Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Suomen säädöskokoelmaan n:o 22/1999
(LMp vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun päätöksen muuttamisesta)
Sivulla 43 25. ja 26. rivillä on:
... 2344, 3147 ja 3334-3355, taulukkoon 2 nimikkeet 3147, 3336, 3345-3352, 3354 ja 3355, taulukkoon 3 nimikkeet 2344,
3147 ja 3334-3355 seuraavasti:
Pitää olla:
... 2344, 3115, 3147 ja 3334-3356, taulukkoon 2 nimikkeet 3147, 3336, 3345-3352, 3354 ja 3355, taulukkoon 3 nimikkeet
2344, 3115, 3147 ja 3334-3356 seuraavasti:
Sivulla 43 johdantolauseen kaksi viimeistä riviä on:
... 2344, 3147 ja 3334-3355, taulukkoon 2 nimikkeet 3147, 3336, 3345-3352, 3354 ja 3355, taulukkoon 3 nimikkeet 2344,
3147 ja 3334-3355 seuraavasti:
Pitää olla:
... 2344, 3115, 3147 ja 3334-3356, taulukkoon 2 nimikkeet 3147, 3336, 3345-3352, 3354 ja 3355, taulukkoon 3 nimikkeet
2344, 3115, 3147 ja 3334-3356 seuraavasti:
Sivulla 43 toisella rivillä on:
... 1582, 1626,...
Pitää olla:
... 1582, 1588, 1626,...
Sivulla 55 rn:n 2314 kohdan (1) alaviite on:
6/
Teknisenä nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, lehdissä ja teksteissä käytettäviä nimityksiä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.
Pitää olla:
7/
Teknisenä nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, lehdissä ja teksteissä käytettäviä nimityksiä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen.
Sivulla 56 rn:n 2314 kohdan (1) alaviite on:
7/
Teknisen (-ten) nimen (-ien) tulee olla yleisesti käytetty ISO n hyväksymä nimi (ks. ISO 1750 1981, muutoksineen), muu
julkaisun ″The WHO Recommended Classification of Pecticides by Hazard and Guidelines to Classification″ mukainen nimi
tai tehoaineen (-iden) nimi (-et).
Pitää olla:
8/
Teknisen (-ten) nimen (-ien) tulee olla yleisesti käytetty ISO n hyväksymä nimi (ks. ISO 1750 1981, muutoksineen), muu
julkaisun ″The WHO Recommended Classification of Pecticides by Hazard and Guidelines to Classification″ mukainen nimi
tai tehoaineen (-iden) nimi (-et).
Sivulla 68 rn:n 2551a kohdan (2) alaviite on:
3/
Kirjaimet ″LQ″ ovat lyhenne englanninkielisistä sanoista ″Limited Quantities″, joka tarkoittaa ″kuljetus rajoitetuissa
määrin″.
Pitää olla:
29/
Kirjaimet ″LQ″ ovat lyhenne englanninkielisistä sanoista ″Limited Quantities″, joka tarkoittaa ″kuljetus rajoitetuissa
määrin″.
Sivulla 73 rn:n 2601 kohdan 71 kuudennella rivillä on:
3006 torjunta-aine,—
ditiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,
Pitää olla:
3006 torjunta-aine, tiokarbamaattiyhdiste, nestemäinen, myrkyllinen,
Sivuilla 98-99 rn:n 3555 kohta (4) on:
(4) Kokeen hyväksyminen:
Koekappaleiden tulee pysyä tiiviinä. Yhdistettyjen pakkausten tai pakkausyhdistelmien sisäastian tai sisäpakkauksen
tulee pysyä tiiviinä.
Koekappaleissa ei saa olla sellaisia vikoja, jotka voivat vaikuttaa kuljetuksen turvallisuuteen tai muodonmuutoksia, jotka
voivat alentaa lujuutta tai aiheuttaa sen, että kolleista muodostettu pino ei olisi stabiili.
Muovipakkaukset tulee jäähdyttää huoneen lämpötilaan ennen arviointia.
Palavien nesteiden, joiden leimahduspiste on 61 C tai alempi, kuljetukseen tarkoitetuille reunanumeron 3526 mukaisille
muovitynnyreille ja -kanistereille ja reunanumeron 3537 mukaisille yhdistetyille pakkauksille (muoviset) lukuun ottamatta
6HA1-tyyppisiä pakkauksia suoritettava nestehöyryn läpäisevyystesti
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Pitää olla:
(4) Kokeen hyväksyminen:
Koekappaleiden tulee pysyä tiiviinä. Yhdistettyjen pakkausten tai pakkausyhdistelmien sisäastian tai sisäpakkauksen
tulee pysyä tiiviinä.
Koekappaleissa ei saa olla sellaisia vikoja, jotka voivat vaikuttaa kuljetuksen turvallisuuteen tai muodonmuutoksia, jotka
voivat alentaa lujuutta tai aiheuttaa sen, että kolleista muodostettu pino ei olisi stabiili.
Muovipakkaukset tulee jäähdyttää huoneen lämpötilaan ennen arviointia.
Sivulla 146 rn:n 250 000 taulukossa 1 ensimmäisessä ja viimeisessä sarakkeessa on:
Bromipropaanit
3, 31 (c)
Pitää olla:
Bromipropaanit

3, 3 (b), 31 (c)

Sivulla 153 rn:n 250 000 taulukossa 3 ensimmäisessä ja viimeisessä sarakkeessa on:
2344
3, 31 (c)
Pitää olla:
2344

3, 3 (b), 31 (c)

