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b) från den dag, då den nya, reviderade konventionen träder i kraft,
förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlemssta
terna.
2. Förevarande konvention kall likväl förbliva gällande i sin nuvarande
form och med sitt nuvarande innebdl för de medlemsstater, som ratificerat
densamma men icke ratificerat den reviderade konventionen.
Artikel 21.
De engelska och franska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord.
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Bilaga B.

Konvention (nr 69) angående behörighetsbevis för skeppskockar.
Internationella arbetsorgani ationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till
Seattle och där amlats den 6 juni 1946 till sitt ,tjugoåttonde samman
träde och
beslutat antaga vissa förslag angåenae behörighetsbevis för ·skepps
kockar, vilken fråga •innefatta i den fjärde punkten på dagordningen
för sammanträdet, samt
för lag sl ola taga form av en internationell konbe tämt, att de.
vention,
antager denna, den tjugosjunde dagen i juni år nittonhundrafyrtiosex föl
jande konvention, som skall benämnas »konventionen angående behörighets
bevis för skepps] ockar, 1946» [ Certification of Ships' Cooks Convention,
1946].
AI"tilcel 1.
1. Denna kouvenlion skall äga tillämpning å jögåen<le fartyg i allmän
eller enskild ägo, vilka yrkesmässigt nyttjas till befordTan av last eller passa
gerare och som äTo ref(isLrerade i ett territorium, för vilket denna komrention gäller.
2. Genom nationell lagstiftning eller, där sådan icke givits, genom kollek
tivavtal mellan arbetsgivare Qch arbetare skall fastställas vilka fartyg eller
slag av fartyg som i och för tillämpningen av denna konvention skola anses
såsom sjögående.
Artikel 2.
.. I ?enna konvention skall benämningen skeppskock avse den person som
ar direkt ansvarig för tillredningen av besättningens måltider.
Artikel 3.
..1. Å
varå denna konvention äger tillämpning, må icke någon an
s!allas så om skepp kock med mindre han innehar behörighetshevis såsom
sadan, utfärdat i enlicrhet med be tämmelserna i följande artiklar.
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2. Vederbörande myndighet må medgiva undantag från bestämmelserna
i denna artikel, om myndigheten finner brist råda på behöriga skeppskockar.
Artikel 4.
1. Vederbörande myndighet skall vidtaga åtgärder för anordnande av
examensprövning och utfärdande av behörighetsbevis.
2. Behörighetsbevis må icke beviljas någon, med mindre han
a) uppnått av vederbörande myndighet föreskriven minimiålder;
b) tjänstgjort till sjöss under en av vederbörande myndighet före
skriven minimitid; och
c) avlagt av vederbörande myndighet föreskriven examen.
3. Examenspr.övningen skall omfatta praktiskt prov på elevens kunnighet
i matlagning, kännedom om olika födoämnens näringsvärde, uppgörande av
omväxlande och väl avvägda matsedlar samt handhavande och förvaring av
proviantförråd ombord.
4. Examensprövningen må ledas och behörighetsbevis utfärdas antingen
av vederbörande myndighet eller under denna myndighets tillsyn av god
känd skola för utbildning av kockar eller annan godkänd institution.
Artikel 5.
Artikel 3 i denna konvention skall äga tillämpnin efter utgång n av l1ögst
tre år, räknat från dagen för konven!J.onen ikrarf tträdande för det tenito
rium, där fartyget är registrerat dock att i {råga 001 jöman, som kan lill
förlitligen styrka, att han har två är tjän t om skeppskock före utgångeD
av nämnda treårsperiod, intyg: om sådan tjän t må godta"a åsom likvär
digt med föreskrivet behörighet.sbevi om å genom nationell lagstiftning
stadgas.
Artikel 6.
Vederbörande myndighet må förordna om godtagande av behörighetsbevis,
som utfärdats i annat land.
Artikel 7.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas Interna
tionella arbetsbyråns direktör och registreras av honom.
Artikel 8.
1. Denna kon: enlion är bindande allenast för de me-dlcmmar av Interna
Honella a1rbet or( •anisation n, vilkas ratifikationer registrerats av direktören.
2. D n skall träda i krnft s x månader eft 1· d n dag ratifik-. ti.oner regisl
rerat för nio av föl.iand länder: Amerikas förentn stal r Argentina, AusLTA·
lien Belgien, Brasilien, Canada, Chile, mna, Danmark Finland Franlcrike
Sto1-bl�.itanuien och Norra lTland Grek]a11d, Indien Irland, Jtali n, Neder
lä11derna, Norge, Pol n Portugal, Sverige, Turkiet och Jugo lavieu varav
minst f Dl länder med en handel flotta av var för sig minst en million brutt?·
re!!isterton. Denna. bestämmelse har till ändamål att underlätta och främJa
medlems tatemas snara .ratinka,tfon av konventionen.
3. Däreft·r träd r denna konv ntion i kraft för varje med'Jemsstat sex
månader efter den dag, då de . ratifikation registrerats.
Artikel 9-14.
(Dessa artiklar, vilka äro av samma lydelse som art. 16-21 i konuentio};
(nr 68) angående kosthåll och lltspisning för fartygsbesättningar, hava Jw
uteslutits.)
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