneru v zásilce. Jestliže kusy mají být vyjmuty z transportního obalového souboru nebo kontejneru v místě jejich překládky, musí být k dispozici příslušný nákladní list;
(I)	pokud se vyžaduje, aby zásilka byla odeslána za výlučného použití, poznámka „ODESLÁNÍ ZA VÝLUČNÉHO POUŽITÍ“; a
(m)	pro látky LSA-II a LSA-III, SCO-I a SCO-II celková aktivita zásilky jako násobek A2.

5.4.1.2.5.2	Odesilatel musí uvést v nákladních listech poznámku týkající se případných činností, které jsou požadovány, aby je provedl dopravce. Poznámka musí být v jazykách považovaných dopravcem nebo zainteresovanými orgány za nezbytné, a musí obsahovat nejméně následující údaje:

(a)	dodatečné požadavky na nakládku, uložení, přepravu, manipulaci a vykládku kusu, transportního obalového souboru nebo kontejneru včetně ustanovení o zvláštním uložení pro bezpečný odvod tepla (viz zvláštní ustanovení CW33 (3.2) uvedené v 7.5.11) nebo stanovisko, že takové požadavky nejsou nezbytné;

(b)	omezení s hlediska způsobu přepravy nebo vozidla a všechny nezbytné údaje o dopravní cestě;

(c)	nouzová opatření vhodná pro zásilku.

5.4.1.2.5.3	Příslušná osvědčení kompetentního orgánu nemusí doprovázet zásilku. Odesilatel je musí dát k dispozici dopravci(ům) před nakládkou a vykládkou.

5.4.1.3	(Vyhrazeno)

5.4.1.4	Formát a jazyk

5.4.1.4.1	Doklad obsahující údaje uvedené v 5.4.1.1 a 5.4.1.2 může být takový, jaký je již vyžadován jinými přepravními platnými předpisy pro přepravu jiného způsobu přepravy. V případě více příjemců jméno a adresa příjemců a dodávaná množství umožňující kdykoli vyhodnotit povahu a přepravované množství, mohou být uvedeny v jiných dokladech, které jsou používány nebo v jiných povinných dokladech předepsaných jinými zvláštními předpisy a které musí být během přepravy ve vozidle.

Údaje uvedené v dokladu musí být v úředním jazyce odesílající země a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, v angličtině, francouzštině nebo němčině pokud případné tarify pro mezinárodní silniční dopravu nebo dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na dopravě nestanovily jinak.

5.4.1.4.2	Jestliže z důvodu rozměru nákladu celá zásilka nemůže být naložena na jednu dopravní jednotku musí být vyhotoveno nejméně tolik oddělených nákladních listů nebo kopií jednoho nákladního listu, kolik je naložených dopravních jednotek. Kromě toho ve všech případech musí být vyhotoveny nákladní listy pro zásilky nebo části zásilek, které nemohou být naloženy společně na jedno vozidlo z důvodů zákazů uvedených v 7.5.2.

Údaje týkající se rizik přepravovaných věcí (jak je uvedeno v 5.4.1.1) mohou být zapsány nebo kombinovány s údaji v existujícím přepravním nebo nákladním dokladu. Uvedení údajů v dokladu (nebo pokyn pro přenos odpovídajících dat systémem elektronického zpracování dat (EDP) nebo systémem elektronického přenosu dat) musí být provedeno podle 5.4.1.1.1.

Pokud existující nákladní list nebo nákladní doklad nemůže být použit jako doklad o nebezpečných věcech pro multimodální dopravu, použití dokladů odpovídajících příkladu uvedenému v 5.4.4 je považováno za vhodné2.

5.4.1.5	Věci nepovažované za nebezpečné

Pokud věci uvedené jmenovitě v tabulce A kapitoly 3.2 nepodléhají ADR, protože nejsou považovány za nebezpečné podle části 2, odesilatel může uvést v nákladním listě zápis o nich, např. „Věci nespadající do třídy...“.

POZNÁMKA: Toto ustanovení může být použito, jestliže odesilatel považuje, vzhledem k chemické povaze přepravovaných věcí (např. roztoky nebo směsi) nebo vzhledem ke skutečnosti, že takové věci jsou považovány za nebezpečné pro jiné účely a zásilka by mohla být podrobena kontrole během přepravy.
_______________
2	Pokud je tento způsob použit, mohou být vzaty v úvahu příslušná doporučení Pracovní skupiny pro zjednodušení formalit v mezinárodního obchodu, zejména Doporučení č. (Návrh klíče pro obchodní dokumenty Spojených národů) (ECE/TRADE/137, vydání 96.1), Doporučení č. 11 (Aspekty dokumentace mezinárodní přepravy nebezpečných věcí) (ECE/TRADE/204, vydání 96.1) a Doporučení č. 22 (Návrh klíče pro standardní pokyny pro zásilky) (ECE/TRADE/168, vydání 96.1). Viz Slovník prvků obchodních údajů, Svazek ll, Doporučení pro usnadnění obchodu (ECE/TRADE/200) (United Nations publication Sales č. E. 96.II.E.13).

5.4.2	Osvědčení o uložení do kontejneru/vozidla

Jestliže přeprava nebezpečných věcí ve velkém kontejneru předchází přepravě po moři, musí být nákladní list4 doprovázen osvědčením o uložení do kontejneru odpovídajícím oddílu 5.4.2 IMDG Code3.
_______________
3	Pokyny pro použití v praxi a při školení o nakládání věcí do dopravních jednotek jsou též uvedeny Mezinárodní námořní organizací (IMO), Mezinárodní organizací práce (ILO) a Evropskou hospodářskou komisí Organizace spojených národů (UN/ECE) a byly uveřejněny IMO („IMO/ILO/UN-ECE Pokyny pro balení nákladních dopravních jednotek (CTU)").
4	Oddíl 5.4.2 IMDG Code vyžaduje následující

„5.4.2 Osvědčení o uložení do kontejneru/vozidla

5.4.2.1 Jestliže jsou nebezpečné věci baleny nebo naloženy do kontejneru nebo vozidla, osoby odpovědné za uložení do kontejneru nebo vozidla musí vystavit „osvědčení o uložení do kontejneru/vozidla" uvádějící identifikační číslo(a) kontejneru/vozidla a osvědčující, že operace byly provedeny podle následujících podmínek:

.1	Kontejner/vozidlo bylo čisté, suché a prokazatelně připraveno pro uložení věci;
.2	Kusy, které je třeba oddělit podle příslušných požadavků na oddělené uložení, nesmí být společně baleny na nebo do jednoho kontejneru/vozidla [pokud to není schváleno příslušným orgánem podle 7.2.2.3 (IMDG Code)],
.3	Všechny kusy byly zvnějšku prohlédnuty na poškození a byly naloženy pouze nepoškozené kusy;
.4	Sudy byly uloženy ve svislé poloze, ledaže by jinak bylo schváleno příslušným orgánem, a všechny věci byly správně zabaleny a, pokud je to nezbytné, přiměřeně vyztuženy zajišťujícím materiálem vyhovujícím druhu(ům) dopravy po přepravní trase;
.5	Věci naložené jako volně ložené tuhé látky musí být rovnoměrně rozloženy v kontejneru/vozidle;
.6	Pro zásilky obsahující věci třídy 1, kromě podtřídy 1.4. je kontejner/vozidlo konstrukčně provozuschopné v souladu s 7.4.6 (IMDG Code);
.7	Kontejner/vozidlo jednotka a kusy byly správně popsány, označeny bezpečnostními značkami a velkými bezpečnostními značkami;
.8	Pokud je použit pro chladicí účely tuhý kysličník uhličitý (CO2 - suchý led), kontejner/vozidlo je zvnějšku označeno nebo opatřeno bezpečnostní značkou na viditelném místě, takovém jako na zadních dveřích slovy: NEBEZPEČNÝ PLYN CO2 (SUCHÝ LED) UVNITŘ. VĚTRAT DOKONALE PŘED VSTUPEM; a
.9	Přepravní dokument pro nebezpečné věci, požadovaný v 5.4.1 (IMDG Code), byl obdržen pro každou zásilku nebezpečných věcí naložených v kontejneru/vozidle.

POZNÁMKA: Osvědčeni o uložení do kontejneru/vozidla se nepožaduje pro cisterny.

5.4.2.2 Údaje požadované v dokladu pro přepravu nebezpečných věcí a v osvědčení o uložení do kontejneru/vozidla mohou být spojeny do jednoho dokladu; pokud tomu tak není, musí být tyto doklady připojeny jeden k druhému. Jestliže tyto údaje jsou spojeny do jednoho dokladu, doklad musí obsahovat podepsané prohlášení takové jako „Prohlašuje se, že uložení věci do kontejneru/vozidla bylo provedeno podle příslušných ustanovení". V dokladu musí být uvedeno datum a identifikace osoby, která prohlášení podepsala".

Formuláře dokumentu pro přepravu nebezpečných věcí požadované v 5.4.1 a osvědčení o uložení do kontejneru/vozidla mohou být spojeny do jednoho dokladu; pokud tomu tak není, musí být tyto doklady připojeny jeden k druhému. Jestliže tyto formuláře jsou spojeny do jednoho dokladu, vložení poznámky, že uložení do kontejneru bylo provedeno podle příslušných modálních předpisů s uvedením osoby odpovědné za osvědčení o uložení do kontejneru, musí být dostatečné.

POZNÁMKA: Osvědčení o uložení do kontejneru/vozidla se nepožaduje pro přemístitelné cisterny, cisternové kontejnery a MEGC.

5.4.3	Písemné pokyny

5.4.3.1	Pro případ nehody nebo mimořádné události, k níž může dojít během přepravy, musí být řidiči předány písemné pokyny, v nichž se pro každou přepravovanou látku nebo předmět nebo pro každou skupinu nebezpečných věcí představujících stejné nebezpečí, do kterého látka(y) nebo předměty) patři, stručně uvedou:

(a)	pojmenování látky nebo předmětu nebo skupiny věcí, třída a UN číslo nebo pro skupinu věcí UN čísla věcí, pro které jsou pokyny určeny nebo na které se vztahují;

(b)	povaha nebezpečných vlastností těchto věcí, jakož i opatření, která musí provést řidič, a ochranné pomůcky, které musí použít;

(c)	základní opatření, např. varování ostatních uživatelů pozemních komunikací a chodců a přivolání policie/hasičů;

(d)	dodatečná opatření proti malým únikům a rozsypáním a k zamezení jejich rozšíření, jestliže toho může být dosaženo bez osobního rizika;

(e)	zvláštní opatření pro určité věci, pokud to přichází v úvahu;

(f)	nezbytná výbava pro případné dodatečné a/nebo zvláštní činnosti;

5.4.3.2	Tyto pokyny musí poskytnou odesilatel a musí je předat řidiči nejpozději při nakládce nebezpečných věcí do vozidla. Informaci o obsahu písemných pokynů musí předat dopravci nejpozději s objednávkou přepravy, aby mu umožnil provést všechny nezbytné kroky pro zabezpečení, aby se jeho příslušní zaměstnanci mohli seznámit s těmito pokyny a byli schopni podle nich správně postupovat a aby mohlo být zajištěno nezbytné vybavení vozidla.

5.4.3.3	Odesilatel odpovídá za obsah pokynů. Tyto pokyny musí být sepsány v jazyce, ve kterém je(jsou) řidič(i) přebírající nebezpečné věci schopen(ni) číst a jim rozumět, a ve všech jazycích zemí původu, tranzitu a určení. V případě zemí s více než jedním úředním jazykem, příslušný orgán musí určit úřední jazyk nebo jazyky požadované pro jejich území a nebo pro každý region nebo část jejich území.

5.4.3.4	Tyto pokyny musí být uloženy na zřetelně identifikovatelném místě v kabině řidiče.

5.4.3.5	Písemné pokyny podle tohoto oddílu, které se nevztahují na věci které jsou naloženy na vozidle, musí být uloženy odděleně od ostatních dokladů tak, aby se předešlo jejich záměně.

5.4.3.6	Dopravce musí zajistit, aby dotyční řidiči pokynům rozuměli a byli schopni je správně použít.

5.4.3.7	Při přepravě smíšeného nákladu balených věcí, zahrnujících nebezpečné věci, které patří do různých skupin věcí představujících totožná nebezpečí, mohou být písemné pokyny omezeny na jedny pokyny pro jednu třídu nebezpečných věcí přepravovaných na vozidle. V tomto případě nemusí být v pokynech uvedeno žádné pojmenování věci ani UN číslo.

5.4.3.8	Tyto pokyny musí být sestaveny takto:

NÁKLAD

-	Uvedení oficiálního pojmenování látky nebo předmětu nebo pojmenování skupiny věcí představujících tatáž nebezpečí, třídy a UN čísla nebo pro skupinu věcí UN čísla, pro které jsou pokyny určeny nebo se na ně vztahují.

-	Popis musí být omezen např. na fyzikální stav s případným uvedením zbarvení a po případě zápachu, za účelem pomoci zjištění úniku nebo rozsypání.

POVAHA NEBEZPEČÍ

Stručné vyjmenování nebezpečí:

-	Hlavní nebezpečí

-	Dodatečná nebezpečí, včetně případných pozdějších účinků a nebezpečí pro životní prostředí;

-	Chování při požáru nebo zahřátí (rozklad, výbuch, vývoj jedovatých par atd.);

-	Pokud to přichází v úvahu, musí zde být uvedeno, že přepravované věci reagují nebezpečně se vodou.

OSOBNÍOCHRANA

Uvedení osobních ochranných pomůcek určených pro řidiče podle požadavků uvedených v 8.1.5 (b) a (c).

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ŘIDIČE

Uvedení následujících pokynů:

-	Zastavit motor;

-	Žádný otevřený plamen. Nekouřit;

-	Označit vozovku a varovat ostatní její uživatele a chodce;

-	Informovat veřejnost o nebezpečí a radit jí zdržovat se na návětrné straně;

-	Informovat policii a hasiče co možno nejdříve.

DODATEČNÉ A/NEBO ZVLÁŠTNÍ ČINNOSTI ŘIDIČE

Zde musí být uvedeny vhodné pokyny, jako ž i seznam nezbytného vybavení umožňujícího řidiči přistoupit k dodatečným a/nebo zvláštním činnostem podle třídy(d) přepravovaných věcí (např. lopata, sběrná nádoba atd.).

Bere se v úvahu, že řidiči vozidel musí být seznámeni a školeni provádět dodatečné činnosti při malém úniku nebo rozsypání pro zamezení rozšíření, jestliže to může být učiněno bez osobního rizika.

Bere se v úvahu, že jakákoli zvláštní činnost doporučená odesilatel vyžaduje zvláštní školení řidiče. Pokud to přichází v úvahu, musí zde být uvedeny vhodné pokyny, jakož i seznam vybavení potřebného pro tyto zvláštní činnosti.

POŽÁR

Pokyny pro řidiče v případě požáru;

Řidiči musí být během školení seznámeni s činností při malém požáru vozidla. Nesmějí se pokoušet hasit jakýkoli požár zasahující náklad vozidla.


PRVNÍ POMOC

Informace pro řidiče v případě jeho styku s přepravovanou(ými) věcí(cmi).

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

5.4.4	Příklad formuláře pro multimodální přepravu nebezpečných věcí

Příklad formuláře, který může být použit jako kombinovaná deklarace nebezpečných věci a osvědčení o uložení do kontejneru pro multimodální přepravu nebezpečných věcí.
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KAPITOLA 5.5

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

5.5.1.	Zvláštní podmínky pro zasílání infekčních látek

5.5.1.1.	Živí obratlovci nebo bezobratlá zvířata nesmí být používána pro zasílání infekčních látek, ledaže by tato látka nemohla být přepravována jiným způsobem. Taková zvířata musí být zabalena, označena a přepravována podle příslušných předpisů upravujících přepravu zvířat1.

5.5.1.2.	Přeprava infekčních látek vyžaduje koordinaci činností odesilatel, dopravce a příjemce pro zajištění bezpečnosti a doby příjezdu a správné podmínky. Z těchto důvodů musí být učiněna následující opatření:

(a)	Předběžná ujednání mezi odesilatelem, dopravcem a příjemcem. Infekční látky nesmějí být odeslány před předběžnými ujednáními mezi odesilatelem, dopravcem a příjemcem nebo před tím, než příjemci bylo příslušnými orgány schváleno, že látky mohou být legálně dovezeny a že žádné zpoždění nemůže ohrozit dodávku zásilky do místa jejího určení;

(b)	Příprava dokladů pro odeslání. Pro zajištění předání bez překážek je nezbytné připravit všechny doklady pro odeslání, včetně nákladního listu (viz kapitola 5.4), přesně podle pravidel upravujících souhlas pro odeslání věcí;

(c)	Trasa přepravy. Doprava musí být provedena po co možno nejrychlejší trase. Pokud je nezbytná překládka, musí být učiněna opatření pro zajištění zvláštní péče, rychlou manipulaci a sledování látek během tranzitu;

(d)	Včasné oznámení všech dopravních údajů odesilatelem příjemci. Odesilatel musí oznámit příjemci předem dopravní podrobnosti takové jako: dopravní prostředek, číslo nákladního listu a datum a hodinu očekávaného příjezdu do místa určení, tak, aby zásilka mohla být okamžitě převzata. Pro toto oznámení musí být použity nejrychlejší komunikační prostředky.

5.5.1.3	Mrtvá zvířata, o nichž je známo nebo se oprávněně předpokládá, že obsahují infekční látky, musí být zabalena, označena nápisy a bezpečnostními značkami a přepravována podle podmínek2 stanovených příslušným orgánem země původu3.
_______________
1	Předpisy pro přepravu zvířat jsou uvedeny např. v Direktivě směrnici 91/628/EEC z 19. listopadu 1991 o ochraně zvířat během přepravy (Official Journal of the European Communities č. L 340 z 11.12.1991, str. 17) a v Doporučeních Rady Evropy (Ministerský výbor) pro přepravu určitých vzorků zvířat.
2	Takové jsou uvedeny např. v Direktivě Rady evropského společenství 90/667/EEC z 27.11.1990 obsahující veterinární předpisy pro používání a zpracovávání živočišných odpadů, pro jejich uvádění na trh a pro ochranu patogenů v krmivech zvířecího nebo rybího původu a změně Direktivy 90/425/EEC (Official Journal of the European Communities č. L 363 z 27.12.1990, str. 0051-0060).
3	Není-li země původu smluvním stranou ADR, příslušný orgán prvního členského státu ADR, do něhož zásilka vstoupí.

5.5.2	Zvláštní ustanovení pro zaplynovaná vozidla, kontejnery a cisterny

5.5.2.1	Při přepravě UN 3359 dopravní jednotkou (vozidlem, kontejnerem nebo cisternou), která byla zaplynována, musí být v nákladním listu uvedeny údaje požadované v 5.4.1.1.1, datum zaplynování a typ a množství použitého plynu. Tyto údaje musí být uvedeny v úředním jazyce odesílající země a, pokud tento jazyk není angličtina, francouzština nebo němčina, též a angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud případné dohady uzavřené mezi dotyčnými zeměmi o přepravě nestanoví jinak. Kromě toho musí být uvedeny pokyny pro odstranění zbytku plynu včetně plynového zařízení (pokud bylo použito).

5.5.2.2	Výstražná značka uvedená v 5.5.2.3 musí být umístěna na každém zaplynovaném vozidle, kontejneru nebo cisterně na místě, které bude jasně viditelné osobami hodlajícími vstoupit do vnitřku vozidla, kontejneru nebo cisterny. Údaje na výstražné značce musí být uvedeny v jazyce odesilatelem považovaným za vhodný.

5.5.2.3	Výstražná značka pro zaplynované vozidlo, kontejner a cisternu musí být pravoúhlá a musí být nejméně 300 mm široká a nejméně 250 mm vysoká. Nápisy musí být černé barvy na bílém podkladě s písmeny nejméně 25 mm vysokými. Tato značka je znázorněny na dále uvedeném obrázku.

Výstražná značka pro zaplynovaná vozidla, kontejnery a cisterny
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