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Republikens presidents förordning

Nr 12

om sättande i kraft av ändringar i de till 1972 års konvention om de internationella
reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss anslutna reglerna

Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern,
föreskrivs:

1 §
De i London den 29 november 2007 gjorda
ändringar i de till 1972 års konvention om de
internationella reglerna till förhindrande av
sammanstötning till sjöss (FördrS 30/1977)
anslutna reglerna, som republikens president
godkänt den 19 december 2008, träder i kraft
den 1 december 2009 såsom därom har över-
enskommits.

2 §
Bestämmelserna i ändringarna är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1 de-

cember 2009.

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Anu Vehviläinen

4—2009
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(Svensk översättning) Bilaga 
 
 
 

ÄNDRINGAR I 1972 ÅRS KONVEN-
TION OM DE INTERNATIONELLA 

REGLERNA TILL FÖRHINDRANDE 
AV SAMMANSTÖTNING TILL SJÖSS, 

 
BILAGA IV SÅSOM ÄNDRAD 

AMENDMENTS TO THE INTERNA-
TIONAL REGULATIONS FOR PRE-

VENTING COLLISIONS AT SEA, 1972, 
 
 

AS AMENDED 
 
 

Bilaga IV Annex IV 
 
 

Nödsignaler 

1. Följande signaler, använda eller visade 
antingen tillsammans eller var för sig, anger 
nöd och behov av hjälp: 

a) kanonskott eller andra knallsignaler, av-
lossade med mellantider av omkring 1 minut; 

b) oavbrutet ljud från någon mistsignalap-
parat; 

c) raketer eller bomber, som utkastar röda 
stjärnor, avskjutna en i sänder med korta mel-
lantider; 

d) teckengrupp ...---... (SOS) enligt Morse-
systemet given med vilken kommunikations-
metod som helst; 

e) signal som utsändes med radiotelefoni 
genom uttalande av ordet ”MAYDAY”; 

f) nödsignalen NC enligt Internationella 
signalboken; 

g) signal bestående av en fyrkantig flagga 
samt över eller under denna ett klot eller lik-
nande föremål; 

h) eldflammor på fartyg (t.ex. från brinnan-
de tjärtunnor, oljefat eller dylikt); 

i) raket med fallskärmsbloss eller hand-
bloss, som visar rött sken; 

j) röksignal, som avger orangefärgad rök; 
 
k) upprepade sakta höjningar och sänkning-

ar av armarna utsträckta åt båda sidorna; 
l) alarm som ges med digitalt selektivt an-

rop (DSC) 
(i) på VHF-kanal 70 eller 
(ii) på MF/HF-frekvenser 2187.5 kHz, 

8414.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 
kHz eller 16804.5 kHz; 

Distress signals  

1 The following signals, used or exhibited 
either together or separately, indicate distress 
and need of assistance:  

(a) a gun or other explosive signals fired at 
intervals of about a minute;  

(b) a continuous sounding with any fog-
signalling apparatus;  

(c) rockets or shells, throwing red stars 
fired one at a time at short intervals;  

 
(d) a signal made by any signalling method 

consisting of the group ... --- ... (SOS) in the 
Morse Code;  

(e) a signal sent by radiotelephony consist-
ing of the spoken word "MAYDAY";  

(f) the International Code Signal of distress 
indicated by N.C.;  

(g) a signal consisting of a square flag hav-
ing above or below it a ball or anything re-
sembling a ball;  

(h) flames on the vessel (as from a burning 
tar barrel, oil barrel, etc.);  

(i) a rocket parachute flare or a hand-flare 
showing a red light;  

(j) a smoke signal giving off orange-
coloured smoke;  

(k) slowly and repeatedly raising and low-
ering arms outstretched to each side;  

(1) a distress alert by means of digital se-
lective calling (DSC) transmitted on:  

(i) VHF channel 70, or  
(ii) MF/HF on the frequencies 2187.5 kHz, 

8414.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 
kHz or 16804.5 kHz;  
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m) alarm som har sänts från fartyget till 
land med huvudapparaten av Inmarsat eller 
någon annan leverantör av satellittjänster; 

n) signaler sända med radiosändare för nöd-
positionsindikering; 

o) godkända signaler som sänds med radio-
kommunikationssystem, inklusive radartrans-
pondrar för livräddningsfarkoster. 

2. Det är förbjudet att använda eller visa 
någon av ovannämda signaler annat än i av-
sikt att ange nöd och behov av hjälp, likaså 
att använda någon signal, som kan förväxlas 
med någon av ovannämnda signaler. 

3. Uppmärksamhet fästs vid de aktuella de-
larna i Internationella signalboken och volym 
III i den gemensamma sjö- och flygrädd-
ningsmanualen (IAMSAR) av Internationella 
sjöfartsorganisationen och Internationella ci-
vila luftfartsorganisationen och vid följande 
tecken: 

a) ett stycke orangefärgad duk med anting-
en en svart fyrkant och en svart cirkel eller 
annan liknande symbol (för upptäckt från luf-
ten); 

b) flytande färgämne. 

(m) a ship-to-shore distress alert transmit-
ted by the ship's Inmarsat or other mobile 
satellite service provider ship earth station;  

(n) signals transmitted by emergency posi-
tion-indicating radio beacons;  

(o) approved signals transmitted by radio-
communications systems, including survival 
craft radar transponders.  

2 The use or exhibition of any of the fore-
going signals, except for the purpose of indi-
cating distress and need of assistance and the 
use of other signals which may be confused 
with any of the above signals, is prohibited.  

3 Attention is drawn to the relevant sec-
tions of the Intemational Code of Signals, the 
Intemational Aeronautical and Maritime 
Search and Rescue Manual, Volume III and 
the following signals:  

 
 
(a) a piece of orange-coloured canvas with 

either a black square and circle or other ap-
propriate symbol (for identification from the 
air);  

(b) a dye marker. 
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