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zdravotní péče a/nebo s ní spojeného výzkumu – odpady z porodnic, diagnostiky, léčení nebo 
prevence nemocí u lidí – odpady, jejichž sběr a likvidace nepodléhá zvláštním požadavkům vzhledem 
k prevenci infekce) nebo 18 02 03 (Odpady z lékařské nebo veterinární zdravotní péče a/nebo s ní 
spojeného výzkumu – odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí u zvířat -odpady, 
jejichž sběr a likvidace nepodléhá zvláštním požadavkům vzhledem k prevenci infekce) podle 
seznamu odpadů přiloženého k Rozhodnutí Komise 2000/532/ES4, se změnami. 
 

2.2.62.1.11.3 Dekontaminované medicínské nebo klinické odpady, které dříve obsahovaly infekční látky, 
nepodléhají ustanovením ADR, ledaže splňují kritéria pro zařazení do jiné třídy.  

 
2.2.62.1.11.4 (Vypuštěno) 

 
2.2.62.1.12 Infikovaná zvířata 
 
2.2.62.1.12.1 Živá zvířata smějí být použita k zaslání infekční látky, jen pokud nemůže být zaslána nějakým jiným 

způsobem. Živá zvířata, která byla záměrně infikována a je známo nebo je podezření, že obsahují 
infekční látku, smějí být přepravována jen za  podmínek schválených  příslušným orgánem. 

 
POZNÁMKA: Schválení příslušných orgánů musí být vydávána na základě platných pravidel pro 
přepravu živých zvířat s přihlédnutím k aspektům nebezpečných věcí. Orgány, které jsou příslušné ke 
stanovování těchto podmínek a pravidel pro schvalování musí být uznány na národní úrovni.  
 
Není-li k dispozici schválení vydané příslušným orgánem smluvní strany ADR, smí příslušný orgán 
smluvní strany ADR uznat schválení vydané příslušným orgánem země, která není smluvní stranou 
ADR. 
 
Pravidla pro přepravu živých zvířat jsou obsažena např. v nařízení Rady (ES) č. 1/2005 z 22. prosince 
2004 o ochraně zvířat během přepravy (Úřední věstník Evropské unie č. L3 z 5. ledna 2005) se 
změnami. 
 

2.2.62.1.12.2 (Vypuštěno) 

 
2.2.62.2 Látky nepřipuštěné k přepravě  
 
 Živí obratlovci nebo bezobratlá zvířata nesmějí být použiti(a) k tomu, aby přepravovali(a) infekční látku, 

ledaže by tato látka nemohla být přepravena jiným způsobem nebo ledaže by tato přeprava byla 
schválena příslušným orgánem (viz  2.2.62.1.12.1).  

 
2.2.62.3 Seznam hromadných položek 
 

Infekční látky 
nebezpečné pro 
lidi  

I1 2814 LÁTKA INFEKČNÍ, NEBEZPEČNÁ PRO LIDI  

    

Infekční látky 
nebezpečné jen  
pro zvířata 

I2 2900 LÁTKA INFEKČNÍ, NEBEZPEČNÁ pouze PRO ZVÍŘATA 

    

Klinické odpady  I3 3291 ODPAD KLINICKÝ, NESPECIFIKOVANÝ,J.N. nebo 

  3291 ODPAD (BIO)MEDICÍNSKÝ, J.N. nebo 

  3291 
3549 

 
3549 

ODPAD MEDICÍNSKÝ REGULOVANÝ, J.N. 
ODPAD MEDICÍNSKY, KATEGORIE A, OHROŽUJÍCÍ LIDI, 
tuhý nebo 

ODPAD MEDICÍNSKY, KATEGORIE A, OHROŽUJÍCÍ 
pouze ZVÍŘATA, tuhý 

    

Biologické látky I4 3373 LÁTKY BIOLOGICKÉ, KATEGORIE B 
 


