KAPITOLA 2.10
2.10.1

LÁTKY ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE

Definice
Látky znečišťující moře jsou látky, které podléhají ustanovením přílohy III Úmluvy MARPOL, ve znění
pozdějších předpisů.

2.10.2

Všeobecná ustanovení
Látky znečišťující moře musí být přepravovány podle ustanovení přílohy III Úmluvy MARPOL, ve znění
pozdějších předpisů.
Index označuje symbolem P ve sloupci se záhlavím MP takové látky, materiály a předměty, které jsou
identifikovány jako látky znečišťující moře.
Látky znečišťující moře musí být přepravovány pod vhodnou položkou podle svých vlastností, jestliže
splňují kritéria pro některou ze tříd 1 až 8. Jestliže nesplňují kritéria pro žádnou z těchto tříd, musí být
přepravovány pod položkou: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N., UN 3077 nebo
popřípadě LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N., UN 3082, pokud neexistuje
specifická položka ve třídě 9.
Sloupec 4 Seznamu nebezpečných věcí obsahuje také informace o látkách znečišťujících moře
použitím symbolu P pro jednotlivé položky. Absence symbolu P nebo jeho přítomnost v tomto sloupci
nevylučuje použití 2.10.3
Jestliže látka, materiál nebo předmět má vlastnosti, které splňují kritéria látek znečisťujících moře, ale
nejsou identifikovány v tomto Řádu, taková látka, materiál nebo předmět musí být přepravovány jako
látka znečišťující moře podle tohoto Řádu.
Se schválením příslušného orgánu (viz 7.9.2) látky, materiály nebo předměty, které jsou v tomto Řádu
identifikovány jako látky znečišťující moře, které však již nesplňují kritéria pro látku znečišťující moře,
nemusí být přepravovány podle ustanovení tohoto Řádu vztahující se na látky znečišťující moře.
Látky znečišťující moře balené v samostatných nebo skupinových obalech, které obsahují maximálně
5 litrů kapaliny na samostatný nebo vnitřní obal nebo maximálně 5 kg netto hmotnosti tuhé látky na
samostatný nebo vnitřní obal, nepodléhají žádným dalším ustanovením tohoto kódu týkajících se látek
znečišťujících moře za předpokladu, že obal splňuje obecná ustanovení 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až
4.1.1.8. V případě látek znečišťujících moře, které rovněž splňují kritéria pro zařazení do jiné třídy
nebezpečnosti, jsou nadále použitelná všechna ustanovení tohoto předpisu týkající se jakýchkoliv
dalších nebezpečí.

2.10.3

Klasifikace
Látky znečišťující moře musí být klasifikovány podle oddílu 2.9.3.
Klasifikační kritéria 2.9.3 se nevztahují na látky nebo materiály třídy 7.

163

