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Osobitné ustanovenia

5.5.1

Osobitné ustanovenia na zasielanie látok spôsobilých vyvola nákazu

5.5.1.1

ivé stavovce alebo bezstavovce nesmú by pouité na zasielanie látky spôsobilej vyvola nákazu okrem prípadu, ak túto
látku nie je moné prepravova iným spôsobom. Takéto zvieratá sa majú naloi, oznaèi, pomenova a prepravova pod¾a
prísluných pravidiel platných na prepravu zvierat.1)

5.5.1.2

(neobsadené)

5.5.1.3

Màtve zvieratá, o ktorých je známe alebo sa dá predpoklada, e obsahujú látky spôsobilé vyvola nákazu, sa majú naklada,
oznaèi, pomenova a prepravova pod¾a podmienok3) urèených prísluným úradom krajiny pôvodu.2)

5.5.2

Osobitné ustanovenia pre zamorené vozne, kontajnery a nádre

5.5.2.1

Pri preprave UN 3359 ZAMORENÁ JEDNOTKA (vozeò, kontajner alebo nádr) musí by v nákladnom liste uvedený zápis
pod¾a pododseku 5.4.1.1.1, ako aj dátum zamorenia, typ a mnostvo pouitých zamorovacích prostriedkov. Okrem toho tu
musia by uvedené pokyny na odstránenie zvykov zamorovacích prostriedkov vrátane údajov o (prípadne) pouitých
zaplyòovacích nástrojoch.
Tieto údaje musia by spísané v jednom z úradných jazykov krajiny pôvodu/zasielate¾skej krajiny, a ak týmto jazykom nie je
francúztina, nemèina, talianèina alebo angliètina, je potrebné uvies ich aj vo francúztine, nemèine, talianèine alebo
v angliètine, ak medzinárodné tarify alebo dohody medzi eleznicami nepredpisujú inak.

5.5.2.2

Na kadom zamorenom vozni, kontajneri alebo nádri musí by kvôli osobám, ktoré by sa snaili dosta dovnútra vozòa,
kontajnera alebo nádre, umiestnená na dobre vidite¾nom mieste výstraná znaèka pod¾a odseku 5.5.2.3.
Údaje na obrázku musia by napísané v jazyku, ktorý odosielate¾ uzná za vhodné.

5.5.2.3

Výstraná znaèka pre zamorené jednotky musí ma obdånikový tvar, ktorý má minimálne 300 mm irokú stranu a minimálne
250 mm vysokú hranu. Nápisy musia by napísané èiernou farbou na bielom podklade, minimálna výka písma musí by
25 mm. Pod týmto textom je zobrazená táto znaèka.

1)

Pravidlá na prepravu zvierat sú obsiahnuté napríklad v smernici 91/628/EHS z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat pri preprave (Ú. v. ES L 340,
11. 12. 1991) a v odporúèaniach Európskej rady (Ministerského výboru) na prepravu urèitých druhov zvierat.

2)

Ak krajina pôvodu nie je zmluvným tátom COTIF, prísluný úrad prvého zásielkou dotknutého èlenského tátu COTIF.

3)

Prísluné predpisy sú obsiahnuté napríklad v smernici 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady Európskych spoloèenstiev z 3. októbra 2002 pre
hygienické predpisy pre ved¾ajie zvieracie produkty urèené nie pre ¾udí (Ú. v. EÚ L 27, 10. 10. 2002).
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