!{1mgl. Jfaj:t.� proposition nr i' I.

Förslag till kouyention augående angh'aucle a,· Yikten å tyngl'e kollin,
som trans1>orteras a fartyg.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,
vilken av styrelsen för internation lla a.rbetsby1·ån ammankallats till
Geneve och där samlats den 30 rna,i 1929 till sitt tolfte sammant1·äde,
samt be. lntit autaga vis a fö1·slag angi',ende angivand av vikten å
tyngre kollin, som tn1.nsportera.s , fartyg, n fråga, vilken innefattas i
den första punkten på 1ago1·dningen för sammanträdet,
ävensom b slntit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag till
internationell konvention,
antage1· denna, den tjugoförsta dagen i juni å.r ettusenniohundra och tjugo
nio efterföljande försla,g till konv nti n att l'atinceras av internationella ar
betsorganisn.ti nens m cllem.mar jämlikt bestiimmelserna i del XIII av för
haget i VersaiJles ocl1 motsva.rande d lar av de övi-iga fredsfördra en.
§ 1.
Varje kolli eller föremål med en bruttovikt av ettusen kilogram (en me
terton) eller däröver, vilket för befordran avlämnas inom de territoriella
gränserna för en medlemsstat, som ratificerat denna konvention, och. vilket
är avsett att transporteras å hav eller inre vattenväg, skall före ombord
tagandet vara försett med uppgift å sin bruttovikt, tydligt och varaktigt
angiven på utsidan.
Den nationella lagstiftningen må i undantagsfall, då det är svårt att be
stämma den exakta vikten, medgiva angivandet av approximativ vikt.
Skyldighet att tillse, att denna föreskrift iakttages, skall endast åligga
regeringen i det land, från vilket kollit eller föremålet avsändes, med ute
slutande av regeringen i varje annat land, som kollit kan passera på vägen
till sin destinationsort.
Det tillkommer den nationella lagstiftningen att avgöra, huruvida skyldig
heten att angiva vikten på ovan föreskrivna sätt skall åligga avsändaren eller
någon annan.
§ 2.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet med
· v fördraget i Versailles och motsvarande delar
b stämmel rna i del
n.v de .. vriga fr cl.·f' ·d1·agen delgivas nationernas förbunds generalsekrete
rare o h :w honom inregistreras.
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3.
Denna ko11\"e11tion är bindande allenast för de medlemmar aY interna
tionella arbetsorganisationen, YilktLS ratifikationer inregistrerats hor; sekre
tariatet.
Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer
blivit inregistrerade av generalsekreteraren.
Därefter träder denna kom·ention i kraft för varje medlem tolv mimader
från den dag, då dess ratifikation inregistrerats.
§ 4.
Sil. snart ratifikationerna för två nrncUenmmr :.w intet'llationella a.rb tsorga
nisationen inregistrerats hos sekret:i,riatet, ska,U u.1.tio:i.1 l'llas förbuu ls gen .
ralsekreterare därom notificera alla m.e Uemmaru,L a,v interuation Jfo, arb t .
organisationen. Han skall likaledes notificera d w inregistreringen av rati
fikationer, som senare delgivits houoru nv andra medl mm:u: av organisa
tionen.
§ 5.
Varje medlem, som ratificerat denna konvention, k10 1 s dan tio ar f"1·
:flutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäg:.\ den
aruma. genom slnfrels . som delcrives nationernas förbn.ud gen ro..lsek:reterare för inre o-istrei:ing.
ppsiiguingen träder icke i kra.U förrän tt :h· efter
det d n iuregisti:ero.ts hos sekretariatet.
Varje m dlem, som 1·a tiii.cerat denna konvention
h icke inom ett å.r
eft r utgängen a,· den i för•g· end sty k nämnda tio· rsperioden gör bruk
aY den 1 dennu. p,u·-agrai statlg:.1de uppsiigniugs1·ätten, kaU varn bunden för
e_� ny �oårsp�ri ] och kan ..rlä.tefte1· m � iaktt�ande av de i denna_p a1:agraf
foreskl'lvna. villkoren, uppsaga. konYenholleH v1d uta ngen av -vru·Je t1oår period.
§ 6.
Vid utgången u.v varje tidrymd M" tio år, räknat O." n delllla konvention,:
iln-a.ftträdande, skall fotemu.tion ila arb tsbyråns styl'el e förelii.gga. general
konferensen en redogör Le för tilläm1>ning n av denna konvention och taga
und r övervägande, hm·uvida det finn
au.leduing att u1 pföra frågan. om
dess 1·evisiou helt ell t· delvi på konferen ·ens dagordning.
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I fall konferensen skulle :.mtaga en 11y k uvontion, innebi:ixande r v1s1011
helt eller delvis av förevarande konv ntion, skall en medlems mt-i:6katiou aY
den nya kom·entionen, för såvitt denna trätt i kraft, ro clföra uppsägning ay
förevarande konvention oberoende av Y:td i § f> här ovan stadaas om tidsfrist.
Från den dag, t deu nyu konventionen träder i kraft, skall förevarande
konvention icke längre kunna ratinc ras o.v medlemm�trna.
]'örevaranu.e ko11v ntion kall lilivitl förbliYa gällande till form och inne
håll för de medJ mmar, s m ratifi. erat densamma och icke ratificera den
nya konventionen..
§ 8.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord.

