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6.

I_ nder förbehåll med hänsyn till bestämmelserna i § 4 förbinder sig varje
medlem, som ratificerar denna konvention, att tillämpa bestämmelserna i §§ 1
och 2 senast den 1 januari 1927 samt att vidtaga erforderliga åtgärder för
att göra dem effektiva.
§ 7.
Varje medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar denna
konvention, förbinder sig att, i enlighet med bestämmelserna i § 421 av för
draget i Versailles och motsvarande paragrafer av de övriga fredsfördragen,
tillämpa denna konvention på sina kolonier, besittningar och protektorat.
§ s.
\ arje medlem, som^ratificerat denna konvention, kan, sedan fem år förflutit
från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga densamma
genom skrivelse, som delgives nationernas förbunds generalsekreterare för inregistrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år, efter det den
inregistrerats hos sekretariatet.
§ 9.
c Internationella aTbetsoyrans styrelse åligger att minst en gång vart tionde
ur förelägga generalkonferensen en redogörelse för denna konventions tillämp
ning och taga i övervägande, huruvida det finnes anledning att på konferensens
dagordning upptaga frågan om konventionens revision eller modifierande.
§ 10.

.1)0 franska och engelska texterna, till denna konvention skola båda äga
vitsord.

5.
Rekommendation angående ersättning för yrkessjukdomar.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorganisa
tion,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 19 maj 1925 till sitt sjunde sammanträde
samt be slutit antaga vissa förslag angående ersättning för yrkessjuk
domar, vilken fråga innefattas i första punkten på dagordningen för
sammanträdet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommenda
tion,
antager efterföljande rekommendation att underställas internationella arbets
organisationens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hänsyn till
dess förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt
bestämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar av
de övriga fredsfördragen.
Med erkännande att det. står varje land fritt att i sin nationella lagstiftning
upprätta en mer fullständig lista över sjukdomar än den, som bifogats § 2 av
konventionsförslaget angående ersättning för yrkessjukdomar,
hemställer konferensen,
att staterna matte fastställa ett enkelt förfarande, där sådant icke redan
förefinnes, medelst vilket förteckningen över de sjukdomar, som i den nationella
lagstiftningen anses som yrkessjukdomar, kan revideras.

