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Předmluva
Mezinárodní Úmluva o bezpečnosti života na moři, 1974 (SOLAS), se změnami, se zabývá různými aspekty
námořní bezpečnosti a obsahuje v kapitole VII závazná ustanovení upravující přepravu nebezpečných věcí
v balené formě nebo tuhých nebezpečných látek ve volně loženém stavu. Přeprava nebezpečných věcí je
zakázaná, pokud neodpovídá příslušným ustanovením kapitoly VII, která jsou rozšířena Mezinárodním námořním
řádem pro nebezpečné věci (IMDG Code).
Předpis II-2/19 Úmluvy SOLAS, se změnami, stanoví zvláštní požadavky na plavidlo určené pro přepravu
nebezpečných věcí, která byla spuštěna na vodu nebo která byla v obdobném fázi stavby dne 1. července 2002
nebo později.
Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z plavidel, 1973, pozměněná protokolem z roku 1978 týkajícím se
této úmluvy (MARPOL), se zabývá různými aspekty prevence před znečišťováním moří a obsahuje ve své příloze
III závazná ustanovení pro prevenci znečišťování škodlivými látkami přepravovanými po moři v balené formě.
Předpis 1(2) zakazuje přepravu škodlivých látek v plavidlech, pokud nevyhovuje ustanovením přílohy III, která jsou
rozšířena rovněž IMDG Code.
Ve shodě s Ustanoveními o zprávách o nehodách se škodlivými látkami (Protokol I k MARPOL) musí být nehody
spojené s úniky takových látek z plavidel oznámeny velitelem nebo jinou osobou velící dotyčnému plavidlu.
IMDG Code, který byl přijat rezolucí A.716(17) a pozměněn Změnami 27 až 30, byl doporučen vládám k přijetí nebo
k používání jako základ pro vnitrostátní předpisy při plnění jejich závazků podle předpisu VII/1.4 Úmluvy SOLAS
1974, se změnami, a předpisu 1(3) přílohy III k MARPOL. IMDG Code, se změnami, získal závazný status od
1. ledna 2004 pod záštitou SOLAS; avšak některé jeho části zůstávají doporučující. Dodržování IMDG Codu
harmonizuje praxi a postupy používané při přepravě nebezpečných věcí po moři a zajišťuje dodržení závazných
ustanovení Úmluvy SOLAS a přílohy III k MARPOL.
IMDG Code, který stanoví podrobné požadavky vztahující se na každou jednotlivou látku, materiál nebo předmět,
doznal mnoha změn, jak uspořádáním, tak i obsahem, aby udržel krok s rozvojem a pokrokem průmyslu. Výbor pro
námořní bezpečnost (MSC) IMO je zmocněn Shromážděním Organizace přijímat změny a doplňky k tomuto Řádu
a tím umožnit IMO rychle reagovat na vývojové změny v dopravě.
MSC na svém devadesátém třetím zasedání schválil za účelem usnadnění multimodální přepravy nebezpečných
věcí, že ustanovení IMDG Codu 2014, mohou být používána na základě dobrovolnosti od 1. ledna 2015, než vstoupí
oficiálně v platnost dne 1. ledna 2016, bez jakéhokoli přechodného období. Toto je popsáno v rezoluci MSC.
372(93) a v úvodu k tomuto Řádu. Je třeba zdůraznit, že v kontextu jazyka IMDG Codu: slova „musí“, „měly by“ a
„mohou (smějí)“, jsou-li používána v tomto Řádu, znamenají, že příslušná ustanovení jsou „závazná“, „doporučená“
a popřípadě „dobrovolná“.
Pro podrobné informace o změnách navštivte prosím http:/gisis.imo.org a přejděte k modulu IMDG Codu
(bezplatný, vyžaduje se okamžitá registrace). Informujte prosím IMO o zřejmých rozdílech nebo chybách v textech
různých verzí IMDG Codu (dokumenty IMO, tištěná publikace a CD/stažený soubor a internetová verze tohoto
Řádu) pomocí stejného spojení.
IMDG Code je též dostupný jako plně vyhledatelná databáze na CD nebo jako stažený soubor (včetně položek
v jeho dodatku). Intranetové a internetové (předplatitelné) verze jsou též k dispozici. Pro více informací navštivte
prosím webovou stránku Vydavatelské služby (Publishing Service) IMO na www.imo.org ke zhlédnutí živé ukázky
verzí na CD/stažený soubor a k získání detailů, jakým způsobem funguje online předplatné na IMDG Code.
Bude-li to vyžadováno, bude webová stránka IMO obsahovat i soubory s erraty a korigendy k tomuto vydání IMDG
Codu.
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