
ATP – ODOBRENO ZA TRANSPORT POKVARLJIVIH ŽIVIL 
APPROVED FOR TRANSPORT OF PERISHABLE FOODSTUFFS

Kdaj izvajati kontrolo vozil po ATP?
• V primeru transporta pokvarljivih živil med dvema ali več                                                                                                                                              
   članicami podpisnicami sporazuma.
• Znotraj nekaterih držav članic, ki so ta sporazum 
   integrirale v lastno zakonodajo, ki ureja prevoz 
   pokvarljivih živil.

Obseg kontrole vozila po sporazumu ATP
• Kontrola izotermije vozila med delovanjem.
• Kontrola učinkovitosti termičnih naprav v rabi.
• Opremljanje vozila in/ali priklopnika z mednarodno 
   veljavnimi ATP oznakami.
• Izdaja mednarodno veljavnega ATP certifikata.

Veljavnost ATP pregleda
Osnova tako za izvedbo kontrole izotermije vozila v rabi 
kot za kontrolo učinkovitosti termičnih naprav vozil v 
rabi je predhodni ATP certifikat o prvem ali ponovnem 
pregledu izdan s strani ene od ATP postaj.

• Veljavnost prvega pregleda je šest let.
• Veljavnost ponovnih rednih periodičnih pregledov 
   znaša tri leta.
• Veljavnost je označena na certifikatu ter ATP tablici in                                                                                                                                               
   ATP označevalni nalepki, ki sta nameščeni na 
   vozilu in/ali priklopniku.

Izolirane hladilne naprave, ki se uporabljajo za transport pokvarljivih živil, morajo biti redno vzdrževane in pregledane 
s strani pooblaščenih ATP postaj. Gre za sporazum o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o specialnih vozilih za 
njihov prevoz. Podjetje LOTRIČ Meroslovje je pooblaščeno za redni in izredni pregled vozil po posebnih zahtevah – ATP.
Vpisano je na mednarodni seznam izvajalcev pregledov vozil pri Evropski komisiji.

Prednosti izvajanja kontrole vozil 
po sporazumu ATP
• Zagotavljanje zakonskih zahtev tako na nacionalni
   kot na mednarodni ravni.
• Možnost prevoza hitro pokvarljivega blaga v
   državah, t. i. državah podpisnicah sporazuma ATP.
• Doseganje kakovosti in varni prevoz hitro
   pokvarljivega blaga.
• Izpolnjevanje zahtev naročnikov.
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Zagotavljanje hladne verige na poti živil in zdravil od proizvajalca 
do končnega uporabnika
• Kalibracija zapisovalnika temperature skladno s standardi EN 12830, EN 13485 in EN 13486.
• Kalibracija v območju v katerem se monitoring izvaja.
• Priporočljiva izvedba vsaj v treh temperaturnih točkah (za vse temperaturne sonde zapisovalnika).

Smernice o Dobri distribucijski praksi 
(DDP) – zdravila
V temperaturno nadzorovanih vozilih je potrebno 
opremo za spremljanje temperature, ki se uporablja
med prevozom, vzdrževati in redno kalibrirati.

Uredba komisije Evropske skupnosti 
37/2005 – živila
V prevoznih sredstvih, skladiščih ter pri shranjevanju 
hitro zamrznjenih živil je potrebno spremljanje
temperature. Vse merilne naprave uporabljene v ta na-
men morajo ustrezati EN 12830, EN 13485 in
EN 13486 standardom.

MAPPING
Izvajamo mapping v kombiniranih in tovornih vozilih ter transportnih zabojih
• Glede na zahteve naročnika/proizvajalca zdravil.
• Medtem, ko vozilo stoji ali je na poti.
• V polnih ali/in praznih vozilih.
• V reprezentativnih razmerah, pri čemer je potrebno upoštevati sezonska nihanja.


