
Convention (No. 178) conceming 
the Inspection of Seafarers' 
Working and Living Conditions 

The General Conference of the 
Intemational Labour Organization, 

Having been convened at Ge
neva by the Goveming Body of the 
Intemational Labour Office and 
having met in its Eighty-fourth 
Session on 8 October 1996, and 

N oting the changes in the nature 
of the shipping industry and, as a 
consequence thereof, the changes 
in seafarers' working and living 
conditions since the Labour In
spection (Seamen) Recommenda
tion, 1926, was adopted, and 

Recalling the provisions of the 
Labour Inspection Convention and 
Recommendation, 1947, the La
bour Inspection (Mining and 
Transport) Recommendation, 
194 7, and the Merchant Shipping 
(Minimum Standards) Convention, 
1976,and 

Recalling the entry into force of 
the United Nations Convention on 
the Law of the Sea, 1982, on 16 
November 1994, and 

Having decided upon the adop
tion of certain proposals with re
gard to the revision of the Labour 
Inspection (Seamen) Recommen
dation, 1926, which is the first 
item on the agenda of the session, 
and 

Having determined that these 
proposals shall take the form of an 
intemational Convention for flag 
State implementation only; 

adopts, this twenty-second day 
of October of the year one thou
sand nine hundred and ninety-six, 
the following Convention, which 
may be cited as the Labour In
spection (Seafarers) Convention, 

ILO:s konvention (nr 178) om 
tillsyn av sjömäns arbets- och lev
nadsförhållanden 

Internationella arbetsorganisatio
nens allmänna konferens, 

som har sammankallats till Ge
neve av styrelsen för Internatio
nella arbetsbyrån och samlats där 
den 8 oktober 1996 till sitt åttio
fjärde möte, 

beaktar sjöfartsnäringens för
ändrade karaktär och därav följan
de förändringar i sjöfolkets arbets
och levnadsförhållanden sedan 
1926 års rekommendation om till
syn av sjöfolks arbetsförhållanden 
antogs, 

erinrar om bestämmelserna i 
1947 års konvention och rekom
mendation om arbetsinspektion, 
194 7 års rekommendation om ar
betsinspektion (gruvdrift och 
transport) och 1976 års konvention 
om miniminormer i handelsfartyg, 

erinrar om att Förenta nationer
nas havsrättskonvention av år 

1982 trädde i kraft den 16 novem
ber 1994, 

har beslutat att anta vissa förslag 
om revidering av 1926 års rekom
mendation om sjöfolks arbetsför
hållanden, en fråga som utgör den 
första punkten på mötets dagord
ning, 

har fastställt att dessa förslag 
skall ta formen av en internationell 
konvention för uteslutande till
lämpning av flaggstaten, och 

antar denna den tjugoandra da
gen i oktober månad år nitton
hundranittiosex följande konven
tion, som kan kallas 1996 års kon
vention om tillsyn av sjömäns ar
bets- och levnadsförhållanden. 
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1996: 

PART I. SCOPE AND DEFINI

TIONS 

Article 1 

1. Except as otherwise provided in 
this Article, this Convention ap
plies to every seagoing ship, 
whether publicly or privately 
owned, which is registered in the 
territory of a Member for which 
the Convention is in force and is 
engaged in the transport of cargo 
or passengers for the purpose of 
trade or is employed for any other 
commercial purpose. For the pur
pose of this Convention, a ship 
that is on the register of two Mem
bers is deemed to be registered in 
the territory of the Member whose 
flag it flies. 

2. National laws or regulations 
shall determine which ships are to 
be regarded as seagoing ships for 
the purpose of this Convention. 

3. This Convention applies to 
seagoing tugs. 

4. This Convention does not ap
ply to vessels less than 500 gross 
tonnage and, when not engaged in 
navigation, vessels such as oil rigs 
and drilling platforms. The deci
sion as to which vessels are cov
ered by this paragraph shall be 
taken by the central coordinating 
authority in consultation with the 
most representative organizations 
of shipowners and seafarers. 

5. To the extent the central co
ordinating authority deems it 
practicable, after consulting the 
representative organizations of 
fishing vessel owners and fisher
men, the provisions of this Con
vention shall apply to commercial 
maritime fishing vessels. 

DEL I. TILLÄMPNINGS

OMRÅDE OCH DEFINITIONER 

Artikel 1 

1. Om inte annat föreskrivs i denna 
artikel skall denna konvention till
lämpas på varje sjögående fartyg, 
vare sig det är i offentlig eller pri
vat ägo, som är registrerat inom en 
medlemsstats territorium för vil
ken konventionen har trätt i kraft, 
vilket i handelssyfte används för 
transport av last eller passagerare 
eller nyttjas för något annat kom
mersiellt ändamål. I denna kon
ventions mening skall ett fartyg 
som är registrerat i två medlems
stater betraktas såsom varande 
registrerat inom den medlemsstats 
territorium vars flagg det för. 

2. Nationella lagar eller be
stämmelser skall vara bestämman
de för vilka fartyg som skall be
traktas som sjögående fartyg i 
denna konventions mening. 

3. Denna konvention skall till
lämpas på sjögående bogserbåtar. 

4. Denna konvention skall inte 
tillämpas på fartyg med en 
bruttodräktighet under 500 och på 
fartyg som oljeriggar och 
borrplattformar när de inte an
vänds för sjöfart. Den centrala 
samordnande myndigheten skall i 
samråd med de mest representativa 
redar- och sjöfolksorganisationer
na avgöra vilka fartyg som skall 
täckas av denna punkt. 

5. Så långt den centrala samord
nande myndigheten anser det vara 
möjligt efter att ha samrått med de 
representativa organisationerna för 
fiskefartygsägare och fiskare, skall 
konventionens bestämmelser till
lämpas på fartyg för yrkesfiske till 
havs. 
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6. In the event of any doubt as to 
whether or not any ships are to be 
regarded as engaged in commer
cial maritime operations or com
mercial maritime fishing for the 
purpose of this Convention, the 
question shall be determined by 
the central coordinating authority 
after consulting the organizations 
of shipowners, seafarers and fish
ermen concemed. 

7. For the purpose of this Con
vention: 

(a) the term "central coordinat
ing authority" means ministers, 
govemment departments or other 
public authorities having power to 
issue and supervise the imple
mentation of regulations, orders or 
other instructions having the force 
of law in respect of inspection of 
seafarers' working and living con
ditions in relation to any ship reg
istered in the territory of the Mem
ber; 

(b) the term "inspector" means 
any civil servant or other public 
official with responsibility for in
specting any aspect of seafarers' 
working and living conditions, as 
well as any other person holding 
proper credentials performing an 
inspection for an institution or 
organization authorized by the 
central coordinating authority in 
accordance with Article 2, para
graph 3; 

( c) the term "legal provisions" 
includes, in addition to laws and 
regulations, arbitration awards and 
collective agreements upon which 
the force of law is conferred; 

( d) the term "seafarers" means 
persons who are employed in any 
capacity on board a seagoing ship 
to which the Convention applies. 
In the event of any doubt as to 
whether any categories of persons 
are to be regarded as seafarers for 
the purpose of this Convention, the 

6. Om det vid tillämpning av 
denna konvention skulle råda tvi
vel om huruvida fartyg skall anses 
vara sysselsatta i handelssjöfart 
eller yrkesfiske till havs, skall frå

gan avgöras av den centrala sam
ordnande myndigheten efter sam
råd med vederbörande redar-, sjö
folks- och yrkesfiskarorganisatio
ner 

7. I denna konvention avses med 

a) "central samordnande myn
dighet" de ministrar, regeringsor
gan eller andra offentliga myndig
heter som är behöriga att utfärda 
tvingande bestämmelser, beslut 
eller andra instruktioner om tillsyn 
av sjömäns arbets- och levnadsfö
hållanden som gäller fartyg regist
rerade inom medlemsstatens terri
torium och övervaka dessas till
lämpning, 

b) "inspektör" statstjänsteman 
eller annan offentligt anställd per
son med ansvar att utöva tillsyn 
över någon aspekt av sjömäns ar
bets- och levnadsrorhållanden, och 
annan person som innehar veder
börlig legitimation för att verk
ställa en inspektion på en institu
tions eller organisations vägnar 
som är auktoriserad av den cent
rala samordnande myndigheten i 
enlighet med artikel 2.3, 

c) "lagar och bestämmelser" 
förutom lagar och föreskrifter även 
skiljedomar och kollektivavtal som 
har vunnit rättslig verkan, 

d) "sjömän" personer anställda i 
någon befattning ombord på ett 
sjögående fartyg för vilket denna 
konvention gäller. Om det vid till
lämpning av denna konvention 
skulle råda tvivel om huruvida 
några personkategorier skall anses 
vara sjömän, skall frågan avgöras 
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question shall be detennined by 
the central coordinating authority 
after consulting the organiz.ations 
of shipowners and seafarers con
cemed; 

(e) the tenn "seafarers' working 
and living conditions" means the 
conditions such as those relating to 
the standards of maintenance and 
cleanliness of shipboard living and 
working areas, minimum age, arti
cles of agreement, food and cater
ing, crew accommodation, re
cruitment, manning, qualifications, 
hours of work, medical examina
tions, prevention of occupational 
accidents, medical care, sickness 
and injury benefits, social welfare 
and related matters, repatriation, 
tenns and conditions of employ
ment which are subject to national 
laws and regulations, and :freedom 
of association as defined in the 
Freedom of Association and Pro
tection of the Right to Organise 
Convention, 1948, of the lntema
tional Labour Organization. 

PART 11. ORGANIZATION OF 
INSPECTION 

Artic/e 2 

1. Each Member for which the 
Convention is in force shall main
tain a system of inspection of sea
farers' working and living condi
tions. 

2. The central coordinating 
authority shall coordinate inspec
tions wholly or partly concemed 
with seafarers' working and living 
conditions and shall establish prin
ciples to be observed. 

3. The central coordinating 
authority shall in all cases be re
sponsible for the inspection of 
seafarers' working and living eon-

av den centrala samordnande Prop. 1999/2000:119 
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vederbörande redar- och sjö-
folksorganisationer, 

e) "sjömäns arbets- och levnads
forhållanden" förhållanden av det 
slag som avser underhålls- och 
renlighetsstandarden i bostads- och 
arbetsutrymmen ombord, minimi
ålder, anställningskontrakt, kost
håll och utspisning, besättningens 
bostäder, rekrytering, bemanning, 
kvalifikationer, arbetstid, läkarun
dersökning, förebyggande av 
olycksfall i arbetet, sjukvård, för
måner vid sjukdom och olycksfall, 
väl:fard och relaterade förhållan
den, hemsändning, anställnings
villkor och anställningsförhållan
den som regleras av nationella 
lagar och föreskrifter samt före
ningsrätt som den definieras i 1948 
års !LO-konvention om före
ningsfrihet och skydd för organi
sationsrätten. 

DEL Il. ORGANISATION AV 
TILLSYNEN 

Artikel 2 

1. Varje medlemsstat som är bun
den av denna konventionen skall 
vara skyldig att upprätthålla ett 
system för tillsyn av sjömäns ar
bets- och levnadsförhållanden. 

2. Den centrala samordnande 
myndigheten skall samordna in
spektioner som helt eller delvis 
avser sjömäns arbets- och lev
nadsförhållanden och skall fast
ställa de principer som skall iakt
tas. 

3. Den centrala samordnande 
myndigheten skall i samtliga fall 
vara ansvarig för tillsynen av sjö
mäns arbets- och levnadsförhål- 37 
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ditions. It may authorize public 
institutions or other organiz.ations 
it recognizes as competent and 
independent to carry out inspec
tions of seafarers' working and 
living conditions on its behalf. It 
shall maintain and make publicly 
available a list of such institutions 
or organizations. 

Article 3 

1. Each Member shall ensure that 
all ships registered in its territory 
are inspected at intervals not ex
ceeding three years and, when 
practicable, annually, to verify that 
the seafarers' working and living 
conditions on board conform to 
national laws and regulations. 

2. If a Member receives a com
plaint or obtains evidence that a 
ship registered in its territory does 
not conform to national laws and 
regulations in respect of seafarers' 
working and living conditions, the 
Member shall take measures to 
inspect the ship as soon as practi
cable. 

3. In cases of substantial 
changes in construction or ac
commodation arrangements, the 
ship shall be inspected within three 
months of such changes. 

Article 4 

Each Member shall appoint in
spectors qualified for the perform
ance of their duties and shall take 
the necessary steps to satisfy itself 
that inspectors are available in 
sufficient number to meet the re
quirements of this Convention. 

-- --- ------

landen. Den har rätt att auktorisera Prop. 1999/2000: 119 
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organisationer som den erkänner 
som kompetenta och oberoende att 
verkställa inspektioner av sjömäns 
arbets- och levnadsförhållanden på 
dess vägnar. Myndigheten skall 
föra en förteckning över sådana 
institutioner eller organisationer 
och hålla den tillgänglig för all-
mänheten. 

Artikel 3 

1. Varje medlemsstat skall tillse att 
alla fartyg som är registrerade in
om dess territorium inspekteras 
med tidsmellanrum som inte över
stiger tre år och när så är möjligt 
ett år för att kontrollera att sjö
mäns arbets- och levnadsförhål
landen ombord följer nationella 
lagar och föreskrifter. 

2. Om en medlemsstat mottar 
klagomål om eller får bevis for att 
ett fartyg som är registrerat inom 
dess territorium inte uppfyller na
tionella lagar och föreskrifter om 
sjömäns arbets- och levnadsför
hållanden skall den vidta åtgärder 
för att så snart det är möjligt in
spektera fartyget. 

3. Om ett fartygs konstruktion 
eller bostadsarrangemang har ge
nomgått väsentliga ändringar skall 
fartyget inspekteras inom tre må
nader efter ändringarnas genomfö
rande. 

Artikel 4 

Varje medlemsstat skall utse in
spektörer som är kvalificerade att 
utföra sina uppgifter och vidta 
nödvändiga åtgärder för att tillse 
att ett tillräckligt antal inspektörer 
är tillgängliga för att uppfylla kra
ven i denna konvention. 
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Article 5 

1. Inspectors shall have the status 
and conditions of service to ensure 
that they are independent of 
changes of government and of im
proper external influences. 

2. Inspectors provided with 
proper credentials shall be em
powered: 

(a) to board a ship registered in 
the territory of the Member and to 
enter premises as necessary for 
inspection; 

(b) to carry out any examination, 
test or inquiry which they may 
consider necessary in order to sat
isfy themselves that the legal pro
visions are being strictly observed; 

( c) to require that deficiencies 
are remedied; and 

( d) where they have grounds to 
believe that a deficiency consti
tutes a significant danger to sea
farers' health and safety, to pro
hibit, subject to any right of appeal 
to a judicial or administrative 
authority, a ship from leaving port 
until necessary measures are taken, 
the ship not being unreasonably 
detained or delayed. 

Article 6 

1. When an inspection is con
ducted or when measures are taken 
under this Convention, all reason
able efforts shall be made to avoid 
a ship being unreasonably detained 
or delayed. 

2. If a ship is unreasonably de
tained or delayed, the shipowner 
or operator of the ship shall be 
entitled to compensation for any 
loss or damage suffered. In any 
instance of alleged unreasonable 
detention or delay, the burden of 

Artikel 5 

I. Inspektörerna skall åtnjuta sådan 
status och sådana anställningsför
hållanden att deras oberoende av 
regeringsskiften och obehörig på
verkan utifrån är tryggat. 

2. Inspektörer försedda med ve
derbörlig legitimation skall ha 
följande befogenheter: 

a) att komma ombord på fartyg 
registrerade inom medlemsstatens 
territorium och fä tillträde till lo
kaler i den utsträckning som be
hövs för tillsynen, 

b) att utföra de undersökningar, 
prover och förhör som de anser 
nödvändiga för att förvissa sig om 
att lagar och bestämmelser strikt 
efterlevs, 

c) att fordra att brister avhjälps, 
och 

d) i de fall de har skäl att tro att 
en brist utgör en betydande fara för 
sjömäns hälsa och säkerhet, att 
med förbehåll för varje rätt till 
överklagande till en dömande eller 
förvaltande myndighet förbjuda ett 
fartyg att löpa ut till dess att de 
nödvändiga åtgärderna har vidta
gits, varvid fartyget inte utan skäl 
fär kvarhållas eller fördröjas. 

Artikel 6 

1. När en inspektion utförs eller 
åtgärder vidtas enligt bestämmel
serna i denna konvention skall alla 
rimliga ansträngningar göras för 
att undvika att fartyget utan skäl 
kvarhålls eller fördröjs. 

2. Om ett fartyg utan skäl kvar
hålls eller fördröjs skall redaren 
eller den som driver fartyget ha 
rätt till ersättning för varje liden 
förlust eller skada. Vid varje fall 
av påstått omotiverat kvarhållande 
eller fördröjning skall bevisbördan 
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proof shall lie with the shipowner 
or operator of the ship. 

PART III. PENAL TIES 

Artic/e 7 

I. Adequate penalties for vio]a
tions of the legal provisions en
forceable by inspectors and for 
obstructing inspectors in the per
formance of their duties sha11 be 
provided for by national ]aws or 
regulations and shall be effective]y 
enforced. 

2. Inspectors shall have the 
discretion to give warnings and 
advice instead of instituting or 
recommending proceedings. 

PART IV. REPORTS 

Artic/e 8 

1. The centra] coordinating 
authority shall maintain records of 
inspections of seafarers' working 
and living conditions. 

2. It shall publish an annual re
port on inspection activities, in
cluding a list of institutions and 
organizations authorized to carry 
out inspections on its behalf. This 
report shall be published within a 
reasonable time after the end of the 
year to which it relates and in any 
case within six months. 

Artic/e 9 

1. Inspectors shall submit a report 
of each inspection to the central 

ligga på redaren eller den som dri- Prop. 1999/2000: 119 
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DEL III. PÅFÖLJDER 

Artikel 7 

I. Lämpliga påföljder för överträ
delse av de lagar och bestämmel
ser vilkas tillämpning inspektörer
na har att övervaka och för åtgär
der för att hindra inspektörer i 
deras tjänsteutövning skall inröras 
i nationella lagar eller föreskrifter 
och tillämpas effektivt. 

2. Inspektörerna skall ha möj
lighet att utfärda varningar och ge 
råd i stället för att inleda eller re
kommendera rättsliga åtgärder. 

DEL IV. RAPPORTERING 

Artikel 8 

1. Den centrala samordnande 
myndigheten skall föra förteck
ningar över inspektioner av sjö
mäns arbets- och levnadsförhål
landen. 

2. Den centrala samordnande 
myndigheten skall publicera en 
årlig rapport över inspektionsverk
samheten med en förteckning över 
institutioner och organisationer 
som är auktoriserade att verkställa 
inspektioner på dess vägnar. Rap
porten skall publiceras inom rimlig 
tid efter utgången av det år den 
hänför sig till och i vart fall inom 
sex månader därefter. 

Artikel 9 

I. Inspektörerna skall avge rapport 
om varje verkställd inspektion till 
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coordinating authority. One copy 
of the report in English or in the 
working language of the ship shall 
be fumished to the master of the 
ship and another copy shall be 
posted on the ship's notice board 
for the information of the seafarers 
or sent to their representatives. 

2. In case of an inspection pur
suant to a major incident, the re
port shall be submitted as soon as 
practicable but not later tlian one 
month following the conclusion of 
the inspection. 

PART V. FINAL PROVISIONS 

Article JO 

This Convention supersedes the 
Labour Inspection (Seamen) Rec
ommendation, 1926. 

Article 11 

The förmal ratifications of this 
Convention shall be communi
cated to the Director-General of 
the International Labour Office for 
registration. 

Article 12 

1. This Convention shall be bind
ing only upon tliose Members of 
the International Labour Organi
zation whose ratifications have 
been registered with the Director
General of tlie International La
bour Office. 

2. It shall come into force 12 
months after the date on which the 
ratifications of two Members have 
been registered witli the Director
General. 

3. Thereafter, this Convention 

den centrala samordnande myn- Prop. 1999/2000: 119 
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ten på engelska språket eller på 
fartygets arbetsspråk skall över-
lämnas till fartygets befälhavare 
och ytterligare ett exemplar skall 
anslås på fartygets anslagstavla för 
sjömännens information eller till-
ställas deras representanter. 

2. Vid inspektion med anledning 
av en större händelse skall rap
porten avges så snart det är möjligt 
och inte senare än en månad efter 
avslutandet av inspektionen. 

DEL V. SLUTBESTÄMMEL-
SER 

Artikel JO 

Denna konvention ersätter 1926 
års rekommendation om tillsyn av 
sjöfolks arbetsförhållanden. 

Artikel 11 

Ratifikationsdokument avseende 
denna konvention skall sändas till 
Internationella arbetsbyråns gene
raldirektör för registrering. 

Artikel 12 

1. Denna konvention skall vara 
bindande endast för de medlemmar 
av Internationella arbetsorganisa
tionen vilkas ratifikationer har re
gistrerats hos Internationella ar
betsbyråns generaldirektör. 

2. Den träder i kraft tolv måna
der efter den dag då ratifikationer 
från två medlemsstater har regist
rerats hos generaldirektören. 

3. Därefter träder konventionen i 
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shall come into force for any 
Member 12 months after the date 
on which its ratification has been 
registered. 

kraft för varje annan medlemsstat Prop. 1999/2000: 1 19 
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ratifikation har registrerats. 

Article 13 Artikel 13 

1. A Member which has ratified 1. En medlemsstat som har ratifi-
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 
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 14 

1. The Director-General of the 
International Labour Office shall 
notify all Members of the lntema
tional Labour Organization of the 
registration of all ratifications and 
denunciations communicated by 
the Members of the Organization. 

2. When notifying the Members 
of the Organization of the regis
tration of the second ratification, 
the Director-General shall draw 
the attention of the Members of the 
Organization to the date upon 
which the Convention shall come 

cerat denna konvention kan säga 
upp den, sedan tio år har förflutit 
från den dag då konventionen först 
träder i kraft, genom en skrivelse 
som sänds till Internationella ar
betsbyråns generaldirektör för re
gistrering. En sådan uppsägning 
får inte verkan förrän ett år efter 
den dag då den har registrerats. 

2. Varje medlemsstat som har 
ratificerat denna konvention och 
som inte, inom det år som följer på 
utgången av den i föregående 
punkt nämnda tioårsperioden, gör 
bruk av sin uppsägningsrätt enligt 
denna artikel, kommer att vara 
bunden för en ny tioårsperiod och 
kan därefter säga upp konventio
nen vid utgången av varje tioårspe
riod på de villkor som föreskrivs i 
denna artikel. 

Artikel 14 

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

2. När generaldirektören under
rättar organisationens medlemmar 
om registreringen av den andra 
ratifikationen 1 ordningen, skall 
han fästa medlemsstatemas upp
märksamhet på den dag då kon
ventionen kommer att träda i kraft. 
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into force. 

Article 15 

The Director-General of the Inter
national Labour Office shall com
municate to the Secretary-General 
of the United Nations, for regis
tration in accordance with Article 
102 of the Charter of the United 
Nations, ful] particulars of all rati
fications and acts of denunciation 
registered by the Director-General 
in accordance with the provisions 
of the preceding Articles. 

Article 16 

At such times as it may consider 
necessary, the Governing Body of 
the International Labour Office 
shall present to the General Con
ference a report on the working of 
this Convention and shall examine 
the desirability of placing on the 
agenda of the Conference the 
question of its revision in whole or 
in part. 

Article 17  

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 13 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. 

Artikel 15 

Internationella arbetsbyråns gene
raldirektör skall, för registrering 
enligt artikel 102 i Förenta natio
nernas stadga, lämna Förenta na
tionernas generalsekreterare full
ständiga upplysningar om samtliga 
ratifikationer och uppsägningar 
som har registrerats hos generaldi
rektören enligt bestämmelserna 
föregående artiklar. 

Artikel 16 

När Internationella arbetsbyråns 
styrelse finner det nödvändigt, 
skall den lämna Internationella 
arbetsorganisationens allmänna 
konferens en redogörelse för denna 
konventions tillämpning och över
väga om det finns anledning att 
föra upp frågan om revidering av 
konventionen, helt eller delvis, på 
konferensens dagordning. 

Artikel 1 7  

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

a) en medlemsstats ratifikation 
av den nya reviderade konventio
nen anses i sig innebära omedelbar 
uppsägning av denna konvention, 
utan hinder av bestämmelserna i 
artikel 13 ovan, om och när den 
nya konventionen har trätt i kraft, 

b) från den dag då den nya revi
derade konventionen träder i kraft, 
denna konvention upphöra att vara 
öppen för ratifikation av medlems
staterna. 
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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 
have not ratified the revising Con
vention. 

Article 18 

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

2. Denna konvention skall likväl Prop. 1999/2000: 119 
förbli gällande till form och inne- Bilaga I 
håll för de medlemsstater som har 
ratificerat den men inte har ratifi-
cerat den nya reviderade konven-
tionen. 

Artikel 18 

De engelska och franska versio
nerna av denna konventionstext 
har lika giltighet. 
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