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L a g

Nr 99

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den vid Internationella arbets-
konferensen den 22 oktober 1996 i Genève
antagna konventionen nr 180 om sjömäns
arbetstid och bemanningen på fartyg gäller

som lag sådana Finland har förbundit sig till
dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Arbetsminister Tarja Filatov

RP 63/2002
ApUB 2/2002
RSv 74/2002
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(Finlands författningssamlings nr 937/2002)

Republikens presidents förordning

Nr 100

om sättande i kraft av den vid Internationella arbetskonferensen antagna konventionen om
sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Given i Helsingfors den 8 november 2002

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av arbetsministern,
föreskrivs:

1 §
Den vid Internationella arbetskonferensen

den 22 oktober 1996 i Genève antagna
konventionen om sjömäns arbetstid och be-
manningen på fartyg, som godkänts av
riksdagen den 3 juni 2002 och vilken repu-
blikens president godkänt den 14 juni 2002,
varefter ratifikationen den 4 juli 2002 har
registrerats av Internationella arbetsbyråns
generaldirektör, träder i kraft den 4 januari
2003 så som därom avtalats.

2 §
Lagen den 14 juni 2002 om sättande i kraft

av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i konventionen om sjömäns
arbetstid och bemanningen på fartyg
(500/2002) träder i kraft den 4 januari 2003.

3 §
De bestämmelser i konventionen som inte

hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 4

januari 2003.

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Arbetsminister Tarja Filatov
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(Översättning)

KONVENTION NR 180

OM SJÖMÄNS ARBETSTID OCH
BEMANNINGEN PÅ FARTYG

Internationella arbetsorganisationens all-
männa konferens,

som har sammankallats till Genève av
styrelsen för Internationella arbetsbyrån och
där samlats den 8 oktober 1996 till sitt
åttiofjärde möte,

beaktar bestämmelserna i 1976 års kon-
vention om miniminormer i handelsfartyg
samt 1996 års protokoll till den konventionen,
och bestämmelserna i 1996 års konvention
om tillsyn av sjömäns arbets- och levnads-
förhållanden,

erinrar om relevanta bestämmelser i Inter-
nationella sjöfartsorganisationens följande in-
strument: 1974 års internationella konvention
om säkerheten för människoliv till sjöss med
senare ändringar, 1978 års internationella
konvention om normer för sjöfolks utbild-
ning, certifiering och vakthällning med änd-
ringar 1995, församlingens resolution A 481
(XII) (1981) om principer för betryggande
bemanning, församlingens resolution A 741
(18) (1993) om internationella organisations-
regler för säker drift av fartyg och för
förhindrande av förening (International Safe-
ty Management (ISM) Code) och försam-
lingens resolution A 772 (18) (1993) om
trötthetsfaktorer vid bemanning och i säker-
hetsarbete,

enrinrar om att Förenta Nationernas havs-
rättskonvention av år 1982 trätt i kraft den 16
november 1994,

har beslutat att anta vissa förslag om
revidering av 1958 års konvention om löner,
arbetstid och bemanning på fartyg (reviderad)
och 1958 års rekommendation om löner,
arbetstid och bemanning på fartyg vilket utgör
den andra punkten på mötets dagordning,

Bilaga 1

CONVENTION 180

CONVENTION CONCERNANT LA DU-
RÉE DU TRAVAIL DES GENS DE MER

ET LES EFFECTIFS DES NAVIRES

La Conférence générale de l’Organisation
internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’ad-
ministration du Bureau international du Tra-
vail, et s’y étant réunie le 8 octobre 1996, en
sa quatre-vingt-quatrième session;

Notant les dispositions de la convention sur
la marine marchande (normes minima), 1976,
le Protocole de 1996 s’y rapportant et la
convention sur l’inspection du travail (gens de
mer), 1996;

Rappelant les dispositions pertinentes des
instruments ci-après de l’Organisation mari-
time internationale: la Convention interna-
tionale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer, 1974, telle qu’amendée; la Conven-
tion internationale sur les normes de forma-
tion des gens de mer,de délivrance des brevets
et de veille, 1978, telle qu’amendée en
1995;la résolution A 481 (XII) (1981) de
l’Assemblée de cette organisation sur les
principes à observer pour déterminer les
effectifs en fonction de la sécurité; sa
résolution A 741 (18) (1993) sur le Code
international de gestion pour la sécurité de
l’exploitation des navires et la prévention de
la pollution (code ISM), et sa résolution A
772 (18) (1993) sur les facteurs de fatigue des
effectifs et la sécurité;

Rappelant l’entrée en vigueur, le 16 no-
vembre 1994, de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, 1982;

Après avoir décidé d’adopter diverses
propositions relatives à la révision de la
convention sur les salaires, la durée du travail
à bord et les effectifs (révisée), 1958, et de
la recommandation sur les salaires, la durée
du travail à bord et les effectifs, 1958,
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har fastställt att dessa förslag skall ta
formen av en internationell konvention, och

antar denna, den tjugoandra dagen i okto-
ber månad år 1996, följande konvention, som
kan kallas 1996 års konvention om sjömäns
arbetstid och bemanningen på fartyg.

DEL I.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINI-
TIONER

Artikel 1

1. Denna konvention tillämpas på varje
sjögående fartyg, vare sig det är i offentlig
eller privat ägo, vilket är registrerat i en
medlemsstat för vilken konventionen gäller
och vilket normalt andvänds i handelssjöfart
till havs. I denna konvention mening skall ett
fartyg som är registrerat i två medlemsstaters
register betraktas såsom varande registrerat i
den medlemsstat vara flagg det för.

2. Så långt den behöriga myndigheten
ansett det vara praktisk möjligt efter att ha
samrått med fiskefartygsredarnas och fiskar-
nas representativa organisationer, skall den
tillämpa denna konvention på yrkesfiske till
havs.

3. Om det vid tillämpning av denna
konvention skulle råda tvivel om huruvida
fartyg skall anses vara sjögående eller sys-
selsatta i handelssjöfart eller yrkesfiske till
havs, skall frågan avgöras av den behöriga
myndigheten efter samråd med vederbörande
redar-, sjöfolk- och yrkesfiskarorganisationer.

4. Denna konvention gäller inte träfartyg av
traditionell konstruktion såsom dhower eller
djonker.

Artikel 2

I denna konvention avses med
a) ’’behörig myndighet’’ den minister, det

question qui constitue le deuxième point à
l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions
prendraient la forme d’une convention inter-
nationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour d’octobre
mil neuf cent quatre-vingt-seize, la conven-
tion ci-après, qui sera dénommée Convention
sur la durée du travail des gens de mer et les
effectifs des navires, 1996.

PARTIE I.

CHAMP D’APPLICATION ET
DÉFINITIONS

Article 1

l. La présente convention s’applique à tout
navire de mer, de propriété publique ou
privée, qui est immatriculé dans le territoire
d’un Membre pour lequel la convention est en
vigueur et qui est normalement affecté à des
opérations maritimes commerciales. Aux fins
de la convention, un navire qui est immat-
riculé dans le territoire de deux Membres est
considéré comme étant immatriculé dans le
territoire de celui dont il bat le pavillon.

2. Dans la mesure où, après consultation
des organisations représentatives des arma-
teurs à la pêche et des pêcheurs, I’autorité
compétente considère que cela est réalisable,
elle appliquera les dispositions de la conven-
tion à la pêche maritime commerciale.

3. En cas de doute sur la question de savoir
si un navire doit être considéré aux fins de la
convention comme un navire de mer, ou
comme un navire affecté à des opérations
maritimes commerciales ou à la pêche ma-
ritime commerciale, la question sera réglée
par l’autorité compétente après consultation
des organisations d’armateurs, de marins et de
pêcheurs intéressées.

4. La convention ne s’applique pas aux
bateaux en bois de construction traditionnelle,
tels que les boutres (dhows) ou les jonques.

Article 2

Aux fins de la présente convention:
a) l’expression ’’autorité compétente’’ dé-
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regeringsorgan eller annan offentlig myn-
dighet som är behörig att utfärda tvingande
bestämmelser, beslut eller andra instruktioner
om sjömäns arbetstid eller vilotid eller be-
manningen på fartyg,

b) ’’arbetstid’’ den tid under vilken en
sjöman åläggs att arbeta för fartyget,

c) ’’vilotid’’ annan tid än arbetstid; termen
innefattar inte korta raster,

d) ’’sjömän’’ varje person som definieras
som sådan i nationella lagar och bestämmel-
ser eller kollektivavtal och som är anställd
eller anlitad i någon befattning ombord på ett
sjögående fartyg för vilket denna konvention
gäller,

e) ’’redare’’ fartygets ägare eller någon
annan organisation eller person såsom en
manager eller en skepplegotagare som har
övertagit ansvaret för driften av fartyget från
fartygsägaren och som vid det tillfället gick
med på att överta alla de skyldigheter och allt
det ansvar som sammanhänger därmed.

DEL II.

SJÖMÄNS ARBETSTID OCH VILOTID

Artikel 3

Inom de gränser som anges i artikel 5 skall
fastsällas antingen en maximiarbetstid som
inte får överskidas under en given tidsrymd
eller en minimivilotid son skall tillhandahål-
les under en given tidsrymd.

Artikel 4

Varje medlem som ratificerar denna kon-
vention erkänner att den normala arbetstids-
normen för sjömän liksom för andra arbets-
tagare skall grundas på en åtta timmars
arbetsdag med en vilodag i veckan och med
vila på allmänna helgdagar. Detta skall

signe le ministre, le service gouvernemental
ou toute autre autorité habilitée à édicter des
règlements, arrêtés ou autres instructions
ayant force obligatoire en matière de durée du
travail ou d’heures de repos des gens de mer,
ou d’effectifs des navires;

b) l’expression ’’durée du travail’’ désigne
le temps durant lequel un marin est tenu
d’effectuer un travail pour le navire;

c) l’expression ’’heures de repos’’ désigne
le temps qui n’est pas compris dans la durée
du travail; cette expression n’inclut pas les
interruptions de courte durée;

d) l’expression ’’gens de mer’’ ou ’’ma-
rins’’ désignent les personnes définies comme
tels par la législation nationale ou par les
conventions collectives qui sont employées
ou engagées, à quelque titre que ce soit, à
bord d’un navire de mer auquel la convention
s’applique;

e) le terme ’’armateur’’ désigne le pro-
priétaire du navire ou toute autre entité ou
personne, telle que l’armateur gérant ou
l’affréteur coque nue, à laquelle l’armateur a
confié la responsabilité de l’exploitation du
navire et qui, en assumant cette responsabi-
lité, a accepté de s’acquitter de toutes les
tâches et obligations afférentes.

PARTIE II.

DURÉE DE TRAVAIL ET DE REPOS DES
GENS DE MER

Article 3

Dans les limites indiquées à l’article 5, on
fixera soit le nombre maximum d’heures de
travail qui ne devra pas être dépassé dans une
période donnée, soit le nombre minimum
d’heures de repos qui devra être accordé dans
une période donnée.

Article 4

Tout Membre qui ratifie cette convention
reconnaît que la norme de durée du travail
pour les gens de mer, comme pour les autres
travailleurs, est de huit heures avec un jour de
repos par semaine, plus le repos correspon-
dant aux jours fériés. Cependant rien n’em-
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emellertid inte hindra en medlem från att ha
förfaranden för att godkänna eller registrera
kollektivavtal som fastställer sjömäns norma-
la arbetstid på en grund som inte är mindre
förmånlig än denna norm.

Artikel 5

1. Gränserna för arbetstid eller vilotid skall
vara följande:

a) maximiarbetstiden får inte överstiga

i) 14 timmar under någon 24-timmarspe-
riod eller

ii) 72 timmar under någon sjudagarsperiod
eller

b) minimivilotiden får inte understiga

i) tio timmar under 24-timmarsperiod eller
ii) 77 timmar under någon sjudagsperiod.
2. Vilotiden får uppdelas i högst två

perioder varav den ena skall vara minst
sextimmar, och avståndet mellan två på
varandra följande viloperioder för inte över-
stiga 14 timmar.

3. Mönstringsövningar, brandövningar, liv-
båtsövningar och övningar föreskrivs i natio-
nella lagar och bestämmelser och i interna-
tionella instrument skall genomföras så att de
förorsakar minsta möjliga störning av vilo-
period och inte leder till uttröttning.

4. I lägen då en sjöman står till förfogande,
som när ett maskinutrymme är obemannat,
skall han eller hon få en likvärdig viloperiod
som kompensation om den normala vilope-
rioden störs av kallelser till arbete.

5. I avsaknad av kollektivavtal eller skil-
jedom, eller om den behöriga myndigheten
fastlår att bestämmelserna i ett sådant kol-
lektivavtal eller en sådan skiljedom är otill-
räcklig beträffande punkterna 3 eller 4, skall
den behöriga myndigheten fastsälla sådana
bestämmelser som säkerställer att berörda
sjömän får tillräcklig vila.

6. Ingenting i punkterna 1 och 2 skall
hindra en medlem från att ha nationella lagar
och bestämmelser eller ett förfarande som

pêche le Membre d’adopter des dispositions
visant à autoriser ou à enregistrer une
convention collective qui fixe les horaires
normaux de travail pour les gens de mer sur
une base qui ne soit pas moins favorable que
ladite norme.

Article 5

1. Les limites des heures de travail ou de
repos doivent être établies comme suit:

a) le nombre maximal d’heures de travail
ne doit pas dépasser:

i) 14 heures par période de 24 heures;

ii) 72 heures par période de sept jours;
ou

b) le nombre minimal d’heures de repos ne
doit pas être inférieur à:

i) dix heures par période de 24 heures;
ii) 77 heures par période de sept jours.
2. Les heures de repos ne peuvent être

scindées en plus de deux périodes, dont l’une
d’une durée d’au moins six heures, et
l’intervalle entre deux périodes consécutives
de repos ne doit pas dépasser 14 heures.

3. Les appels, exercices d’incendie et
d’évacuation et les exercices prescrits par la
législation nationale et par les instruments
internationaux doivent se dérouler de manière
à éviter le plus possible de perturber les
périodes de repos et à ne pas provoquer de
fatigue.

4. Dans les situations où un marin est en
période d’astreinte, par exemple lorsqu’un
local de machines est sans présence humaine,
le marin doit bénéficier d’une période de
repos compensatoire adéquate si la durée
normale de son repos est perturbée par des
appels.

5. S’il n’existe ni convention collective ni
sentence arbitrale ou si l’autorité compétente
décide que les dispositions de la convention
collective ou de la sentence arbitrale sont
insuffisantes en ce qui concerne les para-
graphes 3 et 4 ci-dessus, I’autorité compé-
tente doit fixer les dispositions visant à
assurer aux marins en question un repos
suffisant.

6. Rien dans les paragraphes 1 et 2
ci-dessus ne saurait empêcher le Membre
d’adopter une législation nationale ou une
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tillåter den behöriga myndigheten att god-
känna eller registrera, kollektivavtal som
medger undantag från de angivna gränserna.
Sådana angivna normer men får beakta mer
frekventa eller längre ledighetsperioder eller
beviljande av kompensationsledighet för
vaktgående sjömän eller för sjömän som
arbetar ombord på fartyg som gör korta resor.

7. Medlemsstaten skall fordra att på en
lättillgänglig plats anslås en tablå som utvisar
arbetsarrangemangen ombord; denna skall för
varje befattning ange åtminstone

a) tjänstgöringsschema till sjöss och i hamn
och

b) den maximiarbetstid eller minimivilotid
som föreskrivs i lagar, bestämmelser eller
kollektivavtal som gäller i flaggstaten.

8. Den tablå som åsyftas i punkt 7 skall
upprättas enligt ett standardformulär på det
eller de arbetsspråk som används ombord på
fartyget och på engelska språket.

Artikel 6

Ingen sjöman under 18 år får arbeta
nattetid. I denna artikel avses med ’’natt’’ en
tid av minst nio på varandra följande timmar
som omfattar tiden från midnatt till klockan
fem på morgonen. Denna bestämmelse be-
höver inte tillämpas om det skulle inverka
störande på den effektiva utbildningen av
unga sjömän mellan 16 och 18 års ålder i
enlighet med fastställda program och tids-
schemen.

Artikel 7

1. Ingenting i denna konvention skall anses
inskränka rätten för ett fartygsbefälhavare att
fordra att en sjöman fullgör den arbetstid som
behövs för fartygets, de ombordsvarandes
eller lastens omedelbara säkerhet eller för att
lämna hjälp åt andra fartyg eller personer i
sjönöd.

2. I enlighet med punkt 1 har befälhavaren
rätt att tillfälligt upphäva arbetstids- eller
vilotidschemat och fordra att en sjöman

procédure permettant à l’autorité compétente
d’autoriser ou d’enregistrer des conventions
collectives prévoyant des dérogations aux
limites fixées. Ces dérogations doivent, dans
la mesure du possible être conformes aux
normes fixées mais peuvent tenir compte de
périodes de congé plus fréquentes ou plus
longues, ou de l’octroi de congé compensa-
toire aux marins de quart ou aux marins
travaillant à bord de navires affectés à des
voyages de courte durée.

7. Le Membre doit exiger que soit affiché
à un endroit facilement accessible un tableau
précisant l’organisation du travail à bord qui
doit indiquer pour chaque fonction au moins:

a) le programme du service à la mer et au
port;

b) le nombre maximal d’heures de travail
ou le nombre minimal d’heures de repos
prescrit par la législation, la réglementation
ou les conventions collectives en vigueur dans
l’Etat du pavillon.

8. Le tableau visé au paragraphe 7 ci-
dessus doit être établi selon un modèle
normalisé dans la ou les langues de travail du
navire ainsi qu’en langue anglaise.

Article 6

Aucun marin âgé de moins de 18 ans ne
doit travailler la nuit. Aux fins de cet article,
le terme ’’nuit’’ signifie neuf heures consé-
cutives au moins, y compris une période se
situant entre minuit et cinq heures du matin.
La présente disposition pourra ne pas s’ap-
pliquer lorsque la formation effective des
jeunes marins âgés de 16 à 18 ans, confor-
mément aux programmes et calendriers éta-
blis, s’en trouverait affectée.

Article 7

1. Rien dans cette convention n’est censé
affecter le droit du capitaine d’un navire
d’exiger d’un marin les heures de travail
nécessaires à la sécurité immédiate du navire,
des personnes à bord ou de la cargaison, ou
en vue de porter secours à d’autres navires ou
aux personnes en détresse en mer.

2. Conformément aux dispositions du
paragraphe 1, le capitaine pourra suspendre
les horaires normaux de travail ou de repos
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fullgör den arbetstid som behövs tills normala
förhållanden har återställts.

3. Så snart som möjligt efter det att
förhållandena har återgått till det normala
skall befälhavaren tillse att de sjömän som har
arbetat under en schemalagd viloperiod får en
tillräcklig viloperiod.

Artikel 8

1. Medlemsstaten skall fordra att journaler
förs över sjömännens dagliga arbetstid eller
vilotid för övervakning av att bestämmelserna
i artikel 5 följs. En sjöman skall fä ett
exemplar av de journaler som gäller honom
eller henne vilket skall påtecknas av befäl-
havaren eller av en av denne bemyndigad
person och av sjömännen.

2. Den behöriga myndigheten skall fast-
ställa hut sådana journaler skall föras på
fartyget inklusive hur ofta uppgifter skall
införas. Myndigheten skall fastställa formulär
till journalen för sjömännens arbetstid eller
formulär till deras vilotid med beaktande av
Internationella arbetsorganisationens even-
tuella riktlinjer, eller använda ett standard-
formulär som organisationen kan ha upprättat.
Formuläret skall vara avfattat på det eller de
språk som avses i artikel 5.8.

3. Texterna till de bestämmelser i den
nationella lagstiftningen som berör konven-
tionen och avskrifter av relevanta kollektiv-
avtal skall finnas ombord, lätt åtkomliga för
besättningen.

Artikel 9

Den behöriga myndigheten skall granska
och påteckna de journaler som avses i artikel
8 med lämpliga mellanrum för att övervaka
att de bestämmelser om arbetstid eller vilotid
som ger verkan år denna konvention följs.

Artikel 10

Om journaler eller annan bevisning utvisar
att överträdelser av de bestämmelser som

et exiger qu’un marin accomplisse les heures
de travail nécessaires jusqu’au retour à une
situation normale.

3. Dès que cela est réalisable après le retour
à une situation normale, le capitaine doit faire
en sorte que tout marin ayant effectué un
travail alors qu’il était en période de repos
selon l’horaire normal bénéficie d’une pé-
riode de repos adéquate.

Article 8

1. Le Membre doit prévoir que des registres
des heures quotidiennes de travail ou de repos
des marins soient tenus pour veiller au respect
des dispositions énoncées à l’article 5. Le
marin doit recevoir un exemplaire des regi-
stres le concernant qui doit être émargé par
le capitaine, ou par une personne autorisée par
ce dernier, ainsi que par le marin.

2. L’autorité compétente doit fixer les
modalités de tenue de ces registres à bord, y
compris les intervalles auxquels les informa-
tions doivent être consignées. Elle doit établir
pour les registres des heures de travail ou des
heures de repos des marins un modèle en
tenant compte des éventuelles directives de
l’Organisation internationale du Travail ou
utiliser le modèle normalisé éventuellement
fourni par cette dernière. Ce modèle sera
établi dans la ou les langues prévues à l’article
5, paragraphe 8.

3. Un exemplaire des dispositions pertinen-
tes de la législation nationale se rapportant à
la présente convention ainsi qu’un exemplaire
des conventions collectives applicables doi-
vent être conservés à bord et à un endroit
facilement accessible à l’équipage.

Article 9

L’autorité compétente doit vérifier et viser,
à des intervalles appropriés, les registres
prévus à l’article 8 afin de s’assurer que les
dispositions relatives aux heures de travail et
aux heures de repos donnant effet à la
convention sont respectées.

Article 10

S’il résulte des registres ou d’autres faits
établis que les dispositions relatives aux
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reglerar arbetstiden eller vilotiden har före-
kommit, skall den behöriga myndigheten
kräva att åtgärder vidtas, bl.a. om så är
nödvändigt, att en översyn görs av fartygets
bemanning för att undvika nya överträdelser.

DEL III.

BEMANNING PÅ FARTYG

Artikel 11

1. Varje fartyg som omfattas av denna
konvention skall ha tillräcklig bemanning
med avseende på antal, säkerhet och skick-
lighet i överensstämmelse med det dokument
om minsta betryggande bemanning eller
motsvarande som den behöriga myndigheten
har urfärdat.

2. Vid fastställande, godkännande eller
översyn av bemanningsnivåerna skall den
behöriga myndigheten beakta:

a) behovet att undvika eller så långt som
möjligt minimera överskridande av arbetstid
för att trygga tillräckligt vila och begränsa
utmattning och

b) de internationella instrument som nämns
i ingressen.

Artikel 12

Ingen person under 16 år får arbeta ombord
på fartyg.

DEL IV.

REDARES OCH BEFÄLHAVARES
ANSVAR

Artikel 13

Redaren skall tillse att befälhavaren har
nödvändiga resurser för att uppfylla förplik-
telserna i denna konvention, bl.a. angående
lämplig bemanning på fartyget. Befälhavaren
skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att de krav på sjömäns arbetstid
och vilotid som följer av denna konvention

heures de travail et aux heures de repos ne
sont pas respectées, l’autorité compétente doit
s’assurer que des mesures sont prises, y
compris, s’il y a lieu, la révision des effectifs
du navire, afin d’éviter que les infractions ne
se renouvellent.

PARTIE III.

EFFECTIFS DES NAVIRES

Article 11

1. Tout navire auquel s’applique cette
convention doit avoir à bord un équipage
suffisant en nombre et en qualité pour garantir
la sécurité, conformément au document spé-
cifiant les effectifs minima de sécurité, ou à
tout autre document équivalent, établi par
l’autorité compétente.

2. Pour déterminer, approuver ou réviser
les effectifs d’un navire, I’autorité compé-
tente doit tenir compte:

a) de la nécessité d’éviter ou de restreindre,
dans toute la mesure possible, une durée du
travail excessive, d’assurer un repos suffisant
et de limiter la fatigue;

b) des instruments internationaux cités dans
le préambule.

Article 12

Aucune personne âgée de moins de 16 ans
ne doit travailler à bord d’un navire.

PARTIE IV.

RESPONSABILITÉS DE L’ARMATEUR
ET DU CAPITAINE

Article 13

L’armateur doit s’assurer, aux fins du
respect des obligations résultant de cette
convention, que le capitaine dispose des
ressources nécessaires, y compris des effectifs
suffisants. Le capitaine doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer que les
conditions en matière d’heures de travail et
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uppfylls.

DEL V.

TILLÄMPNING

Artikel 14

En medlemsstat som ratificerar denna
konvention skall vara ansvarig för tillämning-
en av dess föreskrifter genom lagar och
bestämmelser utom när verkan ges åt före-
skrifterna genom kollektivavtal, skiljedoms-
utslag eller domstolsbeslut.

Artikel 15

Medlemsstaten skall:
a) vidta alla nödvändiga åtgärder, bl.a.

genom att införa lämpliga sanktioner och
påföljder, för att säkra att konventionens
bestämmelser genomförs effektivt,

b) vidmakthålla lämplig tillsynstjänst för
att övervaka tillämpningen av de åtgärder som
vidtagits för att ge kraft åt denna konvention
och förse tillsynstjänsten med nödvändiga
resurser för detta ändamål och,

c) efter samråd med redar- och sjöfolksor-
ganisationerna, fastställa förfaranden för att
utreda klagomål i frågor som täcks av denna
konvention.

DEL VI.

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 16

Denna konvention utgör en revidering av
1958 års konvention om löner, arbetstid och
bemanning på fartyg (reviderad), 1949 års
konvention om löner, arbetstid och beman-
ning på fartyg (reviderad) och 1936 års
konvention om arbetstid och bemanning på
fartyg. Från dagen för denna konventions
ikraftträdande skall de ovan nämnda konven-

d’heures de repos des marins résultant de
cette convention soient respectées.

PARTIE V.

APPLICATION

Article 14

Tout Membre qui ratifie la convention
s’engage à en appliquer les dispositions par
voie de législation nationale, à moins qu’il ne
leur soit donné effet par voie de conventions
collectives, de sentences arbitrales ou de
décisions judiciaires.

Article 15

Le Membre doit:
a) prendre toutes les mesures propres à

garantir l’application effective des disposi-
tions de cette convention et prévoir notam-
ment des sanctions et mesures correctrices
appropriées;

b) disposer des services d’inspection ap-
propriés pour contrôler l’application des
mesures prises en vue de donner effet à cette
convention et les doter des ressources néces-
saires à cet effet;

c) après consultation des organisations
d’armateurs et de gens de mer, établir des
procédures pour instruire les plaintes relatives
à toute question couverte par cette conven-
tion.

PARTIE VI.

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

La présente convention révise la conven-
tion sur les salaires, la durée du travail à bord
et les effectifs (révisée), 1958, la convention
sur les salaires, la durée du travail à bord et
les effectifs (révisée), 1949, la convention sur
les salaires, la durée du travail à bord et les
effectifs, 1946, et la convention sur la durée
du travail à bord et les effectifs, 1936. A
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tionerna upphöra att vara öppna för ratifika-
tion.

Artikel 17

Formella ratifikationsdokument avseende
denna konvention skall sändas Internationella
arbetsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 18

1. Denna konvention skall vara bindande
endast för de medlemmar av Internationella
arbetsorganisationen vilkas ratifikationer har
registrerats hos Internationella arbetsbyråns
generaldirektör.

2. Konventionen träder i kraft sex månader
efter den dag då ratifikationer från fem
medlemsstat, varav tre har en handelsflotta
med en bruttodräktighet av minst en miljon
vardera, har registrerats hos Internationella
arbetsbyråns generaldirektör.

3. Därefter träder konventionen i kraft för
varje medlemsstat sex månader efter den dag
dess ratifikation har registrerats.

Artikel 19

1. En medlemsstat som har ratificerat
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 arbetsbyråns gene-
raldirektör för registrering. Sådan uppsägning
skall in te träda i kraft förrän ett år efter den
dag då de 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 ytterligare period av tio
år och kan därefter säga upp konventionen vid
utgången av varje period om tio år på de
villkor som föreskrivs i denna artikel.

compter de la date d’entrée en vigueur de la
présente convention, les conventions susmen-
tionnées cesseront d’être ouvertes à la rati-
fication.

Article 17

Les ratifications formelles de la présente
convention seront communiquées au Direc-
teur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistrées.

Article 18

1. La présente convention ne liera que les
Membres de l’Organisation internationale du
Travail dont la ratification aura été enregistrée
par le Directeur général du Bureau interna-
tional du Travail.

2. La convention entrera en vigueur six
mois après que les ratifications de cinq
Membres, y compris trois dont les flottes
marchandes atteignent chacune un tonnage
brut égal ou supérieur à un million, auront été
enregistrées auprès du Directeur général du
Bureau international du Travail.

3. Par la suite, cette convention entrera en
vigueur pour chaque Membre six mois après
la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 19

1. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention peut la dénoncer à l’expiration
d’une période de dix années après la date de
la mise en vigueur initiale de la convention,
par un acte communiqué au Directeur général
du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet
qu’une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention qui, dans le délai d’une année
après l’expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera
pas usage de la faculté de dénonciation prévue
par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite
pourra dénoncer la présente convention à
l’expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.
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Artikel 20

1. Internationella arbetsbyråns generaldi-
rektör skall underrätta samtliga medlemmar
av Internationella arbetsorganisationen om
registrering av alla ratifikationer och uppsäg-
ningar som generaldirektören har tagit emot
från organisationens medlemmar.

2. När de villkor som avses i artikel 18.2
har uppfyllts, skall generaldirektören fästa
medlemsstaterna uppmärksamhet på den dag
då konventionen träder i kraft.

Artikel 21

Internationella arbetsbyråns generaldirek-
tör skall, för registrering enligt artikel 102 i
Förenta Nationernas stadga, lämna Förenta
Nationernas generalsekreterare fullständiga
upplysningar om samtliga ratifikationer och
uppsägningar som har registrerats hos gene-
raldirektören enligt bestämmelserna i före-
gående artiklar.

Artikel 22

Nät Internationella arbetsbyråns styrelse
finner det nödvändigt, skall den lämna Inter-
nationella arbetsorganisationens allmänna
konferens en redogörelse för denna konven-
tions tillämpning och undersöka om det finns
anledning att föra upp frågan om revidering
av konventionen, helt eller delvis, på konfe-
rensens dagordning.

Artikel 23

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

a) en medlemsstat ratifikation av den nya
reviderade konventionen anses i sig innebära
omedelbar uppsägning av denna konvention
utan hinder av bestämmelserna i artikel 19
ovan, om och när den nya konventionen har
trätt i kraft,

Article 20

1. Le Directeur général du Bureau inter-
national du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du
Travail l’enregistrement de toutes les ratifi-
cations et dénonciations qui lui seront com-
muniquées par les Membres de l’Organisa-
tion.

2. Quand les conditions énoncées à l’article
18, paragraphe 2, ci-dessus, auront été réu-
nies, le Directeur général appellera l’attention
des Membres de l’Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en
vigueur.

Article 21

Le Directeur général du Bureau interna-
tional du Travail communiquera au Secrétaire
général des Nations Unies, aux fins d’enre-
gistrement, conformément à l’article 102 de
la Charte des Nations Unies, des renseigne-
ments complets au sujet de toutes ratifications
et de tous actes de dénonciation qu’il aura
enregistrés conformément aux articles précé-
dents.

Article 22

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le
Conseil d’administration du Bureau interna-
tional du Travail présentera à la Conférence
générale un rapport sur l’application de la
présente convention et examinera s’il y a lieu
d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence
la question de sa révision totale ou partielle.

Article 23

1. Au cas où la Conférence adopterait une
nouvelle convention portant révision totale ou
partielle de la présente convention, et à moins
que la nouvelle convention ne dispose aut-
rement:

a) la ratification par un Membre de la
nouvelle convention portant révision ent-
raînerait de plein droit, nonobstant l’article 19
ci-dessus, dénonciation immédiate de la pré-
sente convention, sous réserve que la nouvelle
convention portant révision soit entrée en
vigueur;
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b) från den dag då den nya reviderade
konventionen träder i kraft, denna konvention
upphöra att vara öppen för ratifikation av
medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli
gällande till form och innehåll för de med-
lemsstater som har ratificerat den men inte
den nya reviderade konventionen.

Artikel 24

De engelska och franska versionerna av
denna konventionstext har lika giltighet.

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur
de la nouvelle convention portant révision, la
présente convention cesserait d’être ouverte à
la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en
tout cas en vigueur dans sa forme et teneur
pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui
ne ratifieraient pas la convention portant
révision.

Article 24

Les versions française et anglaise du texte
de la présente convention font également foi.
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(Finlands författningssamlings nr 938/2002)

Republikens presidents förordning

Nr 101

om sättande i kraft av det vid Internationella arbetskonferensen antagna protokollet till
konventionen om miniminormerna i handelsfartyg

Given i Helsingfors den 8 november 2002

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av arbetsministern,
föreskrivs:

1 §
Det vid Internationella arbetskonferensen

den 22 oktober 1996 i Genève antagna
protokollet till konventionen om minimi-
normerna i handelsfartyg (FördrS 54/1979),
som godkänts av riksdagen den 3 juni 2002
och vilket republikens president godkänt den
14 juni 2002, varefter ratifikationen den 4 juli
2002 har registrerats av Internationella ar-

betsbyråns generaldirektör, träder i kraft den
4 juli 2003 så som därom avtalats.

2 §
Bestämmelserna i protokollet är i kraft som

förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 4 juli

2003.

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Arbetsminister Tarja Filatov
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(Översättning)

PROTOKOLL

FRÅN ÅR 1996 TILL 1976 ÅRS KON-
VENTION OM MINIMINORMER

I HANDELSFARTYG

Internationella arbetsorganisationens all-
männa konferens,

som har sammankallats till Genève av
styrelsen för Internationella arbetsbyrån och
samlats där den 8 oktober 1996 till sitt
åttiofjärde möte,

beaktar bestämmelserna i artikel 2 i 1976
års konvention om miniminormer i handels-
fartyg, nedan kallad huvudkonventionen, som
bland annat stadgat att

’’varje medlem som ratificerar denna kon-
vention förbinder sig:

a) att genom lagstiftning för fartyg, som är
registrerade inom dess territorium, föreskriva:

i) säkerhetsnormer, däri inbegripet normer
för behörigt, arbetstid och bemanning, syfte
att trygga säkerheten för människoliv om-
bord,

ii) lämpliga åtgärder för sociala trygghet,
iii) villkor för sysselsättning och boende-

förhållanden ombord, i den mån de icke enligt
medlemmens åsikter regleras genom kollek-
tivavtal eller är bestämda av behörig domstol
på ett för berörda redare och sjömän lika
bindande sätt,

samt att tillse att bestämmelserna i en sådan
lagstiftning är i huvudsak likvärdiga med de
konventioner eller artiklar i konventioner som
anges i bilagan till denna konvention i den
mån medlemmen ej på annat sätt är förpliktad
att tillämpa ifrågavarande konventioner’’,

även beaktar bestämmelserna i huvudkon-
ventionens artikel 4.1, som stadgar att

’’om en medlemsstat, som har ratificerat

Bilaga 2

PROTOCOLE DE 1996

RELATIF À LA CONVENTION SUR LA
MARINE MARCHANDE (NORMES

MINIMA), 1976

La Conférence générale de l’Organisation
internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’ad-
ministration du Bureau international du Tra-
vail, et s’y étant réunie le 8 octobre 1996, en
sa quatre-vingt-quatrième session;

Notant les dispositions de l’article 2 de la
convention sur la marine marchande (normes
minima), 1976 (ci-après dénommée ’’la con-
vention principale’’), qui prévoit notamment
que:

’’Tout Membre qui ratifie la présente
convention s’engage:

a) à édicter une législation à l’égard des
navires immatriculés sur son territoire en ce
qui concerne:

i) les normes de sécurité, y compris celles
ayant trait à la compétence de l’équipage, à
la durée du travail et à son effectif, afin
d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à
bord des navires;

ii) un régime approprié de sécurité sociale;
iii) les conditions d’emploi à bord et les

arrangements relatifs à la vie à bord, dans la
mesure où, à son avis, ils ne sont pas couverts
par des conventions collectives ou déterminés
par des tribunaux compétents d’une façon qui
lie de la même manière les armateurs et les
gens de mer intéressés;

et à vérifier que les dispositions d’une telle
législation équivalent, dans l’ensemble, aux
conventions ou aux articles de conventions
auxquels il est fait référence dans l’annexe à
la présente convention, pour autant que le
Membre ne soit pas autrement tenu de donner
effet aux conventions en question’’;

Notant aussi les dispositions de l’article 4,
paragraphe 1, de la convention principale, qui
prévoit que:

’’Si un Membre qui a ratifié la présente
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denna konvention och vars hamn anlöps av ett
fartyg under dess normala verksamhet eller av
anledning som betingas av dess drift, motta-
ger klagomål eller får bevis för att detta fartyg
ej uppfyller normerna i denna konvention,
sedan denna trätt i kraft, kan medlemmen
utarbeta en rapport ställd till regeringen i det
land där fartyget är registrerat, med kopia till
internationella arbetsbyråns generaldirektör,
och vidta åtgärder för att rätta till varje
förhållande ombord som innebär uppenbart
risk för säkerhet eller hälsa’’, och

erinrar om 1958 års konvention angående
diskriminering i fråga om anställning och
yrkesutövning, vars artikel 1.1 stadgar att

’’i denna konvention förstås med uttrycket
’’diskriminering’’:

a) varje åtskillnad, uteslutning eller före-
träde på grund av ras, hudfärg, kön religion,
politisk uppfattning, nationell härstamning
eller socialt ursprung, som har till följd att
likställdhet med avseende å möjligheter eller
behandling i fråga om anställning eller
yrkesutövning omintetgöres eller beskäres,

b) varje åtskillnad, uteslutning eller före-
träde i övrigt, som har till följd, att likställdhet
med avseende å möjligheter eller behandling
i fråga om anställning eller yrkesutövning
omintetgöres eller beskäres och som må
angivas av vederbörande medlemsstat efter
samråd med representativa arbetsgivar- och
arbetsorganisationer, där sådana finnas, även-
som med andra lämpliga organ’’,

erinrar om att Förenta Nationernas havs-
rättskonvention av år 1982 trädde i kraft den
16 november 1994,

erinrar om Internationella sjöfartsorganisa-
tionens internationella konvention av år 1978
angående normer för sjöfolks utbildning,
certifiering och vakthållning, ändrar år 1995,

har beslutat att anta vissa förslag om
partiell revidering av huvudkonventionen,
vilket utgör den fjärde punkten på mötets
dagordning, och

har fastställt att dessa förslag skall få
formen av ett protokoll till huvudkonventio-
nen,

antar denna den tjugoandra dagen i oktober

convention et dans le port duquel un navire
fait escale dans le cours normal de son activité
ou pour une raison inhérente à son exploi-
tation reçoit une plainte ou acquiert la preuve
que ce navire n’est pas conforme aux normes
figurant dans la présente convention, après
que celle-ci sera entrée en vigueur, il peut
adresser un rapport au gouvernement du pays
dans lequel est immatriculé le navire, avec
copie au Directeur général du Bureau inter-
national du Travail, et prendre les mesures
nécessaires pour redresser toute situation à
bord qui constitue clairement un danger pour
la sécurité ou la santé’’;

Rappelant la convention concernant la
discrimination (emploi et profession) 1958,
dont l’article 1, paragraphe 1, dispose:

’’Aux fins de la présente convention, le
terme ’’discrimination’’ comprend:

a) toute distinction, exclusion ou préfé-
rence fondée sur la race, la couleur, le sexe,
la religion, l’opinion politique, l’ascendance
nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet
de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou
de traitement en matière d’emploi ou de
profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou
préférence ayant pour effet de détruire ou
d’altérer l’égalité de chances ou de traitement
en matière d’emploi ou de profession, qui
pourra être spécifiée par le Membre intéressé
après consultation des organisations représen-
tatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en
existe, et d’autres organismes appropriés’’;

Rappelant l’entrée en vigueur, le 16 no-
vembre 1994, de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, 1982;

Rappelant la Convention internationale sur
les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille, 1978, telle
qu’amendée en 1995, de l’Organisation ma-
ritime internationale;

Après avoir décidé d’adopter diverses
propositions relatives à la révision partielle de
la convention principale, question qui con-
stitue le quatrième point à l’ordre du jour de
la session;

Après avoir décidé que ces propositions
prendraient la forme d’un protocole relatif à
la convention principale,

adopte, ce vingt-deuxième jour d’octobre
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månad år nittonhundranittiosex följande pro-
tokoll, som kan kalla 1996 års protokoll till
1976 års konvention om miniminormer i
handelsfartyg.

Artikel 1

1. Varje medlemsstat som ratificerar detta
protokoll skall utsträcka förteckning av kon-
ventioner som upptas i bilagan till huvud-
konventionen till att omfatta konventionerna
i del A i tilläggsbilagan och de eventuella
konventioner i del B i bilagan som medlems-
staten antar i enlighet med artikel 3 nedan.

2. Vad gäller den konvention i del A i
bilagan som ännu inte har trätt i kraft, skall
dess upptagande i företeckningen börja gälla
först när den träder i kraft.

Artikel 2

En medlemsstat får ratificera detta proto-
koll samtidigt som den ratificerar huvudkon-
ventionen eller när som helst därefter genom
att meddela sin formella ratificering av
protokollet till Internationella arbetsbyråns
generaldirektör för registrering.

Artikel 3

1. varje medlemsstat som ratificerar detta
protokoll skall i tillämpliga fall i en förklaring
bifogad ratifikationsinstrumentet, ange vilken
eller vilka konventioner i del B i tilläggs-
bilagan den antar.

2. En medlemsstat som inte har antagit alla
konventionerna i del B i tilläggsbilagan får i
senare förklaring till Internationella arbets-
byråns generaldirektör ange vilken eller vilka
andra konventioner den antar.

Artikel 4

1. För tillämpningen av bestämmelserna i
artikel 1.1. och artikel 3 i detta protokoll skall
den behöriga myndigheten samråda med de
representativa redar- och sjöfolksorganisatio-

mil neuf cent quatre-vingt-seize, le protocole
ci-après, qui sera dénommé Protocole de 1996
relatif à la convention sur la marine mar-
chande (normes minima), 1976.

Article 1

1. Tout Membre qui ratifie le présent
protocole étendra la liste des conventions
figurant en annexe à la convention principale
pour y inclure les conventions de la partie A
de l’annexe supplémentaire ainsi que, le cas
échéant, celles des conventions énumérées
dans la partie B de cette annexe qu’il accepte
en conformité avec l’article 3 ci-après.

2. En ce qui concerne la convention de la
partie A de l’annexe supplémentaire qui n’est
pas encore en vigueur, cette extension ne
prendra effet que lorsque ladite convention
entrera en vigueur.

Article 2

Un Membre peut ratifier le présent proto-
cole en même temps qu’il ratifie la conven-
tion principale, ou à tout moment après la
ratification de celle-ci, en communiquant sa
ratification formelle du protocole au Directeur
général du Bureau international du Travail
aux fins d’enregistrement.

Article 3

1. Tout Membre qui ratifie le présent
protocole doit, le cas échéant, préciser, dans
une déclaration accompagnant son instrument
de ratification, laquelle ou lesquelles des
conventions énumérées dans la partie B de
l’annexe supplémentaire il accepte.

2. Un Membre qui n’a pas accepté toutes
les conventions énumérées dans la partie B de
l’annexe supplémentaire peut, par une décla-
ration ultérieure communiquée au Directeur
général du Bureau international du Travail,
spécifier la ou les autres conventions qu’il
accepte.

Article 4

1. Aux fins de l’application des articles 1,
paragraphe 1, et 3 du présent protocole,
l’autorité compétente consultera préalable-
ment les organisations représentatives d’ar-
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nerna.
2. Den behöriga myndigheten skall så snart

som det är praktiskt möjligt tillhandahålla de
representativa redar- och sjöfolksorganisatio-
nerna upplysningar om ratifikationer, förklar-
ingar och uppsägningar som mottagits från
Internationella arbetsbyråns generaldirektör i
enlighet med artikel 8.1 nedan.

Artikel 5

Med avseende på detta protokoll skall 1987
års konvention om sjömans hemresa (revide-
rad) för en medlemsstat som antar den
konventionen anses ersätta 1926 års konven-
tion om hemsändning av sjömän.

Artikel 6

1. Detta protokoll skall vara bindande
endast för de medlemmar av Internationella
arbetsorganisationens vilkas ratifikationer har
registrerats hos internationella arbetsbyråns
generaldirektör.

2. Detta protokoll träder i kraft tolv
månader efter den dag då ratifikationer från
fem medlemsstater har registrerats, av vilka
tre var och en för sig har en handelsflotta av
en bruttodräktighet på minst en miljon.

3. Därefter träder protokollet i kraft för
varje medlemsstat tolv månader efter den dag
då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 7

En medlemsstat som har ratificerat detta
protokoll får säga upp det vid samma tidpunkt
som huvudkonventionen får sågas upp enligt
dennas artikel 7 genom en handling som
överlämnats till Internationella arbetsbyråns
generaldirektör för registrering. En uppsäg-
ning av detta protokoll träder i kraft först ett
år efter den dag då den har registrerats.

Artikel 8

1. Internationella arbetsbyråns generaldi-

mateurs et de gens de mer.
2. L’autorité compétente devra, dès que

cela est réalisable, mettre à la disposition des
organisations représentatives d’armateurs et
de gens de mer toutes informations relatives
aux ratifications, déclarations et dénon-
ciations notifiées par le Directeur général du
Bureau international du Travail conformé-
ment aux dispositions de l’article 8, para-
graphe 1, ci-dessous.

Article 5

Aux fins de l’application du présent pro-
tocole, la convention sur le rapatriement des
marins (révisée), 1987, doit, dans le cas d’un
Membre qui l’a acceptée, être considérée
comme se substituant à la convention sur le
rapatriement des marins, 1926.

Article 6

1. Le présent protocole ne liera que les
Membres de l’Organisation internationale du
Travail dont la ratification aura été enregistrée
par le Directeur général du Bureau interna-
tional du Travail.

2. Le présent protocole entrera en vigueur
douze mois après que les ratifications de cinq
Membres, y compris trois dont les flottes
marchandes atteignent chacune un tonnage
brut égal ou supérieur à un million, auront été
enregistrées.

3. Par la suite, ce protocole entrera en
vigueur pour chaque Membre douze mois
après la date où sa ratification aura été
enregistrée.

Article 7

Tout Membre ayant ratifié le présent
protocole peut le dénoncer à tout moment où
la convention principale est elle-même ou-
verte à dénonciation, conformément à son
article 7, par un acte communiqué au Direc-
teur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistré. La dénonciation
de ce protocole ne prendra effet qu’une année
après avoir été enregistrée

Article 8

1. Le Directeur général du Bureau inter-
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rektör skall underrätta samtliga medlemmar
av Internationella arbetsorganisationen om
registreringen av alla ratifikationer, förklar-
ingar och uppsägningar som har meddelats av
organisationens medlemmar.

2. När de villkor som anges i artikel 6.2
ovan har uppfyllts, skall generaldirektören
fästa medlemsstaternas uppmärksamhet på
den dag då protokollet träder i kraft.

Artikel 9

Internationella arbetsbyråns generaldirek-
tör skall för registrering enligt artikel 102 i
Förenta Nationernas stadga lämna Förenta
Nationernas generalsekreterare fullständiga
uppgifter om samtliga ratifikationer och upp-
sägningar som har registrerats hos general-
direktören enligt bestämmelserna i föregåen-
de artiklar.

Artikel 10

När internationella arbetsbyråns styrelse
finner det nödvändigt skall den lämna all-
männa konferensen en redogörelse för detta
protokolls tillämpning och undersöka om
anledning finns att föra upp frågan om
revidering av protokollet, helt eller delvis, på
konferensens dagordning.

Artikel 11

I fråga om revidering av detta protokoll och
åsättande av sista datum för dess ratificering,
skall bestämmelserna i artikel 11 i huvud-
konventionen tillämpas i tillämpliga delar.

Artikel 12

De engelska och franska versionerna av
texten till detta protokoll har lika giltighet.

national du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du
Travail l’enregistrement de toutes les ratifi-
cations, déclarations ainsi que de tous actes de
dénonciation qui lui seront communiqués par
les Membres de l’Organisation.

2. Quand les conditions énoncées à l’article
6, paragraphe 2, ci-dessus auront été remplies,
le Directeur général appellera l’attention des
Membres de l’Organisation sur la date à
laquelle le présent protocole entrera en
vigueur.

Article 9

Le Directeur général du Bureau interna-
tional du Travail communiquera au Secrétaire
général des Nations Unies, aux fins d’enre-
gistrement, conformément à l’article 102 de
la Charte des Nations Unies, des renseigne-
ments complets au sujet de toutes ratifications
et de tous actes de dénonciation qu’il aura
enregistrés conformément aux articles précé-
dents.

Article 10

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le
Conseil d’administration du Bureau interna-
tional du Travail présentera à la Conférence
générale un rapport sur l’application du
présent protocole et examinera s’il y a lieu
d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence
la question de sa révision totale ou partielle.

Article 11

Aux fins de la révision du présent protocole
et de sa fermeture à ratification, les disposi-
tions de l’article 11 de la convention princi-
pale s’appliqueront mutatis mutandis.

Article 12

Les versions française et anglaise du texte
du présent protocole font également foi.
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Tilläggsbilaga

Del A
1970 års konvention (nr 133) om besätt-

ningens bostäder ombord på fartyg (kom-
pletterade bestämmelser),

1996 års konvention (nr 180) om sjömäns
arbetstid och bemanningen på fartyg.

Del B
1958 års konvention (nr 108) angående

nationella identitetshandlingar för sjömän,
1971 års konvention (nr 135) om arbets-

tagarrepresentanters skydd inom företaget
och åtgärder för att underlätta deras verk-
samhet,

1987 års konvention (nr 164) om hälso-
skydd och sjukvård för sjömän,

1987 års konvention (nr 166) om sjömäns
hemresa (reviderad).

Annexe supplémentaire

Partie A
Convention (no 133) sur le logement des

équipages (dispositions complémentaires),
1970
et

Convention (no 180) sur la durée du travail
des gens de mer et les effectifs des navires,
1996

Partie B
Convention (no 108) sur les pièces d’iden-

tité des gens de mer, 1958
Convention (no 135) concernant les re-

présentants des travailleurs, 1971

Convention (no 164) sur la protection de la
santé et les soins médicaux (gens de mer),
1987

Convention (no 166) sur le rapatriement
des marins (révisée), 1987

Nr 101


