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utfärdad den 30 oktober 2003.
Regeringen föreskriver i fråga om sjötrafikförordningen (1986:300)
dels att 1 kap. 2 och 4 §§ samt 2 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 10 §, av följande lydelse.

1 kap.
2 §1 För sjötrafik inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon tillämpas, om inte annat anges i 3 §, den i London den 20 oktober 1972 avslutade
konventionen om internationella regler till förhindrande av kollisioner till
sjöss (de internationella sjövägsreglerna) med de ändringar som beslutades
av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) den 19 november 1981, den
19 november 1987, den 19 oktober 1989, den 4 november 1993 och den 29
november 2001. Konventionen med 1981, 1987, 1989, 1993 och 2001 års
ändringar publiceras i svensk översättning i Sjöfartsverkets författningssamling.
4 §2 I den mån det inte strider mot tillämplig lag i främmande stat gäller de
internationella sjövägsreglerna samt denna förordning och med stöd av förordningen meddelade föreskrifter även för trafik med svenskt fartyg utanför
Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon.
Sjöfartsverket får föreskriva om undantag från vad som anges i första
stycket.

2 kap.
4 §3 Den myndighet som meddelar en föreskrift enligt 1, 2 eller 10 § skall
kungöra föreskriften i god tid före ikraftträdandet och se till att föreskrifter
som rör Sveriges sjöterritorium utanför kusten, Sveriges ekonomiska zon,
Ångermanälven söder om Nyland, Vänern, Vättern, Mälaren, Trollhätte kanal, Södertälje kanal eller Göta kanal tas in i publikationen ”Underrättelser
för sjöfarande”.
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10 § Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om vilka myndigheter och enskilda som har rätt att på fartyg under brådskande tjänsteutövning föra ett eller flera runtlysande snabblixtljus med blått sken.
Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om användning av sådant ljus som
avses i första stycket. Om en statlig myndighet äger eller nyttjar fartyget
skall föreskrifterna meddelas efter överenskommelse med den myndigheten.
Denna förordning träder i kraft den 29 november 2003.
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