Rättelser till Finlands författningssamling

Till Finlands författningssamling nr 22/1999
(Trafikministeriets beslut om ändring av TMb om transport av farliga ämnen på väg)
Den fjärde raden på sidan 43 står:
... 1582, 1626,...
Bör vara:
... 1582, 1588, 1626,...
De två sista raderna i ingressen på sidan 43 står:
... 2344, 3147 och 3334-3355 till tabel 1, nya titlar 3147, 3336, 3345-3352, 3354 och 3355 till tabel 2, nya titlar 2344, 3147 och
3334-3355 till tabel 3 i bihang B.5 i del III av bilaga B som följer:
Bör vara:
... 2344, 3115, 3147 och 3334-3355 till tabel 1, nya titlar 3147, 3336, 3345-3352, 3354 och 3355 till tabel 2, nya titlar 2344,
3115, 3147 och 3334-3355 till tabel 3 i bihang B.5 i del III av bilaga B som följer:
Fotnoten till punkten (1) vid mnr 2314 på sidan 55 står:
6/
Det tekniska namnet skall vara ett namn som för närvarande används i vetenskapliga och tekniska handbäcker, tidningar och
texter. Handelsnamn får inte användas här.
Bör vara:
7/
Det tekniska namnet skall vara ett namn som för närvarande används i vetenskapliga och tekniska handbäcker, tidningar och
texter. Handelsnamn får inte användas här.
Fotnoten till punkten (1) vid mnr 2314 på sidan 55 står:
7/
Det tekniska namnet skall vara det av ISO allmänt vedertagna namnet (se ISO 1750 1981, med ändringar), andra namn
listade i ″The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification″ eller namnet på
den/de aktiva komponenten/erna.
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Bör vara:
8/
Det tekniska namnet skall vara det av ISO allmänt vedertagna namnet (se ISO 1750 1981, med ändringar), andra namn
listade i ″The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification″ eller namnet på
den/de aktiva komponenten/erna.
Fotnoten till punkten (2) vid 2551a på sidan 67 står:
3/
Bokstäverna LQ är förkortning av engelskans ’’Limited Quantities’’ som här betyder ’’fri mängd’’.
Bör vara:
29/
Bokstäverna

LQ är förkortning av engelskans ’’Limited Quantities’’ som här betyder ’’fri mängd’’.

Den sextonde raden av punkten 71 vid mnr 2601 på sidan 72 står:
3006 ditiokarbamatpesticid, flytande, giftig,
Bör vara:
3006 tiokarbamatpesticid, flytande, giftig,
Punkten 4 vid mnr 3555 på sidan 98 står:
(4) Kriterier för godkännande av provningsresultatet
Inget provföremål får läcka. I komposit- eller kombinationsemballage får inget läckage av innehållet förekomma från
innerkärlet eller inneremballaget.
Provföremålen får inte visa skador som kan minska säkerheten under transport, eller formförändringar som kan nedsätta
hållfastheten eller orsaka instabilitet i staplarna.
Plastemballage skall kylas till omgivande temperatur innan provning sker.
Kompletterande permeationsprov för fat och dunkar av plast enligt marginalnummer 3526 samt för kompositemballage
(plast) enligt marginalnummer 3537 avsedda för transport av vätskor med flampunkt ≤ 61°C, med undantag av emballage av
typ 6HA1.
Bör vara:
(4) Kriterier för godkännande av provningsresultatet:
Inget provföremål får läcka. I komposit- eller kombinationsemballage får inget läckage av innehållet förekomma från
innerkärlet eller inneremballaget.
Provföremålen får inte visa skador som kan minska säkerheten under transport, eller formförändringar som kan nedsätta
hållfastheten eller orsaka instabilitet i staplarna.
Plastemballage skall kylas till omgivande temperatur innan provning sker.
I den första och sista kolumnerna av förteckningen 1 vid mnr 250 000 på sidan 147 står:
Brompropaner
3, 31 (c)
Bör vara:
Brompropaner

3, 3 (b), 31 (c)

I den första och sista kolumnerna av förteckningen 3 vid mnr 250 000 på sidan 154 står:
2344
3, 31 (c)
Bör vara:
2344

3, 3 (b), 31 (c)

Den fjärde raden på sidan 43 står:
... 1582, 1626,...
Bör vara:
... 1582, 1588, 1626,...
Den tjugosjätte, tjugosjunde och tjugoåttonde raden på sidan 43 står:
... 2344, 3147 och 3334-3355 till tabel 1, nya titlar 3147, 3336, 3345-3352, 3354 och 3355 till tabel 2, nya titlar 2344, 3147 och
3334-3355 till tabel 3 i bihang B.5 i del III av bilaga B som följer:
Bör vara:
... 2344, 3115, 3147 och 3334-3355 till tabel 1, nya titlar 3147, 3336, 3345-3352, 3354 och 3355 till tabel 2, nya titlar 2344,
3115, 3147 och 3334-3355 till tabel 3 i bihang B.5 i del III av bilaga B som följer:
Fotnoten till punkten (1) vid mnr 2314 på sidan 55 står:
6/
Det tekniska namnet skall vara ett namn som för närvarande används i vetenskapliga och tekniska handbäcker, tidningar och
texter. Handelsnamn får inte användas här.
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Bör vara:
7/
Det tekniska namnet skall vara ett namn som för närvarande används i vetenskapliga och tekniska handbäcker, tidningar och
texter. Handelsnamn får inte användas här.
Fotnoten till punkten (1) vid mnr 2314 på sidan 55 står:
7/
Det tekniska namnet skall vara det av ISO allmänt vedertagna namnet (se ISO 1750 1981, med ändringar), andra namn
listade i ″The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification″ eller namnet på
den/de aktiva komponenten/erna.
Bör vara:
8/
Det tekniska namnet skall vara det av ISO allmänt vedertagna namnet (se ISO 1750 1981, med ändringar), andra namn
listade i ″The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification″ eller namnet på
den/de aktiva komponenten/erna.
Fotnoten till punkten (2) vid 2551a på sidan 67 står:
3/
Bokstäverna LQ är förkortning av engelskans ’’Limited Quantities’’ som här betyder ’’fri mängd’’.
Bör vara:
29/
Bokstäverna

LQ är förkortning av engelskans ’’Limited Quantities’’ som här betyder ’’fri mängd’’.

Den sextonde raden av punkten 71 vid mnr 2601 på sidan 72 står:
3006 ditiokarbamatpesticid, flytande, giftig,
Bör vara:
3006 tiokarbamatpesticid, flytande, giftig,
Punkten 4 vid mnr 3555 på sidan 98 står:
(4) Kriterier för godkännande av provningsresultatet
Inget provföremål får läcka. I komposit- eller kombinationsemballage får inget läckage av innehållet förekomma från
innerkärlet eller inneremballaget.
Provföremålen får inte visa skador som kan minska säkerheten under transport, eller formförändringar som kan nedsätta
hållfastheten eller orsaka instabilitet i staplarna.
Plastemballage skall kylas till omgivande temperatur innan provning sker.
Kompletterande permeationsprov för fat och dunkar av plast enligt marginalnummer 3526 samt för kompositemballage
(plast) enligt marginalnummer 3537 avsedda för transport av vätskor med flampunkt ≤ 61°C, med undantag av emballage av
typ 6HA1.
Bör vara:
(4) Kriterier för godkännande av provningsresultatet:
Inget provföremål får läcka. I komposit- eller kombinationsemballage får inget läckage av innehållet förekomma från
innerkärlet eller inneremballaget.
Provföremålen får inte visa skador som kan minska säkerheten under transport, eller formförändringar som kan nedsätta
hållfastheten eller orsaka instabilitet i staplarna.
Plastemballage skall kylas till omgivande temperatur innan provning sker.
I den första och sista kolumnerna av förteckningen 1 vid mnr 250 000 på sidan 147 står:
Brompropaner
3, 31 (c)
Bör vara:
Brompropaner

3, 3 (b), 31 (c)

I den första och sista kolumnerna av förteckningen 3 vid mnr 250 000 på sidan 154 står:
2344
3, 31 (c)
Bör vara:
2344
Helsingfors 1999

3, 3 (b), 31 (c)

