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Begäran om yttrande om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) och av statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av
farliga ämnen på hamnområden (251/2005)
Kommunikationsministeriet ber om ert yttrande om de bifogade utkasten till
ändring av de förordningar som nämns ovan.
Bakgrund och syfte
Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) kommitté för skydd av den
marina miljön har antagit resolution MSC.406(96) genom vilken bl.a. bestämmelserna i IMDG-koden i kapitel VII del A i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS-konventionen, FördrS 11/1981).
I och med de föreslagna ändringarna blir vissa av ändringarna i resolutionen, som redan satts i kraft, närmare reglerade. Några av de bestämmelser som ska ändras gäller transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i
Östersjön.
Ändringarna gäller vissa avgränsade grupper med anknytning till transport
av farliga ämnen. De föreslagna ändringarna anses inte ha några betydande konsekvenser för statshushållningen eller andra betydande kostnadseffekter. Ändringarna förbättrar säkerheten och förenhetligar den reglering som gäller transport av farliga ämnen med olika transportslag.
Hur yttrande lämnas
Eventuella yttranden ska lämnas senast den 18 maj 2018.
Vi ber er lämna ert yttrande genom att svara på den begäran om yttrande
som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur
tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras
per e-post lausunto.om@om.fi.
Ett andrahandsalternativ är att lämna yttrandet till kommunikationsministeriets registratorskontor (kirjaamo@lvm.fi) eller till Mari Suominen (mari.suominen@lvm.fi). Vänligen hänvisa till diarienumret (LVM/326/03/2018) för
denna begäran om yttrande.
Utlåtanden är offentliga och de publiceras på webbtjänsten utlåtande.fi, i
statsrådets tjänst för projektinformation och på kommunikationsministeriets
webbplats.
Ytterligare information ges av Mari Suominen (mari.suominen@lvm.fi, tfn.
0295342306).
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