
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen Utgiven i Helsingfors den 2 december 2015

1375/2015

Statsrådets förordning
om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om lufttransport av farliga ämnen (210/1997) 2, 5 b, 8 och 13 §,

sådana de lyder, 2 § i förordningarna 601/2012 och 443/2014, 5 b § i förordningarna
429/2005 och 659/2009, 8 § i förordningarna 429/2005 och 601/2012 samt 13 § i förord-
ning 601/2012, som följer: 

2 § 

Standarder som ska tillämpas

Vid lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen iakttas, med de reservationer
som Finland har gjort, ICAO-TI, sådana bestämmelserna lyder godkända för att tillämpas
under åren 2015 och 2016, så som föreskrivs i denna förordning. 

Trafiksäkerhetsverket informerar om ICAO-TI.

5 b § 

Strålskyddsprogram och ledningssystem 

Den som transporterar eller tillfälligt förvarar radioaktiva ämnen ska ha ett sådant strål-
skyddsprogram som avses i punkt 1;6.2 i ICAO-TI. Av programmet ska framgå vilka åt-
gärder som ska vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering orsakad av
transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen samt av olycka eller tillbud som in-
träffar i samband med transport eller tillfällig förvaring. Dessa åtgärder ska ställas i rela-
tion till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet
ska  delges Strålsäkerhetscentralen innan transport- eller förvaringsverksamheten inleds. 

Om inte något annat anges i punkt 1;6.3 i ICAO-TI, ska verksamhetsutövaren för att sä-
kerställa att verksamheten stämmer överens med kraven göra upp ett i punkt 1;6.3 i ICAO-
TI avsett och inom verksamheten tillämpligt ledningsprogram för transport av radioaktiva
ämnen och för de åtgärder som avses i punkt 1;6.1.3 i ICAO-TI.

Ett ledningsprogram enligt 2 mom. ska grunda sig på sådana krav som Strålsäker-
hetscentralen anser vara godtagbara. Ledningsprogrammet ska hållas tillgängligt för Strål-
säkerhetscentralen.

8 § 

Skyldighet för tillverkare och återförsäljare av förpackningar att tillhandahålla 
information

En tillverkare av en förpackning och en senare återförsäljare som avses i punkterna
6;1.1.3 och 6;6.2.3 i ICAO-TI ska lämna uppgifter om de förfaranden som ska iakttas och
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en beskrivning av typer av och mått på förslutare och andra behövliga delar, så att man
kan försäkra sig om att den förpackning som bjuds ut för en transport uppfyller kraven i
bestämmelser och föreskrifter. 

13 § 

Påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

I statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar
avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktnings-
organ som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015) föreskrivs om godkännande av
förpackningar och tankar som används för transport av farliga ämnen och om påvisande
av annan överensstämmelse med kraven.

För transport av farliga ämnen får det också användas förpackningar och tankar som
godkänts av en utländsk, behörig myndighet som avses i ICAO-TI eller av en inrättning
som denna myndighet har bemyndigat.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 26 november 2015

Kommunikationsminister Anne Berner
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