
Rättelser till Finlands författningssamling

Till Finlands författningssamling nr 537/2013
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av

farliga ämnen på väg)

På sidan 3, i raderna 15 och 16 står:
..., underpunkt (a) i avsnitt 6.2.2.7.2, varvid de nuvarande fotnoterna 1–4 i kapitel 6.2 blir fotnoter 2–5, ...

Bör vara:
..., underpunkt (a) i avsnitt 6.2.2.7.2, varvid de nuvarande fotnoterna 2–4 i kapitel 6.2 blir fotnoter 3–5,...

På sidan 3, i raderna 31 och 32 står:
...6.8.2.1.20, varvid de nuvarande fotnoterna 5–14 blir fotnoter 6–15, ...

Bör vara:
...6.8.2.1.20, varvid de nuvarande fotnoterna 5–15 blir fotnoter 6–16, ...

På sidan 4, i raderna 28 och 29 står:
.., till avsnitt 6.7.2.20.1 underpunkt (c) en ny fotnot 2, varvid de nuvarande fotnoterna 2 – 7 i kapitel 6.7 blir fotnoter 3 –
8,..

Bör vara:
.., till avsnitt 6.7.2.20.1 underpunkt (c) en ny fotnot 2, varvid de nuvarande fotnoterna 2 – 6 i kapitel 6.7 blir fotnoter 3 –
7,..

På sidan 4, till fotnoten tilläggs direktivhänvisning:
Kommissionens direktiv 2012/45/EU (32012L0045); EUT nr L 332, 4.12 2012, s. 18

På sidan 12, den första raden i avsnitt 1.6.1.23 står:
Brandsläckare tillverkade före den 1 juli enligt bestämmelserna i 8.1.4.3 som var

Bör vara:
Brandsläckare tillverkade före den 1 juli 2011 enligt bestämmelserna i 8.1.4.3 som var

På sidan 21, avsnitt 1.10.1.4 i anmärkningen i avsnitt 1.10.5 står:
Vid transport av farligt gods ska varje besättningsmedlem i ett tåg medföra fotolegitimation.

Bör vara:
Vid transport av farligt gods ska varje medlem av fordonsbesättningen medföra fotolegitimation.

På sidan 25, definitionen av samhanteringsgrupp ’’N’’ i avsnitt 2.2.1.1.6 står:
N Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.

Bör vara:
N Föremål som endast innehåller extremt okänsliga ämnen.

På sidan 27, sista raden i anmärkningen 2 i avsnitt 2.2.1.1.8.2 står:
har bedömts att föremålet, förpackat för transport, kan utgöra en störrerisk.
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Bör vara:
har bedömts att föremålet, förpackat för transport, kan utgöra en större risk.

På sidan 31, klassificeringskoden F3 i avsnitt 2.2.3.3 står:

Utan
sekundär
fara
F

Föremålt
F3

Bör vara:

3269 POLYESTERHARTSSATS
3473 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
3473 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
3473 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE FÖRPACKADE MED

UTRUSTNING

Utan
sekundär
fara
F

Föremål
F3

3269 POLYESTERHARTSSATS
3473 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
3473 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE I UTRUSTNING eller
3473 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE FÖRPACKADE MED

UTRUSTNING

På sidan 38, UN 2028 i klassificeringskoden C11 i avsnitt 2.2.8.3 står:
2028 BATTERIER, VÅTA, FYLLDA MED SYRA för lagring av elektricitet

Bör vara:
2028 RÖKBOMBER, ICKE-EXPLOSIVA, med frätande vätska utan drivanordning

På sidan 54, nionde och tionde raden i Tabell A i avsnitt 3.2.1 står:

GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,
N.O.S. med ett LC50-värde om högst
200 ml/m3 och mättad ångkoncentration

6.1 T1
tai
T4

I 6.1 274 0 E0 P601 MP8
MP17

omminst500LC50

3382 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,
N.O.S. med ett LC50-värde om högst
1000 ml/m3 och mättad ångkoncentration

6.1 T1
tai
T4

I 6.1 274 0 E0 P602 MP8
MP17

omminst10LC50
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Bör vara:

3381 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,
N.O.S. med ett LC 50-värde om högst
200 ml/m3 och mättad ångkoncentration

6.1 T1
eller
T4

I 6.1 274 0 E0 P601 MP8
MP17

omminst500LC50

3382 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,
N.O.S. med ett LC50-värde om högst
1000 ml/m3och mättad ångkoncentration

6.1 T1
eller
T4

I 6.1 274 0 E0 P602 MP8
MP17

omminst10LC50

På sidan 60, UN 3506 i Tabell B i avsnitt 3.2.2 står:

VICKSILVER I TILLVERKADE FÖREMÅL 3506

Bör vara:

KVICKSILVER I TILLVERKADE FÖREMÅL 3506

På sidan 65, särbestämmelsen 357 i avsnitt 3.3.1 står:
Nitroglycerin, lösning i alkohol med över 1 % men högst 5 % nitroglycerin, får klassificeras i klass 3 och tillordnas UN 3064 under
förutsättning att alla krav i förpackningsinstruktion P300 i 4.1.4.1 är uppfyllda.

Bör vara:
Råolja som innehåller svavelväte i tillräckligt hög koncentration så att ångor som avges från råoljan kan utgöra en fara vid
inandning, ska avsändas under benämningen UN 3494 RÅOLJA, SVAVELRIK, BRANDFARLIG, GIFTIG.

På sidan 66, andra raden i underpunkt (d) i särbestämmelsen 363 i avsnitt 3.3.1 står:
ska maskinen eller utrustningen etiketteras utvändigt på en sida enligt

Bör vara:
ska maskinen eller utrustningen etiketteras utvändigt på en sida enligt 5.2.2

På sidan 67, den andra raden i särbestämmelsen 560 i avsnitt 3.3.1 står:
... salter) ocett ämne med en flampunkt, vid ...

Bör vara:
... salter) och ett ämne med en flampunkt, vid ...

På sidan 74, andra och tredje raden i avsnitt 4.1.1.20.5 står:
kontrollerasvisuellt invändigt och utvändigt. De ska genomgå återkommande kontroll
ochprovning i enlighet med 6.2.3.5 minst vart femte år.

Bör vara:
kontrolleras visuellt invändigt och utvändigt. De ska genomgå återkommande kontroll
och provning i enlighet med 6.2.3.5 minst vart femte år.

På sidan 100, första raden, i underpunkt (1) i P004 i avsnitt 4.1.4.1 står:
(1) för bränslecellsbehållare, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i4 1 1 1,.1.1.2

Bör vara:
(1) För bränslecellsbehållare, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2,

På sidan 124, i elfte och tolfte raden, i Tabell 2, i P200 i avsnitt 4.1.4.1 står:

858 HEXAFLUORPROPEN (KÖLDMEDIUM R
1216)

2A X X X X 10 22 1,11 ra

1859 KISELTETRAFLUORID,
KOMPRIMERAD

2TC 450 X X X X 5 200
300

0,74
1,10

Bör vara:

1858 HEXAFLUORPROPEN (KÖLDMEDIUM R
1216)

2A X X X X 10 22 1,11 ra

1859 KISELTETRAFLUORID,
KOMPRIMERAD

2TC 450 X X X X 5 200
300

0,74
1,10

a

Till sidan 149, bör tillägga rubriken Förpackade föremål innan texten ’’Följande förpackningar...’’iP902 i avsnitt 4 1.4 1
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På sidan 158, tankkoden V och F i del 4 i tabellen i avsnitt 4.3.4.1.1 står:

V = tank med luftningsutrustning, enligt 6.8.2.2.6, men ingen anordning som
förhindrar att lågor breder ut sig, eller

F = tank med luftningsutrustning, enligt 6.8.2.2.6, försett med anordning som
förhindrar att lågor breder ut sig, eller

Bör vara:

V = tank med luftningsutrustning, enligt 6.8.2.2.6, men ingen anordning som
förhindrar att lågor breder ut sig, eller tank som inte är explosionstrycksäker

F = tank med luftningsutrustning, enligt 6.8.2.2.6, försett med anordning som
förhindrar att lågor breder ut sig, eller tank som är explosionstrycksäker

På sidan 161, tionde raden i underpunkt (a) i avsnitt 5.1.2.1 står:
miljöfarligaämnen föreskrivs för olika kollin, behöver UN-numret eller etiketten endast

Bör vara:
miljöfarliga ämnen föreskrivs för olika kollin, behöver UN-numret, etiketten eller märkningen endast

På sidan 164, alla stycken efter rubriken ’’Tilläggsuppgifter eller särskilda uppgifter som krävs för vissa klasser’’ bör upphäva i
avsnitt 5.4 1 2

På sidan 164, i sista stycket i avsnitt 5.4.1.1.18 står: ...
(enligt 5.4.1.4.3 i IMDG-koden) anges istället för ’’MILJÖFARLIGT’’.

Bör vara:
... (enligt 5.4.1.4.3 i IMDG-koden) anges.

På sidan 178, fjärde och femte raden i tabell i 6.2.4.1 står:

EN 14893:2006
+AC:2007

EN 146383:2010+
AC:2012

Bör vara:

EN 14638-3:2010 +
AC:2012

EN
14893:2006
+AC:2007

Gasflaskor – Återfyllningsbara
svetsade behållare med kapacitet
mindre än 150 l – Del 3: Svetsade
behållare av kolstål konstruerade
baserat på experimentella metoder

Utrustning och tillbehör för gasol
(LPG) – Transportabel gasolbehållare
(LPG) av metalliska material med
kapacitet från 150 till och med 1000 l

Gasflaskor – Återfyllningsbara
svetsade behållare med kapacitet
mindre än 150 l – Del 3: Svetsade
behållare av kolstål konstruerade
baserat på experimentella metoder

Utrustning och tillbehör för gasol
(LPG) – Transportabel gasolbehållare
(LPG) av metalliska material med
kapacitet från 150 till och med 1000 l

6.2.3.1*
och 6.2.3.4

6.2.3.1*
och 6.2.3.4

6.2.3.1*
och 6.2.3.4

6.2.3.1*
och 6.2.3.4

Tillsvidare

Tillsvidare

Tillsvidare

Tillsvidare

På sidan 185, Högsta tillåtna arbetstryck i punkt (b), i underpunkt (i) och (iii) i 6 .7.3.1 står:
(i) ... i 4.2.5.2.6, högsta tillåtna arbetstryck (i bar) som...
(iii)...högsta tillåtna arbetstryck (i bar) angivet i UN-tankinstruktion...

Bör vara:
(i) ... i 4.2.5.2.6, högsta tillåtna arbetstryck (MAWP) (i bar) som...
(iii)...högsta tillåtna arbetstryck (MAWP) (i bar) angivet i UN-tankinstruktion ...

På sidan 192, underpunkt (f) i avsnitt 6.7.5.6.1 står:
(f) avblåsningsarean ...

Bör vara:
(d) avblåsningsarean ...

På sidan 206, andra raden i underpunkt (e) i avsnitt 7.3.2.6.2 står:
plastsäck, som innehåller tillräckligt med sorbent absorberande material för att suga
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Bör vara:
plastsäck som innehåller tillräckligt med absorberande material för att suga

På sidan 206, fjärde raden i avsnitt 6.12.3.2.2 står:
godkänd av (Anm. enligt...

Bör vara:
godkänd av Säkerhets- och kemikalieverket (Anm.enligt...


