
Convention (No. 147) conceming 
Minimum Standards in Merchant 
Ships 

The General Conference of the 
International Labour Organisation, 

Having been convened at Gene
va by the Governing Body of the 
Intemational Labour Office and 
having met in its Sixty-second 
Session on 13 October 1976, and 

Recalling the provisions of the 
Seafarers' Engagement (Foreign 
Vessels) Recommendation, 1958, 
and of the Social Conditions and 
Safety (Seafarers) Recommenda
tion, 1958, and 

Having decided upon the adop
tion of certain proposals with re
gard to substandard vessels, parti
cularly those registered under flags 
of convenience, which is the fifth 
item on the agenda of the session, 
and 

Having determined that these 
proposals shall tak:e the form of an 
international Convention, 

adopts, this twenty-ninth day of 
October of the year one thousand 
nine hundred and seventy-six, the 
following Convention, which may 
be cited as the Merchant Shipping 
(Minimum Standards) Convention, 
1976: 

Article 1 

1. Except as otherwise provided in 
this Article, this Convention appli
es to every sea-going ship, whether 
publicly or privately owned, which 
is engaged in the transport of car
go or passengers for the purpose of 
trade or is employed for any other 
commercial purpose. 

2. National laws or regulations 
shall determine when ships are to 
be regarded as sea-going ships for 
the purpose of this Convention. 

Konvention (nr 147) om minimi
normer i handelsfartyg 

Internationella arbetsorganisatio
nens alhnänna konferens, 

som har sammankallats till Ge
neve av styrelsen för Internatio
nella arbetsbyrån och samlats där 
den 13 oktober 1976 till sitt sexti
oandra sammanträde, 

hänvisar till bestämmelserna i 
1958 års rekommendation om an
ställning på utländska fartyg och 
1958 års rekommendation om so
ciala villkor och säkerhet för sjö
folk, 

har beslutat anta vissa förslag 
avseende undermåliga fartyg, i 
synnerhet sådana som är registre
rade under bekvärnlighetsflagg, en 
fråga som utgör den femte punkten 
på mötets dagordning, 

har fastställt att dessa förslag 
skall ta formen av en internationell 
konvention,och 

antar denna den tjugonionde da
gen i oktober månad år nitton
hundrasjuttiosex följande konven
tion, som kan kallas 1976 års kon
vention om handelsfartyg 
(miniminormer): 

Artikel 1 

1. Om inte annorlunda föreskrivs i 
denna artikel, är denna konvention 
tillämplig på varje sjögående far
tyg, vare sig det är offentligt eller 
privat ägt, som för kommersiella 
syften används till transport av last 
eller passagerare eller nyttjas för 
något annat kommersiellt ändamål. 

2. Den nationella lagstiftningen 
skall bestämma när fartyg skall 
betraktas som sjögående fartyg i 
denna konventions mening. 
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3. This Convention applies to 
sea-going tugs. 

4. This Convention does not 
apply to -

(a) ships primarily propelled by 
sail, whether or not they are fitted 
with auxiliary engines; 

(b) ships engaged in fishing or 
in whaling or in similar pursuits; 

( c) small vessels and vessels 
such as oil rigs and drilling plat
forms when not engaged in navi
gation, the decision as to which 
vessels are covered by this subpa
ragraph to be taken by the compe
tent authority in each country in 
consultation with the most repre
sentative organisations of shipow
ners and seafarers. 

S. Nothing in this Convention 
shall be deemed to extend the 
scope of the Conventions referred 
to in the Appendix to this Con
vention or of the provisions con
tained therein. 

Article 2 

Each Member which ratifies this 
Convention undertakes -

(a) to have laws or regulations 
laying down, for ships registered 
in its territory -

(i) safety standards, including 
standards of competency, hours of 
work and manning, so as to ensure 
the safety of life on board ship; 

(ii) appropriate social security 
measures; and 

(iii) shipboard conditions of 
employment and shipboard living 
arrangements, in so far as these, in 
the opinion ofthe Member, are not 
covered by collective agreements 
or laid down by competent courts 
in a manner equally binding on the 
shipowners and seafarers concer-

3. Denna konvention är tillämp
lig på sjögående bogserfartyg. 

4. Denna konvention är inte till
lämplig på: 

a) fartyg som huwdsakligen 
framdrivs med segel, oavsett om 
de är utrustade med hjälpmaskineri 
eller inte; 

b) fartyg som nyttjas till fiske 
eller till val&gst eller till liknan
de verksamhet; 

c) små fartyg och fartyg sådana 
som o)jeriggar och borrplattformar 
när dessa inte nyttjas till sjöfart; 
beslut om vilka fartyg som skall 
avses i detta delmoment skall fat
tas av behörig myndighet i varje 
land i samråd med de mest repre
sentativa redare- och sjöfolksorga
nisationerna. 

S. Intet i denna konvention skall 
anses vidga tillämpningsområdet 
ilir de konventioner som ilirteck
nas i bilagan till denna konvention 
eller ilir bestämmelserna i dessa. 

Artikel 2 

Varje medlem som ratificerar den
na konvention åtar sig: 

a) att genom lagstiftning ilir 
fartyg, som är registrerade mom 
dess territoriwn, ilireskriva: 

(i) säkerhetsnormer, däri inbe
gripet normer ilir behörighet, ar
betstid och bemanning, i syfte att 
trygga säkerheten fflr människoliv 
ombord; 

(ii) lämpliga åtgärder för social 
trygghet; 

(iii) villkor för sysselsättning 
och anordningar fflr livet ombord, 
i den mån de inte enligt medlem
mens åsikter regleras genom kol
lektivavtal eller är bestämda av 
behörig domstol på ett ilir berörda 
redare och ombordanställda lika 
bindande sätt; 

\ 
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ned; 
and to satisfy itself that the pro

visions of such laws and regula
tions are substantially equivalent 
to the Conventions or Articles of 
Conventions referred to in the Ap
pendix to this Convention, in so 
far as the Member is not otherwise 
bound to give effect to the Con
ventions in question; 

(b) to exercise effective juris
diction or control over ships which 
are registered in its territory in 
respect of -

(i) safety standards, including 
standards of competency, hours of 
work and manning, prescribed by 
national laws or regulations; 

(ii) social security measures pre
scribed by national laws or regula
tions; 

(iii) shipboard conditions of 
employment and shipboard living 
arrangements prescribed by natio
nal laws or regulations, or laid 
down by competent courts in a 
manner equally binding on the 
shipowners and seafarers concer
ned; 

( c) to satisfy itself that measures 
for the effective control of other 
shipboard conditions of employ
ment and living arrangements, 
where it has no effective jurisdic
tion, are agreed between shipow
ners or their organisations and se
afarers' organisations constituted 
in accordance with the substantive 
provisions of the Freedom of As
sociation and Protection of the 
Right to Organise Convention, 
1948, and the Right to Organise 
and Collective Bargaining Con
vention, 1949; 

( d) to ensure that -
(i) adequate procedures - subject 

to over-all supervision by the 
competent authority, after tripartite 

Prop. 1999/2000: 119 
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na i en sådan lagstiftning är i hu-
vudsak likvärdiga med de konven-
tioner eller artiklar i konventioner 
som anges i bilagan till denna 
konvention, i den mån medlem-
men inte på annat sätt är förpliktad 
att tillämpa ifrågavarande konven-
tioner; 

b) att utöva effektiv jurisdiktion 
eller kontroll över fartyg som är 
registrerade inom dess territorium, 
med avseende på: 

(i) säkerhetsnormer, däri inbe
gripet normer för behörighet, ar
betstid och bemanning, som före
skrivs genom nationell lagstift
ning; 

(ii) åtgärder för social trygghet 
som föreskrivs genom nationell 
lagstiftning; 

(iii) villkor för sysselsättning 
och anordningar för livet ombord 
vilka är föreskrivna genom natio
nell lagstiftning eller bestämda 
genom behöriga domstolar på ett 
för berörda redare och ombordan
ställda lika bindande sätt; 

c) att, om medlemmen inte ut
övar effektiv jurisdiktion, övertyga 
sig om att överenskommelser om 
åtgärder för effektiv kontroll över 
andra villkor för sysselsättning och 
anordningar för livet ombord träf
fas mellan redarna eller deras or
ganisationer och ombordanställdas 
organisationer, bildade i enlighet 
med de grundläggande bestämmel
serna i 1948 års konvention om 
föreningsfrihet och skydd för or
ganisationsrätten samt 1949 års 
konvention om organisationsrätten 
och den kollektiva förhandlings
rätten; 

d) att tillse att 
(i) det existerar lämpliga förfa

randen - underkastade en allmän 
övervakning av behörig myndig-
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consultation amongst that autho
rity and the representative organi
sations of shipowners and seafa
rers where appropriate -exist for 
the engagement of seafarers on 
ships registered in its territory and 
for the investigation of complaints 
arising in that connection; 

(ii) adequate procedures - sub
ject to over-all supervision by the 
competent authority, after tripartite 
consultation amongst that autho
rity and the representative organi
sations of shipowners and seafa
rers where appropriate -exist for 
the investigation of any complaint 
made in connection with and, if 
possible, at the time of the enga
gement in its territory of seafarers 
of its own nationality on ships re
gistered in a foreign country, and 
that such complaint as well as any 
complaint made in connection with 
and, if possible, at the time of the 
engagement in its territory of fo
reign seafarers on ships registered 
in a foreign country, is promptly 
reported by its competent authority 
to the competent authority of the 
country in which the ship is regis
tered, with a copy to the Director
General of the Intemational La
bour Office; 

( e) to ensure that seafarers 
employed on ships registered in its 
territory are properly qualified or 
trained for the duties for which 
they are engaged, due regard being 
bad to the Vocational Training 
(Seafarers) Recommendation. 
1970; 

(f) to verify by inspection or ot
her appropriate means that ships 
registered in its territory comply 
with applicable international la
bour Conventions in force which it 
has ratified, with the laws and re
gulations required by subpa
ragraph (a) of this Article and, as 

het, då så är lämpligt efter trepart
söverläggningar mellan denna 
myndighet och representativa re
dare- och sjöfolksorganisationer -
beträffande rekrytering av sjömän 
på fartyg som är registrerade inom 
dess territorium och beträffande 
prövning av klagomål som uppstår 
i detta sammanhang; 

(ii) det existerar lämpliga ilirfa
randen - underkastade en allmän 
övervakning av behörig myndig
het, då så är lämpligt efter trepart
söverläggningar mellan denna 
myndighet och representativa re
dare- och sjöfolksorganisationer -
ilir prövning av varje klagomål 
som framilirs i samband med och 
om möjligt vid tidpunkten ilir an
ställandet inom dess territorium av 
sjömän av dess egen nationalitet 
på fartyg registrerade i ett främ
mande land och att sådana klago
mål liksom varje klagomål som 
framförs i samband med och om 
möjligt vid tidpunkten för anstäl
landet inom dess territorium av 
utländska sjömän på fartyg regist
rerade i ett främmande land, om
gående rapporteras av dess behöri
ga myndighet till behörig myndig
het i det land där fartyget är regist
rerat, med kopia till Internationella 
arbetsbyråns generaldirektör; 

e) att tillse att sjömän anställda 
på fartyg registrerade inom dess 
territorium är på lämpligt sätt kva
lificerade eller utbildade för de 
uppgifter för vilka de anställs med 
beaktande av 1970 års rekommen
dation om yrkesutbildning ilir 
sjöfolk;· 

f) att genom inspektion eller på 
annat lämpligt sätt kontrollera att 
fartyg registrerade inom dess ter
ritorium uppfyller tillämpliga ILO
konventioner som är i kraft och 
som medlemmen har ratificerat, 
den lagstiftning som krävs enligt 
mom. a) i denna artikel samt, då så 
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may be appropriate under national 
law, with applicable collective 
agreements; 

(g) to hold an official inquiry 
into any serious marine casualty 
involving ships registered in its 
territory, particularly those invol
ving injury and/or loss of life, the 
final report of such inquiry nor
mally to be made public. 

Article 3 

Any Member which has ratified 
this Convention shall, in so far as 
practicable, advise its nationals on 
the possible problems of signing 
on a ship registered in a State 
which has not ratified the Conven
tion, until it is satisfied that stan
dards equivalent to those fixed by 
this Convention are being applied. 
Measures taken by the ratifying 
State to this effect shall not be in 
contradiction with the principle of 
free movement of workers stipu
lated by the treaties to which the 
two States concemed may be par
ties. 

Article 4 

1. If a Member which has ratified 
this Convention and in whose port 
a ship calls in the normal course of 
its business or for operationaJ rea
sons receives a complaint or obta
ins evidence that the ship does not 
conform to the standards of this 
Convention, after it has come into 
force, it may prepare a report add
ressed to the govemment of the 
country in which the ship is regis
tered, with a copy to the Director
General of the Intemational La
bour Office, and may take measu
res necessary to rectify any condi-

är lämpligt med hänsyn till natio- Prop. 1999/2000: 119 
nell lagstiftning, tillämpliga kol- Bilaga 8 
lektivavtal; 

g) att anordna sjöförklaring be
träffande varje allvarlig sjöolycka 
som berör fartyg registrerade inom 
dess territorium, särskilt sådana 
som har medfört personskada 
och/eller förlust av människoliv; 
slutrapport över sådan sjöförkla
ring skall normalt offentliggöras. 

Artikel 3 

Varje medlem som har ratificerat 
denna konvention skall i mån av 
möjlighet informera sina medbor
gare om de problem som kan upp
stå vid anställning på fartyg som är 
registrerade i en stat som inte har 
ratificerat konventionen, till dess 
den övertygat sig om att normer 
tillämpas som är likvärdiga med 
dem som fastställs genom denna 
konvention. Åtgärder som vidtas 
av den ratificerande staten i detta 
syfte får ej strida mot principen om 
fri rörlighet för arbetstagare som 
stipuleras genom avtal till vilka de 
båda berörda staterna eventuellt är 
anslutna. 

Artikel 4 

1. Om en medlem, som har ratifi
cerat denna konvention och vars 
hamn anlöps av ett fartyg under 
dess normala verksamhet eller av 
anledning som betingas av dess 
drift, mottar klagomål eller far 
bevis för att detta fartyg ej upp
fyller normerna i denna konven
tion, sedan denna har trätt i kraft, 
kan medlemmen utarbeta en rap
port ställd till regeringen i det land 
där fartyget är registrerat, med 
kopia till Internationella arbetsby
råns generaldirektör, och vidta 
åtgärder för att rätta till varje för-
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tions on board which are clearly 
hazardous to safety or health. 

2. In taking such measures, the 
Member shall forthwith notify the 
nearest maritime, consular or dip
lomatic representative of the flag 
State and shall, if possible, have 
such representative present. It shall 
not unreasonably detain or delay 
the ship. 

3. For the purpose of this Artic
le, "complaint" means information 
submitted by a member of the 
crew, a professional body, an as
sociation, a trade union or, gene
rally, any person with an interest 
in the safety of the ship, including 
an interest in safety or health 
hazards to its crew. 

Article 5 

1. This Convention is open to the 
ratification ofMembers which -

(a) are parties to the Internatio
nal Convention for the Safety of 
Life at Sea, 1960, or the lnterna
tional Convention for the Safety of 
Life at Sea, 1974, or any Conven
tion subsequently revising these 
Conventions; and 

(b) are parties to the Intematio
nal Convention on Load Lines, 
1966, or any Convention sub
sequently revising that Conven
tion; and 

( c) are parties to, or have imp
lemented the provisions of, the 
Regulations for Preventing Colli
sions at Sea of 1960, or the Con
vention on the Intemational Re
gulations for Preventing Collisions 
at Sea, 1972, or any Convention 
subsequently revising these inter
national instruments. 

2. This Convention is further 
open to the ratification of any 
Member which, on ratification, 

hållande ombord som uppenbart Prop. 1999/2000: 119 \ 
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2. När sådana åtgärder vidtas 
skall medlemmen omgående un
derrätta nännaste sjöfarts-, konsu
lära eller diplomatiska representant 
fbr flaggstaten och skall om möj
ligt låta sådan representant närva
ra. Den skall ej utan skäl kvarhålla 
eller fbrdröja fartyget. 

3. I denna artikel avses med 
"klagomål" information som har 
givits av medlem av besättningen, 
av ett yrkesmässigt kompetent or
gan, fflrening, facklig organisation 
eller allmänt varje person som har 
ett intresse av fartygets säkerhet, 
även med hänsyn till risker fbr 
besättningens säkerhet eller hälsa. 

Artikel 5 

I. Denna konvention är öppen fbr 
ratifikation av medlemmar som: 

a) är anslutna till 1960 års inter
nationella konvention om säker
heten fbr människoliv till sjöss 
eller 1974 års internationella kon
vention om säkerheten fbr männi
skoliv till sjöss, eller konvention 
som senare kan komma att revide
ra dessa konventioner; 

b) är anslutna till 1966 års inter
nationella lastlinjekonvention eller 
konvention som senare kan kom
ma att revidera denna konvention; 

c) är anslutna till eller tillämpar 
fbreskrifterna i 1960 års sjövägs
regler eller 1972 års konvention 
om internationella sjövägsregler 
eller konvention som senare kan 
komma att revidera dessa interna
tionella instrument. 

2. Denna konvention är vidare 
öppen fbr ratifikation av medlem 
som vid ratifikation åtar sig att 

. 

I 

I 
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undertakes to fulfil the require
ments to which ratification is made 
subject by paragraph 1 of this Ar
ticle and which are not yet satisfi
ed. 

3. The förmal ratifications of 
this Convention shall be commu
nicated to the Director-General of 
the International Labour Office for 
registration. 

,Artic/e 6 

1. This Convention shall be bin
ding only upon those Members of 
the International Labour Organi
sation whose ratifications have 
been registered with the Director
General. 

2. It shall come into force twelve 
months after the date on which 
there have been registered ratifi
cations by at least ten Members 
with a total share in world ship
ping gross tonnage of 25 per cent. 

3. Thereafter, this Convention 
shall come into force for any 
Member twelve months after the 
date on which its ratification has 
been registered. 

Article 7 

1. A Member which has ratified 
this Convention may denounce it 
after the expiration of ten years 
from the date on which the Con
vention first comes into force, by 
an act communicated to the Di
rector-General of the International 
Labour Office for registration. 
Such denunciation shall not take 
effect until one year after the date 
on which it is registered. 

2. Each Member which has rati
fied this Convention and which 
does not, within the year following 
the expiration of the period of ten 
years mentioned in the preceding 

uppfylla de krav som enligt mom. Prop. 1999/2000: 119 
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fikation och som ännu ej har upp-
fyllts . . 

3. De officiella ratifikationerna 
av denna konvention skall sändas 
till Internationella arbetsbyråns 
generaldirektör för registrering. 

Artikel 6 

1. Denna konvention är bindande 
endast för de medlemmar av Inter
nationella arbetsorganisationen 
vilkas ratifikationer har registrerats 
av generaldirektören. 

2. Den träder i kraft tolv måna
der efter det att ratifikationer av 
minst tio medlemmar med en 
sammanlagd andel av världshan
delsflottans bruttodräktighet av 25 
procent har registrerats. 

3. Därefter träder denna kon
vention i kraft för varje medlem 
tolv månader efter den dag då dess 
ratifikation har registrerats. 

Artikel 7 

I. Medlem som ratificerar denna 
konvention kan, sedan tio år har 
förflutit från den tidpunkt då kon
ventionen llirst trädde i kraft, säga 
upp den genom en skrivelse som 
sänds till Internationella arbetsby
råns generaldirektör för registre
ring. Uppsägningen träder inte i 
kraft förrän ett år efter det den har 
registrerats. 

2. Varje medlem, som ratificerar 
denna konvention och inte inom 
ett år efter utgången av den tioårs
period som har nämnts i föregåen
de moment gör bruk av den upp-
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paragraph, exercise the right of 
denunciation provided for in this 
Article, will be bound for another 
period of ten years and, thereafter, 
may denounce this Convention at 
the expiration of each period of ten 
years under the terms provided for 
in this Article. 

Article 8 

1. The Director-General of the 
Intemational Labour Office shall 
notify all Members of the Interna
tional Labour Organisation of the 
registration of all ratifications and 
denunciations communicated to 
him by the Members of the Orga
nisation. 

2. When the conditions provided 
for in Article 6, paragraph 2, abo
ve have been fulfilled, the Direc
tor-General shall draw the atten
tion of the Members of the Organi
sation to the date upon which the 
Convention will come into force. 

Article 9 

The Director-General of the Inter
national Labour Office shall com
municate to the Secretary-General 
of the United Nations for registra
tion in accordance with Article 
102 of the Charter of the United 
Nations full particulars of all rati
fications and acts of denunciation 
registered by him in accordance 
with the provisions of the prece
ding Articles. 

Article 10 

At such times as it may consider 
necessary the Goveming Body of 
the Intemational Labour Office 
shall present to the General Confe
rence a report on the working of 
this Convention and shall examine 

sägningsrätt som medges i denna Prop. l 999/2000:119 
artikel, skall vara bunden för ny Bilaga 8 
period av tio Ar och kan därefter, 
på de i denna artikel föreskrivna 
villkoren, säga upp konventionen 
vid utgången av varje tioårsperiod. 

Artikel 8 

1. Internationella arbetsbyråns ge
neraldirektör skall underrätta 
samtliga medlemmar av Interna
tionella arbetsorganisationen om 
registreringen av alla ratifikationer 
och uppsägningar som han har 
tagit emot från organisationens 
medlemmar. 

2:. När de i artikel 6, mom. 2 
ovan angivna villkoren har upp
fyllts, skall generaldirektören fästa 
medlemmarnas uppmärksamhet på 
den dag då konventionen kommer 
att träda i kraft. 

Artikel 9 

Internationella arbetsbyråns gene
raldirektör skall, tbr registrering 
enligt artikel 102 i Förenta natio
nernas stadga, lämna Förenta na
tionernas generalsekreterare full
ständiga upplysningar om varje 
ratifikation och uppsägning som 
har registrerats av honom enligt 
bestämmelserna i föregående ar
tiklar. 

Artikel 10 

När helst Internationella arbetsby
råns styrelse finner att det behövs, 
skall den lämna Internationella 
arbetsorganisationens allmänna 
konferens en redogörelse tbr denna 
konventions tillämpning och över-
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the desirability of placing on the 
agenda of the Conference the 
question of its revision in whole or 
in part. 

Article 11 

1. Should the Conference adopt a 
new Convention revising this 
Convention in whole or in part, 
then, unless the new Convention 
otherwise provides -
' (a) the ratification by a Member 
of the new revising Convention 
shall ipso jure involve the imme
diate denunciation of this Conven
tion, notwithstanding the provi
sions of Article 7 above, if and 
when the new revising Convention 
shall have come into force; 

(b) as from the date when the 
new revising Convention comes 
into force this Convention shall 
cease to be open to ratification by 
the Members. 

2. This Convention shall in any 
case remain in force in its actual 
form and content for those Mem
bers which have ratified it but ha
ve not ratified the revising Con
vention. 

Article 12 

The English and French versions 
of the text of this Convention are 
equally authoritative. 

Appendix 

Minimum Age Convention, 1973 
(No. 138), or Minimum Age (Sea) 
Convention (Revised), 1936 (No. 
58), or Minimum Age (Sea) Con
vention, 1 920 (No. 7); 

Shipowners' Liability (Sick and 
Injured Seamen) Convention, 1936 
(No. 55), or Sickness Insurance 

väga om det finns skäl att på kon- Prop. 1999/2000: 1 1 9  
ferensens dagordning ilira upp Bilaga 8 
frågan om att revidera konventio-
nen, helt eller delvis. 

Artikel 1 1  

1 .  Om konferensen antar en ny 
konvention, varigenom denna 
konvention helt eller delvis revide
ras, och den nya konventionen inte 
föreskriver annat, 

a) skall, under förutsättning att 
den nya konventionen har trätt i 
kraft, en medlems ratifikation av 
den nya konventionen i sig inne
fatta omedelbar uppsägning av 
denna konvention, utan hinder av 
bestämmelserna i artikel 7; 

b) skall, från den dag då den nya 
konventionen träder i kraft, denna 
konvention inte längre kunna rati
ficeras av medlemmarna. 

2. Denna konvention skall likväl 
förbli gällande till form och inne
håll för de medlemmar som har 
ratificerat den men inte har ratifi
cerat den nya konvention varige
nom denna konvention revideras. 

Artikel 12 

De engelska och franska texterna 
tiJI denna konvention är lika gilti
ga. 

Bilaga 

1973 års konvention (nr 138) om 
minimiålder, eller 1 936 års kon
vention (nr 58) om minimiålder för 
arbete till sjöss (reviderad), eller 
1920 års konvention (nr 7) om 
minimiålder för arbete till sjöss; 

1 936 års konvention (nr 55) om 
redarens ilirpliktelser i fall sjöman 
drabbas av sjukdom, olycksfall 
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(Sea) Convention, 1936 (No. 56), 
or Medical Care and Sickness Be
nefits Convention, 1969 (No. 130); 

Medical Examination (Sea
farers) Convention, 1946 (No. 73); 

Prevention of Accidents 
(Seafarers) Convention, 1970 (No. 
134) {Articles 4 and 7}; 

Accomrnodation of Crews Con
vention (Revised), 1949 (No. 92); 

Food and Catering (Ships' 
Crews} Convention, 1946 (No. 68} 
(Article 5); 

Officers' Competency Certifi
cates Convention, 1936 (No. 53} 
(Articles 3 and 4)1 ; 

Seamen's Articles of Agreement 
Convention, 1926 (No. 22); 

Repatriation of Seamen Con
vention, 1926 (No. 23); 

Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organise 
Convention, 1948 (No. 87); 

Right to Organise and Collective 
Bargaining Convention, 1949 (No. 
98). 

1 In cases where the established licensing sys
tem or certification structure of a State would be 
prejudiced by problems arising from strict adhe
rence to the relevant standards of the Officers' 
Competency Certificates Convention, 1936, the 
principle of substantial equivalence shall be 
applied so that there will be no conflict with that 
State's established anangements for certifica
tion. 

eller döden, eller 1936 års kon- Prop. 1999/2000:119 
vention (nr 56) om sjukfbrsäkring Bilaga 8 
för sjömän, eller 1969 års konven-
tion (nr 130) om läkarvård och 
kontanta sjukförmåner; 

1946 års konvention (nr 73) om 
läkarundersökning av sjömän; 

1970 års konvention (nr 134} 
om fflrebyggande av yrkesskador 
(sjöfolk) (artiklarna 4 och 7}; 

1949 års konvention (nr 92) om 
besättningsbostäder (reviderad}; 

1946 års konvention (nr 68} om 
kosthåll och utspisning (for far
tygsbesättningar) (artikel 5); 

1936 års konvention (nr 53) om 
kompetens hos beflil å handelsfar
tyg (artiklarna 3 och 4)0; 

1926 års konvention (nr 22) om 
sjömäns anställningsavtal; 

1926 års konvention (nr 23) om 
hemsändning av sjömän; 

1948 års konvention (nr 87) om 
föreningsfrihet och skydd för or
ganisationsrätten; 

1949 års konvention (nr 98) om 
organisationsrätten och den kol
lektiva forhandlingsrätten. 

1) I fall då ett strikt iakttagande av relevanta 
normer i 1 936 Ars konvention om kompetens 
hos befäl å handelsfartyg skulle tbranleda pro
blem som vållar tbrftng fbr de system och tbrfa
randen, som har fastställts av en stat tbr uttllr
dande av behörighetshandlingar, skall principen 
om likvärdighet i huvudsak tillämpas så, att 
ingen konflikt uppkommer med de fbrfaranden 
som glller fbr utfllrdande av behörighetshand
lingar i den staten. 
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