
Kapitola 1.6 Prechodné ustanovenia

1.6.1 Všeobecne

1.6.1.1 Pokia¾ nie je ustanovené inak, látky a predmety podliehajúce RID sa mô�u prepravova� a� do 30. júna 2005 pod¾a ustanovení
RID7) platných do 31. decembra 2004.

Poznámka: O údajoch v nákladnom liste pozri odsek 5.4.1.1.12.

1.6.1.2 Nálepky na oznaèenie nebezpeèenstva, ktoré zodpovedajú predpísaným vzorom platným do 31. decembra 2004, smú by� do
spotrebovania zásob pou�ívané naïalej.

1.6.1.3 Látky a predmety triedy 1 patriace ozbrojeným silám niektorého zmluvného štátu, ktoré boli pred 1. januárom 1990 balené
v súlade s ustanoveniami RID8

)
platnými v tomto období, smú by� prepravované po 31. decembri 1989, pokia¾ sú obaly

nepoškodené a v nákladnom liste je uvedený zápis, �e ide o vojenský tovar balený pred 1. januárom 1990. Ostatné predpisy platné
od 1. 1. 1990 pre túto triedu musia by� dodr�ané.

1.6.1.4 Látky a predmety triedy 1, ktoré boli v období medzi 1. januárom 1990 a 31. decembrom 1996 balené v súlade s podmienkami
RID9) platnými v tomto období, smú by� prepravované po 31. decembri 1996, pokia¾ sú obaly nepoškodené a v nákladnom liste je
uvedený zápis, �e ide o tovar triedy 1 balený v období medzi 1. januárom 1990 a 31. decembrom 1996.

1.6.1.5 Ve¾ké nádoby na vo¾ne lo�ené látky (IBC), ktoré boli skonštruované v súlade s ustanoveniami bodov 405(5) a 553(3) platnými
pred 1. januárom 1999, ktoré ale nevyhovujú ustanoveniam bodov 405(5) a 555(3) platným od 1. januára 1999, smú by� pou�ívané
naïalej.

1.6.1.6 Ve¾ké nádoby na vo¾ne lo�ený tovar (IBC) skonštruované pred 1. januárom 2003 pod¾a ustanovenia Rn. 1612(1) platného do
30. júna 2001, ale výška znakov písmen, èíslic a symbolov nezodpovedá ustanoveniam pododseku 6.5.2.1.1 platným od 1. júla
2001, mô�u sa naïalej pou�íva�.

1.6.1.7 Pokia¾ sa pou�ívajú oran�ové oznaèenia zodpovedajúce ustanoveniam odseku 5.3.2.2 platným do 31. decembra 2004, mô�u sa
naïalej pou�íva�.

1.6.1.8 Lítiové èlánky alebo batérie skonštruované pred 1. júlom 2003 v súlade s ustanoveniami platnými do 31. decembra 2002, nie sú
však skúšané v súlade s ustanoveniami platnými od 1. januára 2003, ako aj prístroje, ktoré obsahujú lítiové èlánky alebo batérie,
mô�u by� prepravované naïalej do 30. júna 2013, pokia¾ sú splnené všetky ïalšie pou�ite¾né ustanovenia.

1.6.1.9 Schválenia typu pre sudy, kanistre a kombinované balenia z makromolekulového alebo zo strednomolekulových polyetylénov,
vystavené pred 1. júlom 2005 pod¾a ustanovení pododseku 6.1.5.2.6 platných do 31. decembra 2004, ostávajú v platnosti do
31. decembra 2009. Všetky balenia skonštruované a oznaèené na základe týchto schválení typu mô�u by� naïalej pou�ívané a� do
doby pou�itia stanovenej v odseku 4.1.1.15.

1.6.2 Nádoby na plyny triedy 2

1.6.2.1 Nádoby skonštruované pred 1. januárom 1997, ktoré nevyhovujú podmienkam RID platným od 1. januára 1997, ale ktorých
preprava bola povolená pod¾a podmienok RID platných do 31. decembra 1996, sa smú pou�íva� aj naïalej, pokia¾ vyhovujú
predpisom o periodických skúškach uvedených v metódach balenia P 200 a P 203.

1.6.2.2 F¾aše v zmysle definície uvedenej v odseku 1.2.1, ktoré boli pred 1. januárom 1997 podrobené prvej skúške alebo periodickej
skúške, sa smú prepravova� v nevyèistenom prázdnom stave do èasu ich opätovného naplnenia alebo do uplynutia lehoty
nasledujúcej periodickej skúšky aj bez oznaèenia nálepkami.

1.6.2.3 Nádoby pre látky triedy 2 zhotovené pred 1. januárom 2003 mô�u by� po 1. januári 2003 oznaèené pod¾a ustanovení platných pred
31. decembrom 2002.
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7) Znenie predpisu RID platného od 1. januára 2003.
8) Znenie predpisu RID platného od 1. mája 1985.
9) Znenie predpisov RID platných od 1. januára 1990, 1. januára 1993 a 1. januára 1995.



1.6.3 Cisternové a batériové vozne

1.6.3.1 Cisternové vozne skonštruované pod¾a predpisov, ktoré nadobudli platnos� pred 1. októbrom 1978, smú by� pou�ívané naïalej,
ak zariadenia nádr�e vyhovujú ustanoveniam kapitoly 6.8. Hrúbka steny nádr�e s výnimkou nádr� urèených na prepravu hlboko
schladených skvapalnených plynov triedy 2 musí vyhovie� prinajmenšom výpoètovému tlaku (pretlaku) 0,4 MPa (4 bary) pri
konštrukènej oceli a pri hliníku a hliníkových zliatinách výpoètovému tlaku (pretlaku) 200 kPa (2 bary).

1.6.3.2 Periodické prehliadky cisternových vozòov, ktoré mô�u by� pod¾a prechodných ustanovení pou�ívané naïalej, musia by�
vykonávané pod¾a odseku 6.8.2.4 a 6.8.3.4 a príslušných osobitných podmienok vz�ahujúcich sa na jednotlivé triedy. Pokia¾
pod¾a doterajších podmienok nebol predpísaný vyšší skúšobný tlak, postaèí pri nádr�iach z hliníka a hliníkových zliatin skúšobný
(pretlak) tlak 200 kPa (2 bary).

1.6.3.3 Cisternové vozne spåòajúce podmienky odsekov 1.6.1.3 a 1.6.3.2 týchto prechodných ustanovení smú by� pou�ívané do
30. septembra 1998 na prepravu nebezpeèného tovaru, na ktorý boli schválené. Toto prechodné obdobie ale neplatí pre cisternové
vozne urèené na prepravu látok triedy 2 ani pre cisternové vozne, ktorých hrúbka steny a zariadenia vyhovujú podmienkam
kapitoly 6.8.

1.6.3.4 Cisternové vozne skonštruované pred 1. januárom 1988 pod¾a predpisov platných do 31. decembra 1987, ktoré ale nevyhovujú
predpisom platným od 1. januára 1988, smú by� pou�ívané naïalej. To platí aj pre cisternové vozne, ktoré pod¾a podmienok
platných od 1. januára 1988 nie sú oznaèené údajom o materiáli nádr�e predpísanom v odseku 1.6.1 Prípojky XI.

1.6.3.5 Cisternové vozne skonštruované pred 1. januárom 1993 pod¾a predpisov platných do 31. decembra 1992, ktoré ale nevyhovujú
predpisom platným od 1. januára 1993, smú by� pou�ívané naïalej.

1.6.3.6 Cisternové vozne skonštruované pred 1. januárom 1995 pod¾a predpisov platných do 31. decembra 1994, ktoré ale nevyhovujú
predpisom platným od 1. januára 1995, smú by� pou�ívané naïalej.

1.6.3.7 Cisternové vozne urèené na prepravu zápalných kvapalných látok s bodom vzplanutia nad 55 °C, ale maximálne do 61 °C, ktoré
boli skonštruované pred 1. januárom 1997 pod¾a predpisov platných do 31. decembra 1996 v súlade s ustanoveniami odsekov
1.2.7, 1.3.8 a 3.3.3 Prípojky XI, ktoré ale nevyhovujú ustanoveniam týchto odsekov platným od 1. januára 1997, smú by�
pou�ívané naïalej.

1.6.3.8 Cisternové vozne, batériové vozne a vozne s odnímate¾nými nádr�ami urèené na prepravu látok triedy 2, ktoré boli skonštruované
pred 1. januárom 1997, smú by� do najbli�šej periodickej prehliadky oznaèené pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 1996.

Ak v dôsledku zmien v RID nastali zmeny v oficiálnom pomenovaní plynov, je nevyhnutné pomenovania umiestnené na štítku
alebo telese nádr�e zmeni� [pozri pododsek 6.8.3.5.2 alebo 6.8.3.5.6 písm. b) alebo c)]. Tejto zmene je potrebné prispôsobi� pri
nasledujúcej skúške pomenovanie plynov na cisternovom vozni, batériovom vozni a na vozni s odnímate¾nou nádr�ou alebo na
tabu¾ke [pozri pododsek 6.8.3.5.6 písm. b) alebo c)].

1.6.3.9 (neobsadené)

1.6.3.10 (neobsadené)

1.6.3.11 Cisternové vozne skonštruované pred 1. januárom 1997 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 1996, ktoré ale nevyhovujú
ustanoveniam odsekov 3.3.3 a 3.3.4 Prípojky XI platným od 1. januára 1997, smú by� pou�ívané naïalej.

1.6.3.12 Cisternové vozne urèené na prepravu piperidínu èísla UN 2401, ktoré boli skonštruované pod¾a ustanovení platných pred
1. januárom 1999 v súlade s ustanoveniami odseku 3.2.3 Prípojky XI, ktoré ale nevyhovujú ustanoveniam platným od 1. januára
1999, smú by� pou�ívané naïalej do 31. decembra 2009.

1.6.3.13 Cisternové vozne skonštruované pred 1. januárom 1997, ktoré boli urèené na prepravu látok èísla UN 3257, ktoré ale nevyhovujú
ustanoveniam platným od 1. januára 1997, smú by� pou�ívané naïalej do 31. decembra 2006.

1.6.3.14 Cisternové vozne skonštruované pred 1. januárom 1999 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 1998 v súlade
s ustanoveniami odseku 5.3.6.3 Prípojky XI, ktoré ale nevyhovujú ustanoveniam odseku 5.3.6.3 Prípojky XI platným od 1. januára
1999, smú by� pou�ívané naïalej.

1.6.3.15 (neobsadené)

1.6.3.16 (neobsadené)
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1.6.3.17 (neobsadené)

1.6.3.18 Cisternové vozne a batériové vozne skonštruované pred 1. júlom 2003 pod¾a ustanovení platných do 30. júna 2001, ktoré ale
nevyhovujú ustanoveniam platným od 1. júla 2001, smú by� pou�ívané naïalej.

Pridelenie kódu nádr�e pod¾a schváleného konštrukèného typu a zodpovedajúce oznaèenie musia by� vykonané pred 1. júlom
2011.

Oznaèovanie cisternových vozòov a batériových vozòov s alfanumerickým kódom Osobitného ustanovenia TC, TE a TA pod¾a
oddielu 6.8.4 musí by� vykonané buï pri priraïovaní ku kódu nádr�e, alebo pri nasledujúcej kontrole pod¾a odseku 6.8.2.4, ale
najneskôr do 31. decembra 2010.

1.6.3.19 (neobsadené)

1.6.3.20 Cisternové vozne skonštruované pred 1. júlom 2003 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 2002, ktoré ale nevyhovujú
ustanoveniam platným od 1. januára 2003 [pododsek 6.8.2.1.7 a oddiel 6.8.4 písm. b)] a Osobitnému ustanoveniu TE 15, smú by�
pou�ívané naïalej.

1.6.3.21 Cisternové vozne skonštruované pred 1. januárom 2003 pod¾a ustanovení platných do 30. júna 2001 a zodpovedajúce
ustanoveniam pododseku 6.8.2.2.10 s výnimkou ustanovenia pre tlakomer alebo ïalšie vhodné indikaèné zariadenie sa mô�u
pova�ova� do nasledujúcej periodickej kontroly pod¾a pododseku 6.8.2.4.2, najneskôr však do 31. decembra 2010, za
vzduchotesne uzavreté.

1.6.3.22 Cisternové vozne s telesom nádr�e zo zliatin hliníka skonštruované pred 1. júlom 2003 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra
2002, ktoré ale nevyhovujú ustanoveniam platným od 1. januára 2003, smú by� pou�ívané naïalej.

1.6.3.23 Cisternové vozne urèené na prepravu plynov UN èísel 2073 a 3318, ktoré nevyhovujú ustanoveniam platným od 1. januára 2003
[pozri oddiely 5.3.5 a 6.8.4 písm. e) a Osobitné ustanovenie TM 6], smú by� pou�ívané naïalej a� do nasledujúcej skúšky,
najneskôr však do 31. decembra 2006.

1.6.3.24 Cisternové vozne urèené na prepravu �ieravých plynov èísel UN 1052, UN 1790 a UN 2073, skonštruované pred 1. januárom 2003
pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 2002, ktoré ale nevyhovujú ustanoveniam pododseku 6.8.5.1.1 písm. b) platným od
1. januára 2003, smú by� pou�ívané naïalej.

1.6.3.25 Údaj dátumu skúšky tesnosti pod¾a pododseku 6.8.2.4.3 na nádr�kovom štítku pod¾a pododseku 6.8.2.5.1 musí by� pripevnený
skôr, ako pri prvej skúške tesnosti vykonanej po 1. januári 2005.

1.6.3.26 Cisternové a batériové vozne pre plyny triedy 2 s klasifikaèným kódom obsahujúcim písmeno/-á T, TF, TC, TO, TFC alebo TOC,
ako aj pre látky tried 3 a� 8, priradené v ståpci 12 kapitoly 3.2 tabu¾ky A ku kódom nádr�í L15CH, L15DH alebo L21DH, musia by�
najneskôr do 1. januára 2011 vybavené zariadením pod¾a oddielu 6.8.4 písm. b) Osobitného ustanovenia TE 22, ktorého
pohlcovanie energie je minimálne 500 kJ na konci vozòa.

1.6.3.27 a) Cisternové vozne zhotovené pred 1. januárom 2005, ale nezodpovedajúce po�iadavkám ustanovení oddielu 6.8.4 Osobitného
ustanovenia TE 22 platného od 1. januára 2005, mô�u by� ïalej pou�ívané.

b) Cisternové vozne zhotovené pred 1. januárom 2007, ale nezodpovedajúce po�iadavkám ustanovení oddielu 6.8.4 Osobitného
ustanovenia TE 22 platného od 1. januára 2007, mô�u by� ïalej pou�ívané.10)

1.6.3.28 Cisternové vozne zhotovené pred 1. januárom 2005 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 2004, ale nezodpovedajúce
ustanoveniam druhého pododseku 6.8.2.2.1, sú prestavané pri nasledujúcej prestavbe alebo oprave, pokia¾ je to prakticky mo�né
a vy�aduje si vykonanie demontá�e nadstavbovej èasti.

1.6.3.29 Cisternové vozne zhotovené pred 1. januárom 2005, ale nezodpovedajúce po�iadavkám ustanovení pododseku 6.8.2.2.4 platných
od 1. januára 2005, mô�u by� naïalej pou�ívané.

1.6.4 Nádr�kové kontajnery a MEGC

1.6.4.1 Nádr�kové kontajnery skonštruované pred 1. januárom 1988 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 1987, ktoré ale
nevyhovujú ustanoveniam platným od 1. januára 1988, smú by� pou�ívané naïalej.

1.6.4.2 Nádr�kové kontajnery skonštruované pred 1. januárom 1993 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 1992, ktoré ale
nevyhovujú ustanoveniam platným od 1. januára 1993, smú by� pou�ívané naïalej.
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10) Toto prechodné ustanovenie nadobudne platnos� 1. januára 2007.



1.6.4.3 Nádr�kové kontajnery skonštruované pred 1. januárom 1995 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 1994, ktoré ale
nevyhovujú ustanoveniam platným od 1. januára 1995, smú by� pou�ívané naïalej.

1.6.4.4 Nádr�kové kontajnery urèené na prepravu zápalných kvapalných látok s bodom vzplanutia nad 55 °C, ale maximálne do 61 °C,
ktoré boli vyrobené pred 1. januárom 1997 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 1996 v súlade s ustanoveniami odsekov
1.2.7, 1.3.8 a 3.3.3 Prípojky X, ktoré ale nevyhovujú ustanoveniam týchto odsekov platným od 1. januára 1997, smú by� pou�ívané
naïalej.

1.6.4.5 Nádr�kové kontajnery urèené na prepravu látok triedy 2, ktoré boli skonštruované pred 1. januárom 1997, smú by� do najbli�šej
periodickej prehliadky oznaèené pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 1996.

Keï v dôsledku zmien v poriadku RID nastali zmeny v oficiálnom pomenovaní plynov, je nevyhnutné pomenovania umiestnené
na štítku alebo telese nádr�e zmeni� [pozri pododsek 6.8.3.5.2 alebo 6.8.3.5.6 písm. b) alebo c)]. Tejto zmene je potrebné
prispôsobi� pri nasledujúcej skúške pomenovanie plynov na nádr�kovom kontajneri a MEGC alebo na tabu¾ke [pozri pododsek
6.8.3.5.6 písm. b) alebo c)].

1.6.4.6 (neobsadené)

1.6.4.7 Nádr�kové kontajnery skonštruované pred 1. januárom 1997 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 1996, ktoré ale
nevyhovujú ustanoveniam odsekov 3.3.3 a 3.3.4 Prípojky X platným od 1. januára 1997, smú by� pou�ívané naïalej.

1.6.4.8 Nádr�kové kontajnery skonštruované pred 1. januárom 1999 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 1998 v súlade
s ustanoveniami odseku 5.3.6.3 Prípojky X, ktoré ale nevyhovujú ustanoveniam odseku 5.3.6.3 Prípojky X platným od 1. januára
1999, smú by� pou�ívané naïalej.

1.6.4.9 (neobsadené)

1.6.4.10 Nádr�kové kontajnery skonštruované pred 1. januárom 1997, ktoré boli urèené na prepravu látok èísla UN 3257, ktoré ale
nevyhovujú ustanoveniam platným od 1. januára 1997, smú by� pou�ívané naïalej do 31. decembra 2004.

1.6.4.11 (neobsadené)

1.6.4.12 Nádr�kové kontajnery a kontajnery na plyn s viacerými èlánkami (MEGC), ktoré boli skonštruované pred 1. januárom 2003 pod¾a
ustanovení platných do 30. júna 2001, ktoré ale nevyhovujú ustanoveniam platným od 1. júla 2001, smú by� pou�ívané naïalej.

Pridelenie kódu nádr�e pod¾a schváleného konštrukèného typu a príslušné oznaèenie musia by� vykonané pred 1. júlom 2008.

Oznaèovanie nádr�kových kontajnerov a MEGC pod¾a oddielu 6.8.4 s alfanumerickým kódom Osobitných ustanovení TC, TE
a TA musí by� doplnené najneskôr do 31. decembra 2008 buï pri priradení ku kódovaniu cisterien, alebo pri nasledujúcej kontrole
pod¾a odseku 6.8.2.4.

1.6.4.13 Nádr�kové kontajnery skonštruované pred 1. júlom 2003 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 2002, ktoré ale nevyhovujú
ustanoveniam pododseku 6.8.2.1.7 a oddielu 6.8.4 písm. b) a Osobitnému ustanoveniu TE 15, platným od 1. januára 2003, smú by�
pou�ívané naïalej.

1.6.4.14 Nádr�kové kontajnery urèené na prepravu �ieravých plynov èísel UN 1052, UN 1790 a UN 2073, skonštruované pred 1. júlom
2003 pod¾a ustanovení platných do 31. decembra 2002, ktoré ale nevyhovujú ustanoveniam pododseku 6.8.5.1.1 písm. b) platným
od 1. januára 2003, smú by� pou�ívané naïalej.

1.6.4.15 Údaj dátumu skúšky tesnosti pod¾a pododseku 6.8.2.4.3 na nádr�kovom štítku pod¾a pododseku 6.8.2.5.1 musí by� pripevnený
skôr ako pri prvej skúške tesnosti vykonanej po 1. januári 2005.

1.6.4.16 Nádr�kový kontajner skonštruovaný pred 1. januárom 2003 pod¾a ustanovení platných do 30. júna 2001 a zodpovedajúci
ustanoveniam pododseku 6.8.2.2.10 s výnimkou ustanovenia pre tlakomer alebo ïalšie vhodné indikaèné zariadenie sa mô�e
pova�ova� do nasledujúcej periodickej kontroly pod¾a pododseku 6.8.2.4.2, najneskôr však do 31. decembra 2007, za
vzduchotesný.

1.6.4.17 (neobsadené)

1.6.4.18 (neobsadené)

1.6.4.19 (neobsadené)
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1.6.4.20 Podtlaková nádr� na odpady postavená pred 1. januárom 2005 pod¾a ustanovenia odseku 6.10.3.9 platného do 31. decembra 2004,
ale neodpovedá ustanoveniam platným od 1. januára 2005, smie by� pou�ívaná naïalej.

1.6.5 (neobsadené)

1.6.6 Trieda 7

1.6.6.1 Odosielané kusy, pri ktorých pod¾a predpisov vydaných Medzinárodným úradom pre atómovú energiu IAEA Safety
Series No. 6 (vydanie z r. 1985 a vydanie z r. 1985 v znení z r. 1990) nebolo potrebné schválenie konštrukèného typu
príslušným úradom

Vo¾ne lo�ené kusy, kusy v priemyselných obaloch typu IP-1, IP-2 a IP-3, ako aj odosielané kusy typu A, pri ktorých nebolo
potrebné schválenie konštrukèného typu príslušným úradom a ktoré vyhovujú Pravidlám pre bezpeènú prepravu rádioaktívneho
materiálu – IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (IAEA Safety Series No. 6), vydaným v roku 1985
alebo novelizovaným v roku 1990 (vydanie z r. 1985 v znení z r. 1990), smú by� pou�ívané naïalej výhradne za dodr�ania
programu zabezpeèenia kvality predpísaného v oddiele 1.7.3, ako aj v odseku 2.2.7.7 predpísaných hranièných hodnôt aktivity
a obmedzení vz�ahujúcich sa na látky.

Ka�dý obal upravený po 31. decembri 2003 z iného dôvodu ne� na zvýšenie bezpeènosti alebo ka�dý obal vyrobený po
31. decembri 2003 musí vyhovova� podmienkam RID. Odosielané kusy prichystané na odoslanie pod¾a predpisov IAEA Safety
Series No. 6 vydaných v r. 1985 alebo novelizovaných v roku 1990 (vydanie z r. 1985 v znení z r. 1990) najneskôr do 31. decembra
2003 smú by� prepravované naïalej. Odosielané kusy prichystané na prepravu po tomto termíne musia vyhovova� podmienkam
RID.

1.6.6.2 Odosielané kusy, ktoré boli schválené pod¾a predpisov vydaných Medzinárodným úradom pre atómovú energiu IAEA
Safety Series No. 6 (vydanie z r. 1973, vydanie z r. 1973 v platnom znení, vydanie z r. 1985 a vydanie z r. 1985 v znení
z r. 1990)

1.6.6.2.1 Obaly vyrobené pod¾a konštrukèného typu pre odosielané kusy, ktoré boli schválené príslušným úradom pod¾a predpisov IAEA
Safety Series No. 6 (vydanie z r. 1973 alebo vydanie z r. 1973 v platnom znení), smú by� pou�ívané naïalej výhradne na základe
multilaterálneho schválenia konštrukèného typu pre odosielané kusy v súlade s programom zabezpeèenia kvality predpísaným
v odseku 1.7.3 a za dodr�ania hranièných hodnôt aktivity a obmedzení vz�ahujúcich sa na látky, predpísaných v odseku 2.2.7.7.
Zaèatie novej série výroby takýchto obalov nie je dovolené. Zmeny konštrukèného typu obalu alebo druhu alebo mno�stva
dovoleného rádioaktívneho obsahu, ktoré pod¾a rozhodnutia príslušných úradov mô�u podstatne zní�i� bezpeènos�, musia
vyhovova� ustanoveniam RID. V zmysle ustanovení pododseku 5.2.1.7.5 má ma� ka�dý obal pridelené sériové èíslo, ktoré má by�
vyznaèené na vonkajšej strane.

1.6.6.2.2 Obaly vyrobené pod¾a konštrukèného typu pre odosielané kusy, ktoré boli schválené príslušným úradom pod¾a predpisov IAEA
Safety Series No. 6 (vydanie z r. 1985 alebo vydanie z r .1985 v znení z r. 1990), smú by� pou�ívané výhradne v súlade
s programom zabezpeèenia kvality predpísaným v oddiele 1.7.3 a za dodr�ania hranièných hodnôt aktivity a obmedzení
vz�ahujúcich sa na látky predpísaných v odseku 2.2.7.7., naïalej a� do 31. decembra 2003. Po tomto termíne je ïalšie pou�itie
obalov mo�né výhradne dodatoèným multilaterálnym schválením konštrukèného typu pre odosielané kusy. Zmeny
konštrukèného typu obalu alebo druhu alebo mno�stva dovoleného rádioaktívneho obsahu, ktoré pod¾a rozhodnutia príslušných
úradov mô�u podstatne zní�i� bezpeènos�, musia vyhovova� ustanoveniam RID. Všetky obaly, ktorých výroba sa uskutoèní po
31. decembri 2006, musia vyhovova� ustanoveniam RID.

1.6.6.3 Rádioaktívne látky v osobitnej forme, ktoré boli povolené pod¾a predpisov vydaných Medzinárodným úradom pre
atómovú energiu IAEA Safety Series No. 6 (vydanie z r. 1973, vydanie z r. 1973 v platnom znení, vydanie z r. 1985 a vydanie
z r. 1985 v znení z r. 1990)

Rádioaktívne látky v osobitnej forme vyrobené pod¾a vzoru, ktorý bol jednostranne schválený príslušným úradom pod¾a
predpisov IAEA Safety Series No. 6 (vydanie z r. 1973 alebo vydanie z r. 1973 v platnom znení), smú by� pou�ívané naïalej,
pokia¾ sú v súlade s programom zabezpeèenia kvality predpísaným v oddiele 1.7.3. Všetky rádioaktívne látky v osobitnej forme,
ktoré budú vyrobené po 31. decembri 2003, musia vyhovova� ustanoveniam RID.
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