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R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t s 

framställning till Ålands landsting angående rege

ringens till Riksdagen överlämnade proposition med 

förslag till lag om godkännande av vissa bestäm

melser i protokollet om ändring av konventionen 

angående internationella utställningar samt i 

dess bihang och bilaga. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för 

Åland den 28 december 1951 bör Landstinget ge sitt bifall till 

lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i kraft 

inom landskapet Åland, för så vitt i fördraget ingår bestäm

melser, som innebär upphävande eller ändring av eller av

vikelse från stadganden i självstyrelselagen. I anseende här

till och då ovannämnda avtal för Finlands del även gäller vissa 

kommunala avgifter, på vilket område Landstinget jämlikt 13 § 

1 mom. 3 punkten självstyrelselagen tillkommer lagstiftnings

behörighet i landskapet, erfordras Landstingets ställnings

tagande till ifrågavarande lags ikraftträdande i landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som jämväl 

innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting måtte ge sitt 

samtycke till den i propositionen 

ingående lagens ikraftträdande i land

skapet Åland till de delar sagda avtal 
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innebär avvikelse från självsty-

re l se lagen, under förutsättning 

att Riksdagen godkänner propo-

sitionen i oförändrad form. 

Helsingfors den 29 juli 1976 . 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen 
angående internationella utställningar samt i dess bihang och 
bilaga. 

KONVENTIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. 

Finland anslöt sig år 19 3 7 till den i Paris 
den 22 november 1928 ingångna konventionen 
angående intiernati:oneUa u tställnir1gar ( Fä>rd:r. 
ser. 35-36/37) . Konventionen har ändrats 
åren 1948 och 1966, och Finland har ratificerat 
båda ändringsprotokollen (Fördr.ser. 22/53 
och 10/68). 

Det nu föreliggande protokollet har upp
sa tbs i Paris den 30 november 1972. Det 
undertecknades då av Finland med reservation 
angående ratifikation. Protokollet har inte ännu 
internationellt trätt i kraft. Konventionen an
gående internationella utställningar utgör ett 
bihang till och en integrerande del av proto
kollet. Denna konvention är till karaktären tek-

nisk och innehåller bestämmelser om anordnan
de och administration av internationella utställ
ningar. Tullbestämmelserna angående utställ
ningar utgör å sin sida en bilaga till och 
integrerande del av konventionen. 

Protokollet med bihang och bilaga träder i 
kraft då tjugonio stater blivit avtalsparter. Så
som signatärstat i fråga om protokollet måste 
Finland ratificera detsamma. Ptotolml1et ha·r 
redan godkänts av bl. a. Bulgarien, Canada, 
England, Frankrike, Förenta Staterna, Norge, 
Sovjetunionen, Spanien, Tyska Demokratiska 
Republiken, Förbundsrepubliken Tyskland och 
Ungern. 

ALLMÄN MOTIVERING. 

Protokollet och den därtill såsom bihang 
anslutna ko111Vientionen aVJser att sa:ml:a och till 
modema verksamhets.förhållanden anpassa be
stämmelserna och förfaringssätten angående 
inbernationella utställningar ävensom bes·täm
melserna om den organisation som :ansvarar 
for ÖV1ewakningen av tillämpningen •av 1konven
tio1I1Jen, d.v .s. den internationella ut;s.tällnings
byråin. 

Enligt de tullbestämmelser vilka utgör en 
bilaga till konventionen måste avtalsparterna 
bevilja mera omfattande tullättnader än de som 
förutsattes av 1928 års konvention och de som 
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numera tillåts i vår nationella tullagstiftning. 
Syftet har tydligen varit att utvidga och 
komplettera dessa bestämmelser så, att de i 
sina huvuddrag motsvarar bestämmelserna i 
den i Bryssel den 8 juni 1961 ingångna tull
konventionen rörande lättnader vid införsel av 
varor, avsedda att visas eller användas vid ut
ställningar, mässor, möten eller liknande 
evenemang ( Fördr .ser. 3 7 / 64). Strävan efter 
enhetlighet i detta avseende är ändamålsenlig 
med hänsyn till tullförvaltningen. 

Finansministeriet och handels- och industri
ministeriet har avgivit sina utlåtanden i frågan. 
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DETALJERAD MOTIVERING. 

De skyldigheter som ändringsprotokollet och 
den därtill anslutna konventionen angående 
internationella utställningar uppställer för Fin
land är till karaktären främst utställningstek
niska. Kapitel I i konventionen innehåller de
finitioner och syften, kapitel Il gäller utställ
ningars varaktighet och frekvens, kapitel 
III registrering och kapitel IV förpliktelser 
för anordnare av inregistrerade utställningar 
och för deltagande stater. Bestämmelserna i 
dessa kapitel är till karaktären närmast utställ
ningstekniska. Kapitel V innehåller institutio
nella bestämmelser. Enligt dessa skall upprättas 
en internationell organisation benämnd Inter
nationella Utställningsbyrån, som skall bestå av 
en generalförsamling, en ordförande, viceord
förande, en exekutivkommission, fackkommis
sioner, en generalsekreterare och ett sekretariat 
(artikel 25). Varje fördragsslutande parts 
regering skall äga en röst i generalförsamlingen, 
där besluten fattas med majoriteten av rösterna 
från närvarande röstande delegationer. För de 
viktigaste besluten, såsom godkännande av 
ändringsförslag rörande konventionen eller de 
i dess bilaga ingående tullbestämmelserna gäl
lande utställningar och av budgeten samt fast
ställande av avtalsparternas årliga medlemsav
gifter, fordras dock två tredjedela1-s majoritet 
( artikel 28) . 

Enligt artikel 9 i konventionen skall de för
dragsslutande parterna förvägra oinregistrerade 
utställningar sitt deltagande och sitt beskydd 
samt varje understöd. 

I konventionen avsedd inbjudande regering 
skall enligt artikel 10 övervaka efterlevnaden 
av bestämmelserna i konventionen och de för 
dess tillämpning utfärdade föreskrifterna. Om 
denna regering icke själv anordnar utställ
ningen, skall den juridiska person som an
ordnar den vara officiellt erkänd för detta 
ändamål av regeringen, som skall garantera 
uppfyllandet av denna juridiska persons för
pliktelser. 

En av Internationella Utställningsbyrån an
tagen ändring i konventionen skall träda i kraft 
för alla avtalsparter då fyra femtedelar godkänt 
den, medan en ändring i tullbestämmelserna 
angående utställningar träder i kraft då den 
blivit godkänd av samtliga fördragsslutande 
parter ( artikel 3 3 ) . 

Tvister de fördragsslutande staterna emellan 
angående tillämpning och tolkning av konven
tionen, vilka man inte lyckas bilägga på annat 
sätt, skall underställas skiljedomsförfarande. 
Skiljemännens utslag skall vara bindande och 
kan ej överklagas. Varje stat kan emellertid vid 
undertecknande av eller anslutning till konven
tionen förklara att den icke anser sig bunden 
av bestämmelserna angående skiljedomsför
farande (artikel 34). 

Protokollet jämte bilaga träder enligt dess 
artikel 4 i haft då tjugonio srtater till
trätt detsamma. Varje fördragsslutande part kan 
för sin del säga upp konventionen ett år efter 
det att ifrågavarande stat avgivi1t meddelande 
därom ( artikel 3 7 ) . 

Emedan de i bilagan till konventionen in
gående tullbestämmelserna beträffande utställ
ningar förutsätter befrielse från tullar, skatter 
och andra avgifter i vidare utsträckning än vad 
enligt finsk nationell lagstiftning är möjligt , 
är riksdagens samtycke för dessa bestämmel
sers del erforderligt. Dessa bestämmelser är 
följande: 

- Av generalkommissarien avgiven garanti 
för erläggande av importavgifter såsom för
utsättning för tillfällig import av varor kan 
icke anses utgöra sådan säkerhet som enligt 
92 § tullagen utgör villkor för temporär tull
frihet i fråga om utställningsvaror. 

- I artikel 7 punh c avsedda varor som 
införts för demonstrat~on av utländska ma
skiner och som där1vid förbrnkias eller fors.törs 
kan ej med stöd av tullagen beviljas tullätt
nader, utan är tullpliktiga. Reklammateriel som 
avses i punkt d i samma artikel och ansluter 
sig till vid utställning förevisade utländska 
varor kan icke heller med stöd av tullagen be
viljas tullfrihet. 

- Av de varor som nämns i artikel 8 punkt 
a kan tullfrihet i samband med import enligt 
tullagen ej beviljas fyrverkeripjäser. Förut
sättningar för beviljande av tullfrihet för i 
punkterna b och c i samma artikel avsedda 
varor kan ej enligt tullagen anses föreligga, 
med undantag av varor vilka kan anses vara 
i 90 § 10 mom. tullagen avsedda bilder. 

- Enligt artikel 1 avses med importavgifter 
tullar och andra avgifter och pålagor, som upp-

bärs vid införsel eller i samband med införsel, 
ävensom alla acciser och inhemska avgifter 
som utgår för importerade varor. Således kan 
här avsedda skatter och avgifter ej heller upp
bäras i de fall som avses i aritklarna 3, 7 och 8. 
Detta innebär i allmänhet icke ändring av den 
gällande lagstiftningen i Finland, emedan be
frielse även från andra skatter och avgifter än 
tullar föranleds redan av Finlands nationella 
lagstiftning, enligt vilken tullfritt införda varor 
är befriade även från övriga i samband med 
införseln uppburna skatter och avgifter, såsom 
accis, importavgift, omsättningsskatt och ut
jämningsskatt samt bil- och motorcykelskatt. 

Eftersom deltagande i konventionen föran
leder fortsatta årliga utgifter i form av med
lemsavgift, fordras även till dessa delar riks
dagens samtycke. Enligt den nu gällande kon
ventionen är Finlands medlemsavgift för år 
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1976 6 500 franska francs eller cirka .5 400 
mark . 

Med stöd av vad ovan anförts och i enlig
het med 33 § regeringsfotmen föreslås, 

att Riksdagen måtte godkänna be
stämmelserna i det i Paris den 30 no
vember 19 72 uppsatta protokollet om 
ändring av den i Paris den 22 november 
1928 undertecknade konventionen an
gående internationella utställningar samt 
i prctoleollets bihang och bilaga, för så 
vitt bestämmelserna erfordrar Riksda
gens samtycke. 

Emedan ifråga,varande protokoll jämve bi
hang och bilaga imx:håHer bestämmdser, vilka 
hör till onm1det for lagstiftningen, fö11elägges 
sm11tidigt Riksdagen it:Hl antagainde följande 
lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen angående 

internationella utställningar samt i dess bihang och bilaga. 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i det i Paris den 30 no
vember 1972 uppsatta protokollet om ändring 
av den i Paris den 22 november 1928 under
tecknade konventionen angående internationella 

Helsingfors den / 7 juni 1976. 

ut·ställningar samt i protokoUets bihang och 
bilaga är, för så vitt de hör till området för 
lagstiftningen, i kraft såsom därom avtalats. 

Republikens President 

I 

Minister för utrikesärendena \::__c;j~~ ~·o "'S C\.. 

1 I 
I 
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(Översättning) 

PROTOKOLL 

om ändring av den i Paris den 22 november 
1928 undertecknade konventionen angående 

internationella utställningar 

De till detta protokoll anslutna parterna, 
virka finner att de reg1er och den ordning som 
fastställts genom den i Paris den 22 november 
1928 undertecknade konventionen angående 
internationella utställningar, ändrad och kom
pletterad genom protokoll av den 10 maj 
1948 och den 16 november 1966, visat sig 
vara ändamålsenliga och nödvändiga för an
ordnare av sådaxia utställningar ävensom för 
de deltagande staterna, 
vilka önskar till moderna förhållanden anpassa 
nämnda regler och ordning samt reg
lerna rörande den organisation vars uppgift är 
att övervaka konventionens tillämpning och 
samla dessa bestämmelser i ett enda instru
ment, som skall ersätta 1928 års konvention, 
har överenskommit om följande: 

Artikel 1 
Detta protokoll har till ändamål 

a) att ändra gällande regler och ordning 
för internationella utställningar; 

b) att ändra bestämmelserna rörande Inter
nationella Utställningsbyråns verksamhet. 

Ändring 

Artikel 2 
1928 års konvention ändras på nytt genom 

detta protokoll för de i artikel 1 nämnda 
ändamålen. Den sålunda ändrade konventionens 
text återfinns i bihanget till detta protokoll, 
av vilket den utgör en integrerande del. 

PROTOCOLE 

portant modification 
de la Convention signee a Paris 

le 22 novembre 1928 concernant 
les expositions internationales 

Les Parties a la presente Convention, 
Considerant que les regles et procedures 

instaurees par la Convention concernant les 
expositions internationales signee a Pari1s le 22 
novembre 1928, modifiee et completee par les 
protocoles des 10 mai 1948 et 16 novembre 
1966, se sant revelees utiles et necessaires aux 
organisateur:s des ces expositions comme aux 
Etats partidpants, 

Desireuses d'adapter aux conditions de l'ac
tivite moderne lesdites reg1es et procedures, 
ainsi que celles qui concernent l'Organi,sation 
chargee de veiller a son application et de reu
nir ces dispositions dans un seul instrument 
qui doit remplacer la Convention de 1928, 

Sont convenues de ce qui suit: 

Artide 1er 
Le present protocole a pour objet: 

a) De modifier les reg1es et procedures con
cernant les expositions internationales; 

b) De modiHer les dispositions concernant 
les activites du Bureau International des Ex
positions. 

Modification 

Article II 
La Convention de 1928 est de nouveau mo

difiee par le present Protocole conformement 
aux obj.ectifs exprimes a l'article I 0r. Le texte 
de la Convention a1nsi modifiee figure dans 
l'appendice au present Protocole dont il consti
tue partie integrante. 

Artikel 3 
1. Detta protokoll står öppet för under

tecknande av de till 1928 års konvention an
slutna parterna i Paris från den 30 november 
1972 till den 30 november 1973 och förblir 
efter sistnämnda datum öppet för anslutning 
av dessa parter. 

2. De till 1928 års konvention anslutna 
parterna kan tillträda detta protokoll genom 

a) undertecknande utan förbehåll för ratifi
kation, godtagande eller godkännande; 

b) undertecknande med förbehåll för ratifi
kation, godtagande eller godkännande, åtföljt 
av ratifikation, godtagande eller godkännande; 

c) anslutning. 
3. Instrument rörande ratifikation, god

tagande, godkännande eller anslutning skall 
deponeras i Franska Republikens regerings 
arkiv. 

Artikel 4 
Detta protokoll träder i kraft den dag då 

29 stater har tillträtt det såsom angetts i 
artikel 3. 

Artikel 5 
Bestämmelserna i detta protokoll skall icke 

äga tillämpning på inregisrnering av en ut
ställning för vilken ett datum reserverats av 
Internationella Utställningsbyrån senast under 
det sammanträde med förvaltningsrådet som 
närmast föregått detta protokolls ikraftträdande 
i enlighet med artikel 4. 

Artikel 6 
Franska Republikens regering skall under

rätta de fördragsslutande parternas regeringar 
och Internationella Utställningsbyrån om 

a) undertecknanden, ratificeringar, godkän
nanden, godtaganden och anslutningar i enlig
het med artikel 3; 

b) dagen för detta protokolls ikraftträdande 
i enlighet med artikel 4. 

Artikel 7 
Sedan detta protokoll trätt i kraft, skall 

Franska Republikens regering låta inregistrera 
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Article III 
1. Le present Protocole est OUV·ert a la 

signature des Parties a 1a Convention de 1928 
a Paris du 30 novembre 1972 au 30 novem
bre 197 3 et restera ouvert apres cette der
niere date pour l'adhesion de ces memes Par
ties. 

2. Les Parties a la Convention de 1928 peu
vent devenir Parties au present Protocole par: 

a) Signature sans reserve de ratification, 
acceptation ou approbation; 

b) Signature sous reserve de ratification, 
acceptation ou approbation, suivie de ratifica
tion, acceptation ou approbation; 

c) Adhesion. 
3. Les instruments de ratification, accepta

tion, approbation ou adhesion sant deposes 
aupres du Gouvernement de la Republique 
frarn;:aise. 

Article IV 
Le present Protoco1e entrera en vigueur a 

la clate a laquelle 29 Etats y serent devenus 
parties dans les conditions prevues a l'artide 
nr. 

Article V 
Les dispositions du present Protocole ne 

s'appliquent pas a l'enregistrement d'une ex
position pour laquelle une date aura ete re
tenue par le Bureau International des Exposi
tions jusqu'a et y inclus la session du Conseil 
d'Administration qui aura immediatement pre
cede l'entree en vigueur du present Protocole, 
conformement a l'artide IV ci-dessus. 

Article VI 
Le Gouvernement de la Republique fran

<;aise notifiera aux gouvemements des Parties 
contractantes ainsi qu'au Bureau International 
des Expositions: 

a) Les signatures, ratifications, approbations, 
acceptations et adhesions conformement a 
l'article III; 

b) La date a laquelle le present Protocole 
entrera en vigueur conformement a l'article IV. 

Article VII 
Des l'entree en vigueur du present Proto

cole, le Gouvernement de la Republique fran-
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det i Förenta Nationernas sekretariat i enlighet 
med artikd 102 i Förenta Nationernas stadga. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
vederbörligen bemyndigade därtill, under
skrivit detta protokoll. 

Som skedde i Paris den 30 november 1972 
på franska språket i ,ett enda exemplar, vilket 
skall förvaras i Franska Republikens regerings 
arkiv och varav denna regering skall över
lämna bestyrkta kopior till regeringarna i alla 
till 1928 års konvention anslutna parter. 

<;:aise le fera enregistrer aupres du Secretariat 
<les Nations Unies, conformement a l'article 
102 de 1a Charte des Nations Unies . 

En foi de quoi les soussignes, dument auto
rises a cet eHet, ont signe le present Protocole. 

Fait a Paris, le 30 novembre 1972, en lan
gue fran<;:aise, en un seul exemplaire, qui sera 
conserve dans les archives du Gouvernement 
de la Republique fran<;:aise, lequel en delivrera 
des copies conformes aux gouvernements de 
toutes les Parties a la Convention de 1928. 

BIHANG 

Konvention angående internationella utställ
ningar, undertecknad i Paris den 22 november 
1928, ändrad och kompletterad genom proto
koll av den 10 maj 1948, den 16 november 
1966 och den 30 november 1972 

KAPITEL I 

Definitioner och syften 

Artikel 1 
1. En utställning är en uppvisning (mani

festation) som, oavsett hur den betecknas, 
huvudsakligen riktar sig till allmänheten i upp
lysningssyfte och avser att ge en samlad över
sikt över de medel som står till människans 
förfogande för tillgodoseende av kulturella be
hov och att inom en eller flera mänskliga verk
samhetsgrenar uppvisa de framst,eg som gjorts 
eller utsrkterna för framtiden . 

2. Uts tällningen är internationell, när mer 
än en stat deltager i den . 

3. Deltagarna i en internationell utställning 
är dels utställare från officiellt representerade 
stater indelade i nationella grupper, dels inter
nationella organisationer eller utställare från 
icke officiellt representerade stater och slut
ligen de som enligt utställningens regler har 
tillstånd att utöva annan verksamhet, särskilt 
koncessionsinnehavare. 

Artikel 2 
Denna konvention är tillämplig på alla inter

nationella utställningar med untantag för 

a) utställningar som pågår under mindre än 
tre veckor; 

b) utställningar av skön konst; 
c) utställningar som huvudsakligen är kom

mersiella . 
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APPENDICE 

CONVENTION 

concernant les expositions intcrnationales 

signee a Paris le 22 novembre 1928, modifiee 
et completee par les Protoco1es de:s 10 mai 
1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972 

TITRE pr 

Definitions et objets. 

Article 1 er. 

1. Une exposition est une manifestation qui, 
quelle que soit sa denomirnation, a un hut prin
cipal d'enseignement pour le public, faisant 
l'inventair·e des moyens dont dispose l'homme 
pour satisfaire les besoins d'une civilisation 
et fai·sant ressortir dans une ou plusieurs 
branches de l'activite humaine les progres rea
Hses ou les perspectives d'avenir. 

2 . L'exposition ,est internationale lorsque 
plus d'un Etat y participe. 

3. Les participants a une exposition inter
nationale sont, d'une part, les exposants des 
Etats officiellement representes groupes en 
sectiom nationales, d'autre part, les organisa
tions internationaies ou les exposants ressor
tissants d'Etats non officieilement representes 
et enfin ceux qui sont autorises, selon les 
reglements de !'exposition, a poursuivre une 
autre activite, en particulier les concessionnai
res. 

Article 2. 
La presente Convention s'applique a toutes 

les expositions internationales, a l 'exception 
des: 

a) Expositions d'une duree de moins de 
trois semaines; 

b) Expositions des Beaux-Arts ; 
c) Expositions essentiellement commerciales . 

, I i 

I 

I 
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Artikel 3 
1. Oavs·ett vilken benämning som åsätts en 

utställning av dess anordnare, skiljer denna 
konvention mellan universella utställningar och 
specialutställningar. 

2. En utställning är universell, när den ger 
en samlad översikt över de medel som används 
och framsteg som gjorts eller kan uppnås inom 
flera mänskliga verksamhets grenar, såsom dessa 
angetts i den klassifikation som avses i artikel 
30 ·stycke 2 punkt a i denna konvention. 

3. En specialutställning ägnas en enda 
mänsklig verksamhetsgren, såsom denna gren 
defini·eras enligt dess klassificering. 

Kapitel Il 

Utställningars varaktighet och mellantider 
mellan utställningar 

Artikel 4 
1. En utställning bör icke pågå under längre 

tid än sex månader. 
2. Dagarna för en utställnings öppnande 

och avslutande skall fastställas vid dess in
registrering och kan icke ändras annat än vid 
fall av force majeure och med medgivande av 
Internationella Utställningsbyrån (nedan kallad 
byrån) i enlighet med kapitel V i denna kon
vention. Utställningens totala varaktighet får 
dock icke överstiga högst sex månader . 

Artikel 5 
1. I fråga om mellantiderna mellan utställ

ningar som avses i denna konvention gäller 
följande regler: 

a) I en och samma stat bör en mellantid 
av minst tjugo år skilja två universella utställ
ningar; en mellantid av minst fem år bör skilja 
en universdl utställning och en specialutställ
ning; 

b) I olika stater :bör en mellantid av minst 
tio år skilja två univ·ersella utställningar; 

c) I en och samma stat bör en mellantid av 
minst tio år skilja specialutställningar av samma 
art; en mellantid av minst fem år bör skilja två 
specialutställningar av olika art; 

Article 3 . 
1. Nonobstant le titre qui pourrait etre don

ne a une exposition par ses organisateurs, la 
presente Convention distingue 1es expositions 
universelles et les expositions specialisees . 

2 . Une exposition est universelle lorsqu'elle 
fait l'inventaire des moyens utilises et des 
progres realises ou a realiser dans plusieurs 
des branches de l'activite humaine, telles qu'el
les resuhent de la classification prevue a 
l'article 30, paragraphe 2 ( a), de la presente 
Convention. 

3. Elle est speciaHsee quand elle est consac
ree a une Sieule branche de l'activite humaine, 
telle que cette branche se trouve definie dans 
sa classification. 

TITRE Il 

Duree et frequence des expositions. 

Article 4 . 
1. La duree d 'une exposition ne doit pas 

depasser six mois. 
2. Les dates d'ouverture et de clöture 

d'une exposition sont fixees au moment de 
son ·enregistt'lement et ne peuvent etre modi
fiees qu'en cas de force majeure et avec l'ac
cord du Bureau International des Expositions 
( ci-apres denomme Bureau) et vise au Titre 
V de la pr6sente Convention. Toutefois la 
duree totale de l'exposition ne doit pas de
passer six mois. 

Article 5. 
1. La frequence des expos1t10ns vis6es par 

la presente Convention est reglementee de la 
fa<;on suivante: 

a) Dans un meme Et·at, un intervalle mini
mum de vingt ans doit separer deux expositions 
universel1es ; un interval1e minimum de cinq 
ans doit separer une exposition universelle et 
une exposition specialisee; 

b) Dans des Etats differents, un intervalle 
minimum de dix ans doit separer deux exposi
tions universelles; 

c) Dans un meme Etat un intervalle mini
mum de dix ans doit separer des expositions 
specialisees de meme nature; un intervalle 
minimum de cinq ans doit separer deux expo
sitions specialisees de nature differente; 

1 
d) I olika stater bör en mellantid av minst 

fem år skilja två specialutställningar av samma 
art och en mellantid av minst två år bör skilja 
två specialutställningar av olika art. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 
1 kan byrån undantagsvis och på de villkor som 
anges i artikel 20 stycke 3 punkt f förkorta ovan 
angivna mellantider, dels t ill förmån för spe
cialutställningar, dels intill ·en gräns av sju år 
till förmån för universella utställningar an
ordnade i olika stater. 

3. De mellantider som skall skilja inre
gistrerade utställningar räknas från öppnings
dagen för dessa utställningar. 

KA.PITEL III 

Inregistrering 

Artikel 6 
1. Regeringen i fördragsslutande part på 

vars område en utställning planeras äga rum 
(nedan kallad inbjudande regeringen) skall till 
byrån inge en framställning om inregistrering 
av utställningen, varvid den sk.all ange den 
lagstiftning, de föreskrifter och de finansiella 
åtgärder som den förutser i samband med 
denna utställning. Regering i icke fördrags
slutande stat som önskar få en utställning in
registrerad kan på samma sätt inge en fram
ställning till byrån på villkor att den för
binder ·sig att för denna utställning iakttaga 
bestämmelserna i denna konventions kapitel I, 
Il , III och IV och de föreskrifter som ut
färdats för deras tillämpning. 

2 . Framställningen om inregistrering skall 
göras av den regering som är ansvarig för de 
internationella förbindelserna i fråga om den 
ort där utställningen planeras äga rum (nedan 
kallad den inbjudande regeringen) även i det 
fall att denna regering icke anordnar utställ
ningen. 

3. Byrån ·skall genom sina obligatoriska be
stämmelser fastställa längsta frist för reserve
rande av tidpunkt för en utställning och kor
taste frist för ingivande av framställning om 
inregistrering; den skall närmare ange vilka 
handlingar som bör åtfölja sådan framställning. 
Genom obligatoriska bestämmelser skall den 
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d ) Dans des Etats differents un intervalle 
minimum de cinq ans doit separer deux expo
sitions specialisees de meme nature; Uin inter
valle minimum de deux ans doit separer deux 
expositions speciaHsees de :nature differente . 

2. Nonobstant les dispositions du para
graphe 1 ci-dessus, le Bureau peut exception
nellement et dans les conditions prevues a 
l 'article 28 ( 3) f, reduire les intervalles ci
des·sus, d'une part, au benefice des expositions 
specialisees, d'autre part et dans la limite de 
sept ans, au benefice des expositions univer
selles organisees dans des Etats diifferents. 

3. Les intervalles qui doiv.ent separ_er les 
expositions enregistrees ont pour point de 
depart 1a date d'ouverture desdites expositions . 

TITRE III 

Enregistrement. 

Article 6. 
1. Le Gouvernement d'une Partie contrac

tante sur le territoire de laquelle une exposition 
est projetee ( ci-apres denomm6 Gouvernement 
invitant) doit adresser au Bureau une demande 
pour obtenir son enregistrement en indiquant 
les mesures legislatives, reglementaires ou 
financieres qu'il prevoit a l'occasion de cette 
exposition. Le Gouvernement d'un Etat non 
contractant desireux d'obtenir l'enregistrement 
d 'une .exposition peut, de la meme maniere, 
adress.er une demande au Bureau, a condition 
de 1s'engager a respecter pour cette exposition 
les dispositions des Titres I, Il, III et IV 
de cette Convention et les reglements edictes 
pour leur application. 

2 . La demande d'enregistrement doit etre 
faite par le Gouvernement charge des relations 
internationales .se rapportant au lieu ou l'expo
sition est projetee ( ci-apres denomme le 
Gouvernement in vi tant), meme dans le cas 
ou ce Gouvernement n'est pas l 'organisateur 
de !'exposition. 

3 . Le Bureau det·ermine par ses reglements 
obligatoires le delai maximum pour retenir la 
date d'une exposition et le delai minimum. 
pour le depöt de la demande d'enregistrement; 
il precise les documents qui doivent accom
pagner une telle demande. Il fixe egalement, 
par reglement obligatoire, le montant des 

I 
I 
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även fastställa beloppet av de bidrag som krävs 
för att täcka omkostnader för granskning av 
framställningen. 

4. Inregistrering skall medges endast om 
utställningen uppfyHer de villkor som angetts 
i denna konvention och i de av byrån fast
ställda bestämmelserna. 

Artikel 7 
1. När två eller flera stater konkurrerar 

med varandra om imegistrering av en utställ
ning och icke kan enas därom, skall de hän
s·kjuta frågan till byråns generalförsamling, som 
vid sitt avgörande skall taga hänsyn till åbe
ropade omständigheter och särskilt till spe
ciella ·skäl av historisk eller moralisk natur, 
till den tid som förflutit sedan senaste utställ
ning och till antalet av de uppvisningar som 
redan anordnats av de konkurrerande staterna. 

2. Utom i undantagsfall skall byrån ge före
träde åt en utställning som planeras äga rum 
på en fördragsslutande parts område. 

Artikel 8 
Utom i det fall som avses i artikel 4 stycke 

2 skall en stat som fått ·en utställning in
registrerad förlora de med inregistreringen 
förbundna rättigheterna, om den ändrar den 
tidpunkt vid vilken den förklarat att utställ
ningen skall äga rum. Vill staten att ut
ställningen skall anordnas vid annan tidpunkt, 
bör den ingiva ny framställning och om så 
erfordras underkasta sig det i artikel 7 fast
ställda förfarandet med anledning av even
tuell konkurrens. 

Artikel 9 
1. Varje utställning som icke har inregistre

rats skall de fördragsslutande parterna för
vägra sitt deltagande och sitt beskydd samt 
varj·e understöd. 

2. Det står de fördragsslutande parterna 
helt fritt att icke deltaga i en inregistrerad 
utställning. 

3. Varje fördragsslutande part skall använda 
alla de medel som enligt dess lagstiftning sy
nes lämpligast för att ingripa mot anordnare 
av fiktiva utställningar eller utställningar, till 
vilka deltagarna lockas bedrägligt genom falska 
löften eller osanna uppgifter i annonser eller 
reklam. 

contributions exigees pour ±rais d'examen de 
la demande. 

4. L'enregistrement n'est accorde que si 
!'exposition remplit les conditions fixees par 
la presente Convention et les reglements etablis 
par le Bureau. 

Article 7. 
1. Lorsque deux Etats ou plus sont en 

concurrence entre eux pour l'enregistrement 
d'une exposition 1et ne parviennent pas a 
s'accorder, ils saisissent l'assemblee generale 
du Bureau qui decide en tenant compte des 
considerations invoquees, et notamment des 
raisons speciales de nature historique ou 
morale, du temps ecoule d.epuis la derniere 
exposition et du nombre de manifestations 
<leja organisees par les Etats concurrents. 

2. Sauf dans des circonstances exception
nelles, le Bureau donne la preference a une 
ex.position projetee sur le territoire d'une Partie 
contractante. 

Article 8 
Sauf dans le cas prevu a l 'article 4, para

graphe 2, l'Etat qui a obtenu l'enregistrement 
d'une exposition perd les droits attaches a cet 
enregistrement s'il modifie la date a laquelle il 
avait declare qu'elle se tiendrait. S'il entend 
qu'elle soit organisee a une autre date, il doit 
introduire une nouvelle demande et se sou
mettre, s'il y a lieu, a la procedure fixee a 
l'article 7 qu'impliquent les competitions, even
tuelles. 

Article 9. 
1. Pour toute expos1t1on qui n'a pas ete 

enregistree, les Parties contractantes refusent 
leur participation et leur patron;,ige ainsi que 
toute subvention. 

2. Les Parties contractantes restent entiere
ment libres de ne pas participet a une expo
sition enregistree. 

3. Chaque Partie contractante usera de tous 
les moyens qui, d'apres sa legislation, lui 
paraitront les plus opportuns pour agir contre 
les promoteurs d'expositions fictives ou 
d'expositions auxquelles les participants serai
ent frauduleusement attires par des promesses, 
annonces ou redames mensongeres. 

KAPITEL IV 

Förpliktelser för anordnare av inregistrerade 
utställningar och för deltagande stater 

Artikel 10 
1. Den inbjudande regeringen skall över

vaka efterlevnaden av bestämmelserna i denna 
konvention och de för dess tillämpning utfär
dade föreskrifterna. 

2. Om denna regering icke själv anordnar 
utställningen, skall den juridiska person som 
anordnar den vara officiellt erkänd för detta 
ändamål av regeringen, som skall garantera 
uppfyllandet av denna juridiska persons för
pliktelser. 

Artikel 11 
1. Alla inbjudningar till deltagande i en 

utställning skall, vare sig de är ställda till för
dragsslutande parter eller till stater som iclc·e 
är medlemmar, framföras på diplomatisk väg 
endast av den inbjudande statens regering och 
endast till den inbjudna statens regering, så
väl för den själv som för fysiska eller juri
diska personer som tillhör staten. Svaren skall 
på samma väg framföras till den inbjudande 
regeringen, liksom även de önskemål om del
tagande som uttalats av icke inbjudna fysiska 
eller juridiska personer. I inbjudningarna skall 
hänsyn tagas till de av byrån föreskrivna tids
fristerna. Inbjudningarna till organisationer av 
internationell karalctär skall tillställas dessa 
direkt. 

2. Ingen fördragsslutande part får anordna 
eller beskydda ett deltagande i en interna
tionell uställning, om icke ovannämnda inbjud
ningar framförts i enlighet med bestämmel
serna i denna konvention. 

3. De fördragsslutande parterna förbinder 
sig att varken framföra eller antaga en inbju
dan att deltaga i en utställning, vare sig denna 
skall äga rum på en fördragsslutande parts 
eller en ickemedlemsstats område, om icke in
bjudan innehåller ett omnämnande av den in
registrering som beviljats i enlighet med be
stämmelserna i denna konvention. 

4. Varje fördragsslutande part kan begära 
att anordnarna skall avstå från att tillställa 
den andra inbjudningar än den för parten av
s·edd. Den kan även avstå från att överlämna 
inbjudningar eller önskemål om deltagande som 
uttryckts ,av icke inbjudna fysiska eller juri
diska personer. 
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TITRE IV 

Obligations des organisateurs des expositions 
enregistrees et des Etats participants. 

Article 10. 
1. Le Gouvernement invitant doit veiller 

au respect des dispositions de la presente 
Convention et des reglements edictes pour son 
application. 

2. Si ce Gouv:ernement n'organise pa~ 
lui-meme !'exposition, 1a personne morale qm 
l'organise doit etre officiellement reconnue 
a cet effet par le Gouvernement, lequel 
garantit l'execution <les obligations de cette 
personne morale. 

Article 11. 
1. Toutes !:es invitations a paruc1per a une 

exposition, qu'elles soient adressees a des 
Parties contractantes ou a des Etats non 
membres, doivent etre acheminees par voie 
diplomatique par le seul Gouvemement de 
l'Etat invitant au seul Gouvernement de 
l'Etat invite, pour lui-meme et · les autres 
personnes physiques ou morales qui relevent 
de son autorite. Les reponses doivent parvenir 
par la meme voie au Gouvernement invitant, 
de meme que les desirs de participation ex
primes par des .personnes physiques ou morales 
non invitees. Les invitations doivent tenir 
compte des delais pDescrits par le bureau. 
Les invitations aux organisations de caractere 
international leur sont adressees directement. 

2. Aucune Partie contractante ne peut 
org.a:niser ou patronner une participation a 
une exposition internationale si les invitations 
ci-dessus n'ont pas ete adressees conformement 
aux dispositions de cette Convention. 

3. Les P~uties contractantes s'engagent a 
n'adresser ni n'accepter aucune invitation a 
participet a une exposition, quelle doive avoir 
lieu sur le territoire d'une Partie contractante 
ou sur celui d'un Etat non membre, si cette 
invitation ne fait pas mention de l'enregistre
ment accorde conformement 1aux dispositions 
de la presente Convention. 

4. Toute Partie contmctante peut requerir 
les organisateurs de s'abstenir de lui adresser 
<les invitations autres que celle qui lui est 
destinee. Elle peut aussi s'abstenir de trans
mettre des invitations ou <les desirs de partici
pation exprimes par des personnes physiques 
ou morales non invitees. 
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Artikel 12 
Den inbjudande regeringen skall utse en 

generalkommissarie för utställningen med upp
gift att representera den i alla frågor angåen
de tillämpningen av denna •konvention och i 
allt som rör utställningen. 

Artikel 13 
Regeringen i stat som deltager i utställning 

skall utse en sektionsgeneralkommissarie som 
skall företräda den hos den inbjudande rege
ringen. Sektions.generalkommissarien skall en
sam ha till uppgift att anordna sin nationella 
visning. Han skall underrätta utställningens ge
neralkommissarie om sammansättningen av 
denna visning och tillse att utställarnas rättig
heter och skyldigheter respekteras. 

Artikel· 14 

1. När de universella uställningarna omfat
tar nationella paviljonger, skall alla deltagande 
regeringar uppföra sina paviljonger på egen 
bekostnad. Med byråns föregående godkännan
de kan dock anordnare av univ·ersella utställ
ningar utan hinder av denna regel uppföra 
grunder avsedda för uthyrning till regeringar 
som icke är i tillfälle att uppföra nationella 
paviljonger. 

2. Vid specialutställningar ankommer det på 
anordnarna att uppföra byggnaderna. 

Artikel 15 
Vid en universell utställning kan varken den 

inbjudande regeringen, de lokala myndigheter
na eller utställningens anordnare uppbära hyra 
eller särskild skatt för de utrymmen som 
upplåtits åt deltagande regeringar (med un
dantag av hyra för grund som uppförts i en
lighet med det i artikel 14 stycke 1 medgivna 
undantaget). Om en fastighetsskatt skall utgå 
enligt gällande lagstiftning i den inbjudande 
staten, skall den erläggas av anordnarna. En
dast för verkliga tjänster som utförts i enlig
het med av byrån godkända bestämmelser kan 
ersättning uttagas. 

Artikel 16 
De tullbestämmelser som skall gälla för ut

ställningar fastställs i denna konventions bi
laga, .som utgör en integrerande del av kon
ventionen. 

Article 12. 
Le Gouvernement invitant doit nommer un 

commissaire general de l'exposition charge de 
le representer a tounes fins de fa presente 
Convention et en tout ce qui concerne 
l' exposition. 

Article 13. 
Le Gouvernement de tout Etat qui participe 

a une exposi·tion doit nommer un commissaire 
general de section pour le representer aupres 
du Gouvernement invitant. Le commissaire 
general de section est seul charge de l'orga
nisation de sa presentation nationa1e. Il informe 
le commissaire general de }'exposition de la 
composition de cette presentation et veille au 
respect des droits et obligations des exposants . 

Article 14. 
1. Au cas ou 1es expositions universelles 

comportent des pavillons nationaux, tous 
les Gouvernements participants construisent 
leurs pavillons a leurs propres frais. Nean
moins, avec l'approbation preaiable du bureau, 
les organisateurs des expositions universelles 
peuvent, par derogadon, construfr.e des empla
cements destines a etre loues aux Gouverne
ments qui ne sont pas en mesure de construire 
des pavillons nationaux. 

2. Dans les expositions specialisees, la 
construction des batiments incombe aux 
organisateurs. 

Article 15. 
Dans une exposition universelle il ne peut 

etre per<;u, ni par le Gouvernement invi
tant, ni par les autorites Iocales, ni par 
les organisateurs de l'exposition, de loyer ou 
de redevance forfaitaire pour les emplacements 
attribues aux Gouvernements participants ( a 
l'exception d'un loyer pour les emp1acements 
construits au titre de la derogation, prevue a 
l'article 14, 1). Dans le cas ou une taxe 
immobiliere serait exigible, d'apres la legis
lation en vigueur dans l'Etat invitant, elle 
demeurerait a la charge des organisateurs. 
Seuls les services .effectivement rendus en 
a.pplioation des reglements ·approuves par le 
bureau peuvent faire l'objet d'unie retribution. 

Article 16. 
Le regime douanier des expositions est fixe 

par l'annexe a la presente Convention, dont 
ladite annexe fait partie integrante. 

Artikel 17 
Endast de sektioner av en utställning som 

anordnas under ledning av generalkommissarier 
utsedda i enlighet med artikel 13 av de del
tagande s·taternas regeringar betraktas som na
tionella och får följaktligen betecknas som 
sådana. En nationell sektion omfattar ifråga
varande stats samtliga utställare men icke kon
cessionsinnehavarna. 

Artikel 18 
1. På en utstäilning får för angivande av 

en deltagare eller en grupp av deltagare icke 
användas någon geografisk beteckning som 
hänför sig till fördragsslutande part utan med
givande av den sektionsgeneralkommissarie 
som företräder denna parts regering. 

2. Om en fördragsslutande part icke deltager 
i en utställning, skall utställningens general
kommissarie for denna fördragsslutande parts 
del tillse att det skydd som föreskrives i stycke 
1 respekteras . 

Artikel 19 
1. Produkter som utställs i en deltagande 

stats nationella sektion skall ha nära anknyt
ning till den staten (till exempel föremål som 
härrör från dess område ,eller produkter som 
skapats av dess medborgare) . 

2. Med tillstånd av vederbörande andra 
staters generalkommissarier kan dock andra 
föremål eller produkter medtagas under för
utsättning att de endast tjänar till att komp
lettera visningen. 

3. I händelse av tvist mellan deltagande 
stater i fall som avses i stycke 1 och 2 skall 
skiljedom meddelas av sekcionsgeneralkommis
sariernas kollegium, för vars beslut krävs 
flertalet av de närvarande kommissariernas rös
ter. Sådant avgörande är slutgiltigt. 

Artikel 20 
1. Om ej annat stadgas i den inbjudande 

statens lagstiftning, bör icke något monopol 
av vad slag det vara må medgivas utom, så
vitt angår gemensamma tjänster, när tillstånd 
därtill beviljats av byrån vid tiden för in-

13 

Article 17 . 
Dans une expos1t10n, ne sont considerees 

comme nationales et, en consequence, ne 
peuvent etre designees sous cetre denomination 
que les secti:ons constituees sous l'autorite de 
commissaires generaux nommes conformement 
a l'article 13 par les Gouvernements des Et.ats 
participants. Une sect1on nationale comprend 
tous les exposants de l'Etat considere, mais 
non les concessionnaires. 

Article 18. 
1. Dans une expos1t10n, il ne peut etre 

fait usage pour designer un participant ou un 
groupe de participants d'une appellation 
geographique se rapport•ant a une Partie 
contractante qu'avec l'autorisation du commis
saire general de section representant le 
Gouvernement de ladite Partie. 

2. Si une Partie contractante ne part1ctpe 
pas a une exposition, le commissaire general 
de cette exposition veille, en ce qui concerne 
cette Partie contractante, au respect de la 
protection prevue au paragraphe precedent. 

Article 19. 
1. Les productions presentees dans la 

section nationale d'un Etat participant doivent 
erre en relation etroite ·avec cet Etat (par 
exemple objets originaires de son territoire ou 
productions creees par ses ressortissants). 

2. Peuvent toutefois y figurer, avec l 'autori
sation <les commissaires generaux <les autres 
Etats ·en cause, d'autres objiets ou productions, 
a condition qu'ils ne servent qu'a completer 
la presentation. 

3 . En cas de contestation entre Etats 
participants dans les cas prevus aux paragraphes 
1 et 2, un arbitrage est rendu par le college 
des commissaires generaux de section statuant 
a la majorite des commissaires presents. La 
decision est definitive. 

Article 20. 
1. A moins de dispositions contraires dans 

la legislation en vigueur dans l'Etat invitant, 
il ne doit etre concede aucun monopole de 
quelque nature qu'il soit, sauf, en ce qui 
concerne les services communs, autorisation 

~ 
I 
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registreringen. I så fall skall följande förplik
telser åvila anordnarna: 

a) att ange förekomsten av sådant eller 
sådana monopol i utställningens allmänna reg
lemente eller i avtalet om deltagande, 

b) att ställa monopolföretagens tjänster till 
deltagarnas förfogande på sådana villkor som 
vanligen tillämpas i staten, 

c) att icke i något fall begränsa general
kommissariernas befogenheter -inom sina res
pektive sektioner. 

2. Utställningens generalkommissarie skall 
vidtaga erforderliga åtgärder för att tillse att 
de tariff er som skall gälla för de deltagande 
staterna inte är högre än de som gäller för 
utställningens anordnare och i varje fall icke 
högre än normaltarifferna på platsen. 

Artikel 21 
Utställningens generalkommissarie skall vid

taga erforderliga åtgärder för att säkerställa 
att de allmännyttiga inrättningarna inom ut
ställningsområdet fungerar effektivt. 

Artikel 22 
Den inbjudande regeringen skall bemöda sig 

om att underlätta anordnandet av staternas och 
deras medborgares deltagande, särskilt i fråga 
om transporttaxor och villkor för personers 
tillträde och föremåls ditförande . 

Artikel 23 
1. I en utställnings allmänna reglemente 

skall anges huruvida, frånsett de intyg om 
deltagande som kan lämnas, utmärkelser skall 
tillerkännas deltagarna eller icke. Om utmär
kelser är avsedda att förekomma, kan dessa 
begränsas till vissa kategorier. 

2. Före utställningens öppnande kan varje 
deltagare förklara sig önska stå utanför tilldel
ningen av utmärkelser. 

Artikel 24 
Internationella utställningsbyrån, som nämns 

i följande kapitel, kan fastställa bestämmelser 
som anger de allmänna villkoren för juryers 
sammansättning och arbetssätt och förfarandet 
vid tilldelningen av utmärkelser. 

du bureau accordee au moment de l 'enregistre
ment. Dans ce cas les organisateurs sont tenus 
aux obligations suivantes : 

a) Indiquer l'existence de ce ou ces mono
poles dans le reglement general de l'exposition 
et dans le contrat de participation; 

b) Assurer aux participants l'usage des 
services monopolises aux conditions habituelle
ment appliquees dans l'Etat; 

c) Ne limiter en aucun cas les pouvoirs 
des commissaires generaux dans leurs sections 
respecti ves . 

2. Le commissaire general de l'exposition 
prend tou te mesure pour que les tarif s de
mandes aux Etats participants ne soient pas 
plus eleves que ceux demandes aux organisa
teurs de !'exposition et, en tout cas, que les 
tarifs normaux de la localite. 

Article 21 . 
Le commissaire general de ]'exposition prend 

toutes les mesures possibles pour assurer 
le fonctionnement efficace des services d'utilite 
publique a l'interieur de ]'exposition . 

Article 22 . 
Le Gouvernement invitant s'efforce de 

faciliter ]'organisation de la participation des 
Etats et de leurs ressortissants , notamment en 
matiere de tarifs de transport et de conditions 
d 'admission des personnes et des objets . 

Article 23. 
1. Le reglement general d'une exposition 

doit indiquer si, independamment des certificats 
de partieipation qui peuvent etre accordes, des 
recompense.s seront ou non decernees aux 
participants. Dans le cas Oll des recompenses 
seraient prevues, leur attribution peut etre 
limitee a certaines categories. 

2. Avant l'ouverture de ]'exposition tout 
participant peut declarer vouloir rester en 
dehors de ]'attribution des recompenses. 

Article 24 . 
Le Bureau International des Expositions, 

vise au titre suivant, peut etablir des regle
ments fixant les conditions generales de 
composition et de fonctionnement des jurys 
et determinant le mode d'attribution des 
recompenses . 

KAPITEL V 

Institutionella bestämmelser 

Artikel 25 
1. En internationell organisation benämnd 

Internationella Utställningsbyrån skall upprät
tas med uppgift att övervaka och handha till
lämpningen av denna konvention. Dess med
lemmar skall vara de fördragsslutande parter
nas regeringar. Byrån skall ha sitt säte i Paris . 

2. Byrån skall vara juridisk person och 
särskilt ha förmåga att sluta avtal, att för
värva och sälja lös och fast egendom samt 
att föra talan inför domstol. 

3. Byrån skall ha förmåga att inga overens
kommelser, särskilt i fråga om immunitet och 
privilegier, med stater och internationella or
ganisationer för fullgörande av de uppgifter 
som anförtrotts byrån genom denna konven
tion. 

4. Byrån skall bestå av en generalförsam
ling, en exekutivkommission, olika fackkom
missioner, lika många viceordförande som 
kommissioner samt ett sekretariat under en 
generalsekreterares ledning. 

Artikel 26 
Byråns generalförsamling består av ombud 

utsedda av de .fördragsslutande parternas rege
ringar till ett antal av ett till tre ombud för 
var och en av parterna . 

Artikel 27 
Generalförsamlingen skall hålla regelbundna 

möten och kan även hålla extraordinära möten . 
Den skall i egenskap av byråns högsta myn
dighet besluta i alla de frågor som enligt den
na konvention tillhör byråns kompetens och 
skall särskilt : 

a) diskutera, antaga och offentliggöra be
stämmelser rörande inregistreringen, klassifi
ceringen och anordnandet av internationella ut
ställningar samt rörande byråns verksamhet. 

Inom ramen för denna konventions bestäm
melser kan den fastställa obligatoriska före
skrifter. Den kan även fastställa modellbestäm
melser avsedda att tjäna till ledning vid an
ordnandet av utställningar; 

b) fastställa budgeten samt kontrollera och 
godkänna byråns räkenskaper; 
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TITRE V 

Dispositions institutionnelles. 

Article 25. 
1. Il est institue une organisation inter

nationale denommee Bureau International des 
Expositions, charge de veiller et pourvoir a 
l'application de la presente Convention. Ses 
membres sant les gouvernements des Parties 
contractantes . Le siege du Bureau est a Paris . 

2. Le Bureau possede la personnalite juridi
que, et notamment la capacite de conclure des 
contrats, d 'acquerir et de vendre des biens 
meubles et immeubles, ainsi que d 'ester en 
justice. 

3. Le Bureau a la capacite de conclure des 
accords, notamment en matiere de privileges 
et immunites avec des Etats et organisations 
internationales pour l'exercice des attributions 
qui lui sont confiees par la presente Conven
tion. 

4. Le Bureau comprend une assemblee ge
nerale, un president, une commission execu
tive, des commissions specialisees, autant de 
vice-presidents que de commissions et un sec
retariat place sous l'autorite d'un secretaire 
general. 

Article 26 . 
L'assemblee generale du bmeau est com

posee des delegues designes par les gouverne
ments des Parties contractantes a raison d'un 
a trois delegues pour chacune d 'elles . 

Article 27 . 
L'assemblee generale tient des sessions regu

lieres et pe.ut egalement tenir des sessions 
extraordinaires . Elle statue sur toutes les ques
tions pour lesquelles la presente Convention 
attribue competence au bureau dant elle est la 
plus haute autorite, et notamment: 

a) Discute, adopte et publie les reglements 
relatifs a l'emegistrement, la classification et 
]'organisation des expositions internationales 
et au fonctionnement du bureau. 

Dans les limites des dispositions de la pre
sente Convention, elle peut etablir des regle
ments obligatoires. Elle peut aussi etablir des 
reglements types qui serviront de guides pour 
l 'organisation des expositions ; 

b) Arrete le budget, controle et approuve 
les comptes du bureau; 
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c) godkänna generalsekreterarens rapporter; 

d) tillsätta de kommissioner som den anser 
nödvändiga, utse medlemmarna av exekutiv
kommissionen och av övriga kommissioner 
samt fastställa deras uppdrags varaktighet; 

e) godkänna sådana internationella överens
kommelser som avses i denna konventions ar
tikel 25 stycke 3; 

f) godkänna de ändringsförslag som avses i 

artikel 33; 
g) uts·e generalsekreterare. 

Artikel 28 
1. Varje fördragsslutande parts regering skall 

oavsett antalet av dess ombud äga en röst 
vid generalförsamlingens överläggningar. En 
regerings rösträtt skall dock suspenderas, om 
dess oerlagda årsavgifter med tillämpning av 
artikel 32 sammanlagt överstiger summan av 
dess årsavgifter för det innevarande och det 
fö!'egående året. 

2. Generalförsamlingen skall vara beslutmäs
sig, då antalet vid ett sammanträde närvarande 
och röstberättigade delegationer är minst en 
tredjedel av antalet röstberättigade fördrags
slutande parter. Uppnås icke detta antal, skall 
generalförsamlingen sammankallas på nytt med 
samma föredragnin;gslista efter utgången av 
minst en månad. I så fall skall för beslutmäs
sighet krävas endast hälften av .antalet röst
berättigade fördragsslutande parter. 

3. Omröstningarna avgörs av flertalet av de 
närvarande delegationer som röstar för eller 
emot. I följande fall krävs dock två tredje
delars majoritet : 

a) antagande av ändringsförslag avseende 
denna konvention; 

b) fastställande och ändring av bestämmel
ser; 

c) antagande av budget och godkännande av 
beloppet av de fördragsslutande parternas års
avgifter; 

d) medgivande till ändring av öppnings- och 
avslutningsdagarna för en utställning under de 
omständigheter som anges i artikel 4; 

e) inregistrering av en utställning på icke
medlemsstats område i konkurrens med en 

c) Approuve les rapports du secretail'e ge
neral; 

d) Cree les commis·sions qu'elle juge uti.les, 
designe les membres de la commission exe
cutive et des autres commissions et fixe la 
duree de leur mandat; 

e) Approuve tout projet d'acord interna
tional vise a l'article 25 ( 3) de la presente 
Convention; 

f) Adopte les projets d'amendernent:s vises 
a l'article 33; 

g) Designe le secretaire general. 

Article 28. 
1. Le gouvernement de chaque P·artie cont

ractante, quel que soit le nombre de ses dele
gues, dispose d'une voix au sein de l'assemb
lee generale. Toutefois, son droit de vote est 
suspendu si la .totalite des cotisations dues par 
lui, en application de l'article 32 ci-apres, 
excede le total de ses cotisatioos se rapportant 
a l'annee en cours et a l'annee precedente. 

2. L'·assemblee generale peut valablement 
deliberer lorsque le nombre des delegations 
presentes en seance et ayant droit de vote 
est au moins des deux tiers de celui des Par
ties contractantes ayant droit de vote. Si ce 
quorum n'est pas atteint, elle est a nouveau 
convoquee sur le meme ordre du jour, a 
echeance d'au moins un mois . Dans ce cas, le 
quorum requis est aibaisse a la moitie du 
nombre des Parties contractantes disposant du 
droit de vote. 

3. Les votes sont acquis a la majorite des 
delegations presentes qui expriment leur vote 
pour ou contre. Toutefois, dans les cas suivants 
la majorite des deux tiers est requise: 

a) Adoption des projets d'amendements a 
la prcsente Convention; 

b) Etablissement et modification des regle
ments; 

c) Adoption du budget et approbation du 
montant des cotisations annuelles des Parties 
contr.actantes; 

d) Autorisation de modifier les dates 
d'ouverture et de cloture d'une expos1t10n 
dans les conditions prevues a l'article 4 ci
dessus; 

c) Enregistrement d'une exposition sur le 
territoire d'un Etat non membre en cas de 

utställning på en fördragsslutande parts om
råde; 

f) förkortning av de i denna konventions 
artikel 5 avsedda mellantiderna; 

g) godtagande av förbehåll som anmälts av 
en fårdragsslutande part :beträffande en änd
ring. Ändringen i fråga skall med tillämpning 
av attikel 33 antagas med fyra femtedels ma
joritet eller enhälligt allt efter omständighe
terna; 

h) godkännande av förslag till 1internationella 
överenskommelser; 

i) utnämning av generalsekreterare. 

Artikel 29 
1. Ordföranden skall väljas av generalför

samlingen genom sluten omröstning för en 
period av två år bland de fördragsslutande par
ternas regeringsombud men skall under sin 
mandattid ioke längre företräda den stat där 
han är medborgare. Han kan omväljas. 

2. Ordföranden skall sammankalla och leda 
generalförsamlin.gens möten och övervaka by
råns verksamhet. Under hans .frånvaro skall 
hans uppgifter fullgör.as :a;v den viceordfömn
de som handhar exekutivkommissionen eller, 
vid förfall för denne, av en av de övriga vice
ordförandena i den ordning de blivit valda. 

3. V.iceordför.andena .skall välj.as bbnd .de: 
fördragsslutande parternas regeringsombud av 
generalförsamlingen, som skall fastställa arten 
och varaktigheten av deras uppdrag och bl.a. 
ange den kommission som de skall handha. 

Artikel 30 
1. Exekutivkommis·sionen består av ombud 

för tolv fördragsslutande parters regeringar till 
ett antal av ett ombud för var och en av 
dem. 

2. Exekutivkommissionen 
a) skall upprätta en klassifikation av mänsk

liga verksamhetsgrenar ägnade att inrymmas i 
en utställning och skall hålla denna aktuell; 

b) skall granska varje framställning om in
registrering av en utställning och med sitt ut
låtande förelägga generalförsamlingen den för 
godkännande; 

c) skall fullgöra de uppgifter som den 
ålagts av generalförsamlingen; 

d) kan inhämta yttranden från andra kom
missioner. 

3 6614/76 
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concurrence avec une exposition sur le terri
toire d'une Partie contractante; 

f) Reduction <les intervalles prevus a l'artic
le 5 de la presente Convention; 

g) Acceptation des reserves a un amende
ment presentees par une Partie contractante; 
ledit amendernent devant etre, en application 
de l'article 33, adopte a la majorite des quatre 
cinquiemes ou a l'unanimite selon le cas; 

h) Approbation de tout projet d'accord 
international ; 

i) Nomination du secretaire general. 

Article 29. 
1. Le president est elu par l'assemblee ge

nerale au scrutin secret pour une periode de 
deux ans parmi les d6legues des gouverne
ments des Parties contractantes, mais il ne re
presente plus l'Etat dont il est ressortissant 
pendant la duree de son mandat. Il est reeli
gible. 

2. Le president convoque et dirige les re
unions de l'assemblee gener.ale et veille au 
bon fonctionnement du bureau. En son ab
sence, ses fonctions sont exercees par le vice
president charge de la commission executive 
ou, a defaut, par un des autres vice-presidents, 
dans l'ordre de leur election. 

3. Les vice-presidents sont elus parmi les 
delegues des gouvernements des Parties con
tractantes, par I'assemblee genernle qui deter
mine la nature et la duree de leur mandat 
et designe notamment la commission dont ils 
ont la charge. 

Article 30. 
1. La commission executive se compose 

de delegues des gouvernements de douze 
Parties contractantes a raison d'un pour cha
cun d'entre eux. 

2. La co:mmission executive: 
a) Etablit et tient a jour une classification 

des activites humaines susceptibles de figurer 
dans une exposition; 

b) Examine toute demande d'enregistrement 
d'une exposition et Ia soumet, avec son avis, 
a l'approbation de l'assemblee generale; 

c) Remplit les taches qui lui sont confiees 
par l'assemblee generale; 

d) Peut demander l'avis des autres com
missions. 
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Artikel 31 
1. Generalsekreteraren, utsedd enligt be

stämmelserna i denna konventions artikel 28, 
skall vara medborgare i en av de fördrags
slutande stat,erna. 

2. Generals·ekreteraren skall ha till uppgift 
att sköta byråns löpande ärenden i enlighet 
med generalförsamlingens och exekutivkommis
sionens instruktioner. Han skall urt:arbeta bud
getförslaget, avge redovisning och tillställa ge
neralförsan1lingen rapporter rörande sin verk
samhet. Han företräder byrån, särskilt inför 
domstol. 

3. Generalförsamlingen skall fastställa ge
nerabekreterarens övriga uppgifter och ålig
ganden samt hans ställning. 

Artikel 32 
Byråns årsbudget skall fastställas av general

församlingen såsom anges i artikel 28 stycke 
3. Den skall upptaga byråns ekonomiska reser
ver, inkomster av alla slag samt debet- och 
kreditsaldon som överförts från tidigare räken
skapsår. Byråns utgifter skall täckas genom 
dessa tillgångar och genom de fördragsslutan
de parternas årsavgifter enligt det antal an
delar som faller på dem enligit beslut av ge
neralförsamlingen. 

Artikel 33 
1. Varje fördragsslutande part kan föreslå 

en ändring .av denna konvention. Texten till 
förslaget samt de skäl som föranlett det skall 
tillställas generalsekreteraren, som snarast 
möjligt skall underrätta övriga fördragsslutande 
parter härom. 

2. Det framlagda ändringsförslaget skall upp
föras på dagordningen för det ordinarie möte 
eller ett ·extraordinarie möte med generalför
samlingen som hålls minst tre månader efter 
den dag då det utsänts av .generalsekreteraren. 

3. V:arje ändring som antagits av general
församlingen på det :sätt som anges i före
gående stycke och i artikel 28 skall av Franska 
Republikens regering underställas alla för
dragsslutande parter för godkännande. Den trä
der i kraft for alla dessa parter den dag då 
fyra femtedelar av dem underrättat Franska Re
publikens regering om sitt godkännande. Dock 
skall en ändring av detta stycke, av artikel 

Article 31 . 
1. Le secretaire general, nomme suivant les 

dispositions de l'article 28 de fa presente 
Convention, doit etre un ressortissant d'une 
des Parties contractantes . 

2. Le secretaire general est charge de gerer 
les affaires courantes du bureau suivant les 
instructions de l'assemblee generale et de la 
commission executive. Il elabore le projet de 
budget, presente les comptes et soumet a l'as
semblee generale des rapports relatif s a ses 
activites. Il represente le bureau, notamment 
en justice. 

3. L'assemblee generale determine les autres 
attributions et les obligations du secretaire 
general ainsi que son statut. 

Article 32. 
Le budget annuel du bureau est fixe par 

l'assemblee generale dans les conditions pre
vues au pamgraphe 3 de l'article 28 . Il tient 
compte <les reserves .financieres du bureau, <les 
recettes de toute sorte, ainsi que des soldes 
debiteurs et crediteurs reportes des exercices 
precedents . Ls depenses du bureau sont cou
vertes per ces sources et par les cotisations 
des Parties contractantes selon le nombre de 
parts leur incombant en application des deci
sions de l'assemblee generale. 

Article 33. 
1. Toute Partie contractante peut proposer 

un projet d'amendement a la presente Conven
tion. Le texte dudit projet et les raisons qui 
l'ont motive sont adresses au secretaire gene
ral qui les communique dans le plus bref 
delai aux autres Parties contractantes . 

2. Le projet d'amendement propose est 
inscrit a l'ordre du jour de la session ordinaire 
ou d'une session extraordinaire de l'assemblee 
generale qui se tient au moins trois mois 
apres la date de son envoi par le secretaire 
general. 

3. Tout projet d'amendement adopte par 
l' aissemblee generale dans les conditions pre
vues au paragraphe precedent et a l'article 
28 est soumis par le Gouvernement de la 
Republique frarn;:aise a l'acceptation de toutes 
les Parties contractantes . Il entre en vigueur 
a l'egard de toutes ces Parties a la date a la· 
quelle Jes quatre cinquiemes d'entre elles ont 
notifie leur acceptation au Gouvernement de 
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laga som avses i nämnda artikel icke träda 
i kraft förrän den dag då samtliga fördragsslu
tande parter underrättat Franska Republikens 
regering om sitt godkännande. 

4. Varje fördragsslutande part som önskar 
foga ett förbehåll till sitt godkännande av en 
ändring skall meddela byrån det avsedda för
behållets ordalydehe. Generalförsamlingen skall 
bestämma huruvida förbehållet är 1illåtligt. 
Generalförsamlingen bör tillmötesgå förbehåll 
som är ägnade att skydda uppnådda positioner 
i fråga om utställningar och förkasta sådana 
som skulle medföra att det skapades en pri
vilegier.ad ställning. Godtages förbehållet, skall 
den part som anmält det medräknas bland dem 
som anses ha godkänt ändringen vid beräkning 
av ovan föreskrivna fyra femtedelars majoritet . 
Förkastas förbehållet, kan den part ,som anmält 
det välja mellan att avslå ändringen eller att 
godkänna den utan förbehåll. 

5. När ändringen träder i kraft i enlighet 
med denna artikels tr·edje stycke, kan varje 
fördragsslutande part som vägrat att godkänna 
den, om den så önskar, göra bruk av bestäm
melserna i artikel 3 7. 

Artikel 34 
1. Varje tvist mellan två eller flera för

dragsslutande parter rörande tillämpningen el
ler tolkningen av denna konvention, som icke 
kan rnläggas av de myndigheter som äger 
beslutanderätt med tillämpning av denna kon
vention, iskall bli föremål för förhandlingar 
mellan de tvistande parterna. 

2. Resulterar förhandlingarna icke inom kort 
i en överenskommelse, kan en av parterna hän
vända sig till byråns ordförande och anmoda 
honom att utse en medlare. Lyckas medlaren 
icke ena de tvistande parterna. om en lösning, 
skall han i sin rapport till ordföranden fast
ställa och närmare ange tvistens art och om
fattning. 

3. När oenighet sålunda fastställts, skall 
tvisten bli föremål för skiljedom. I detta syfte 
kan en av parterna inom två månader efter 
det att rapporten tillställts de tvistande par
terna rikta en framställning till byråns gene
ralsekreterare om skiljedom med angivande av 

la Republique fran1;aise . Toutefois, par dero
gation aux d~spositions qui precedent, tout pro
jet d'amendement au present paragraphe, a 
l'article 16 'relatif au regime douanier, ou a 
l'annexe prevue audit article n'entre en vigueur 
qu 'a la date a laquelle toutes Ies Barties con
tractes ont notifie leur acceptation au 
Gouvernement de la Republique fran9aise. 

4. Toute Partie contractante qui souhaite 
assortir d'une reserve son acceptation d'un 
amendement fait part au bureau des termes 
de la reserve envisagee. L'assemblee generale 
statue sur l'admissibilite de fadite reserve. 
L'assemblee genera:le doit faire droit a.ux re
serves qui tendraient a sauvegarder des situa
tions acqui:ses en matiere d'expositions et re
jeter celles qui auraient pour effet de creer des 
s,ituations privilegiees. Si la reserve est accep
tee, la Partie qui l'avait presentee figure parmi 
celles qui sont comptees comme ayant accepte 
l'an1endement pour 'le calcul de fa majorite 
des quatre cinquiemes susmentionnes . Si eUe 
est rejetee, la Partie qui l'avait presentee opte 
entre le refus de l'amendement ou son accep
tation sans reserve. 

5. Lorsque l'amendement entre en vigueur 
dans les conditions prevues au troisieme para
graphe du present article, toute Parde contrac
tante ayant refuse de ['accepter peut, si elle 
le juge bon, se prevaloir des dispositions de 
l'article 37 ci-apres . 

Article 34. 
1. Tout differend entre deux ou plusieurs 

Parties contractantes concernant l'application ou 
l'interpretation de la presente Convention qui 
ne peut etre regle par les autorites investies 
de pouvoirs de decision, en application de la 
presente Convention, fera. l'objet de negocia
tions entre iles Parties en Iigite. 

2. Si ces negociations n'aboutissent pas a 
un accord a bref delai, une des Parties saisit 
le president du bureau et 1ui demande de de
signer un conciliateur. Si alors le conciliateur 
ne peut obtenir l'accord des Parties en litige 
sur une sofotion, il constate et delimite dans 
son rapport au president la nature et l'etendue 
du litige. 

3. Lorsqu'un desaccord est ainsi constate, le 
differend fait l'objet d'un arbitrage. A cette 
fin une des Parties saisit, dans un delai de 
deux mois a compter de la communication 
du rapport aux Parties en litige, le secretaire 
general du bureau d'une requete d'arbitrage 

·Il 

I 
I 
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den skilj.edomare ,som den valt. Den andra 
eller de andra parterna i tvisten skall var 
och en inom två månader utse sin skiljedo
mare. Sker icke så, kan en av parterna hän
vända sig till Internationella domstolens pre
sident med ,en begäran att denne skall utse 
skiljedomaren eller skiljedomarna. 

När f1era parter gör gemensam sak, betrak
tas de vid tillämpning av bestämmelserna i 
föregående stycke !Som en enda part. Upp
står tvivel härom, avgörs frågan av general
sekreteraren. 

Skiljedomarna utser i sin tur en ÖVlerskilje
domare. Om skiljedomarna ej kan enas om 
valet av denne inom två månader, skall In
ternationella domstolens president på begäran 
av endera parten ombesörja detta. 

4. Skiljedomstolen meddelar sin skiljedom 
med majoritetsbeslut, varvid överskiljedomaren 
äger utslagsröst i händelse av lika röstetal. 
Skiljedomen är tvingande för alfa tvistande 
parter och kan ej överklagas. 

5. Varje stat kan vid undertecknande eller 
ratificering av denna konvention eller vid an
slutning till denna förklara att den icke anser 
sig bunden av bestämmelserna [ ovans'!ående 
stycken 3 och 4. Övriga fördragsslutande par
ter blir icke bundna av nämnda bestämmelser 
mot den stat som anmält ett sådant förbehåll. 

6. Varje fördragsslutande part som anmält 
ett förbehåll enligt bestämmelserna i föregåen
de stycke, kan när som helst återtaga detta 
förbehåll genom ett meddelande till deposi
tarieregeringen. 

Artikel 35 
Denna konvention står öppen for anslutning 

av dels varje stat som antingen är medlem av 
Förenta Nationerna eller utan att vara medlem 
av FN är ansluten till Internationella dom
stolens stadga eller mediem av något av Fö
ren ta Nationernas fackorgan eller medlem av 
Internationella atomenergiorganet, dels varje 
annan stat vars framställning om anslutning 
godkänts med tvåtredjedelars majoritet av de 
fördragsslutande parter som har rösträtt i by
råns generalförsamling. Anslutningsinstrumen
ten skall deponeras hos Franska Republikens 
regering och får verkan den dag de deponeras. 

en ment,ionnant l'arbitre choisi par elle. L'autre 
au les autres Parties au differend doivent de
signer, chacune, dans un delai de deux mois 
leur arbitre respectif. A defaut, une des Partie~ 
saisit :1e president de la Cour internationale 
de Justice en lui demandant de designer le ou 
les arbitres. 

Lorsque plus:ieurs Parties font cause com
mune, elles ne comptent pour l'application 
des dispositions du paragraphe qui precede que 
pour une seule. En cas c1e doute, le secretaire 
general decide. 

Les Mhitres designent a leur tour un sur
arbitre. Si les arbitres ne peuvent s'accorder 
sur ce choix dans un delai de deux mois, le 
president de la Cour internationa1e de Justice, 
saisi par une des Parties, y pourvoit. 

4. Le college arbitral rend son arbitrage 
a la majorit6 de ses membres, la voix du sur
arbitre et,ant preponderante en cas de partage 
egal des voix. Cet arbitrage s'impose a toutes 
les Parties en Htige, definitivement et sans 
recours. 

5. Chaque Etat pourra, au moment ou il 
signera ou ratifiera la presente Convention ou 
y adherera, dedarer qu'i1 ne se considere pas 
lie par les dispos:itions des paragraphes 3 et 4 
qui precedent. Les autres Parties contractantes 
ne seront pas liees par lesdites dispositions 
envers tout Etat qui aura formule une telle 
reserve. 

6. Toute Partie contractante qui aura fot
mule une reserve conformement aux disposi
tions du paragraphe prec6dent, pourra a tout 
moment lever cette reserve par une notifi
cation adressee au Gouvernement depositaire. 

Article 35. 
La presente Convention est ouverte a !'ad

hesion, d'une part, de tout Etat, soit membre 
de l'Organisation des Nations Unies, soit non 
membre de l'O. N. U. qui est Partie au statut 
de la Cour internationale de Justice, ou 
membre d'une institution specialisee des Na
tions Unies, ou membre de l'Agence Internatio
nale de l'Energie Atomique et, d'autre part, de 
tout autre Etat dant la demande d'adhesion est 
approuvee par la majorite des deux tiers des 
Parties contractantes ayant droit de vote a 
l'assemb1ee generale du bureau. Les instru
ments d'adhesion sont deposes aupres du Gou
vernement de la Republique fran~aise et pren
nent effet a 1a <la.te de leur depot. 

Artikel 36 
Franska Republikens regering skall under

rätta de till denna konvention anslu tna sta
ternas regeringar och InternationeUa UtstäH
ningsbyrån om 

a) ikraftträdandet av ändringar enligt arti
kel 33; 

b) anslutningar enligt artikel 35; 

c) uppsägningar enligt artikel 3 7; 

d) förbehåll enligt artikel 34 stycke 5; 

e) ·konventionens eventuella upphörande. 

Artikel 37 
1. Varje fördragsslutande part :kan säga upp 

denna konvention genom skriftligt meddelande 
till Franska Republikens regering. 

2. Uppsägningen träder i kraft ett år efter 
den dag meddelandet därom mottagits. 

3. Denna konvention upphör ,att gäila, om 
till följd av uppsägningar de fördragsslutande 
parternas antal nedgår under .sju. 

Om annat ej följer av de överenskommel
ser som kan komma att ingås mellan de. för
dragsslutande parterna i samband med byråns 
upplösning, ,skall generalsekreteraren handha 
de frågor som rör avvecklingen. Tillgångarna 
skall fördelas mellan de fordragsdutande par
terna i proportion till de avgifter som de in
betalat sedan de tillträtt denna konvention. 
Om underskott föreligger, åtager sig dessa 
parter detta i proportion till de avgifter som 
fastställts för det löpande räkenskapsåret. 

Upprättat i Paris den 30 november 1972. 
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Article 36 . 
Le Gouvernement de la RepubHque fran

~aise notifie aux Gouvernements des Etats 
Parties a la presente Convention ainsi qu'au 
Bureau International des Expositions: 

a) L'entree en vigueur des amendements, 
conformemen t a l' article 3 3; -

b) Les adhesions, conformement a l'article 
35; 

c) Les dcnonciations, copformement a 
Farticle 3 7; 

d) Les reserves emises en a pplication de 
l'ar,t:icle 34, paragraphe 5; 

e) L'expiration eventuelle de la Convention. 

Article 37. 
1. Toute Partie contractante peut denoncer 

la presente Convention en le · notifi.ant par 
ecrit au Gouvernement de la Republique fran
~aise. 

2. Cette denonciation prend effet un an 
apres la date de reception de cette notifica
tion. 

3. La presente Convention vient a expci.ra
tion si, par suite de denonciations, le nombre 
des Parties contractantes est reduit a moins 
de sept. 

Sous reserve de tout accord qui pourrait 
etre conclu entre les Parties contractantes au 
sujet de la dissolution du bureau, le secretaire 
genera.il. sera charge des questions de liquida
tion. L'actif sera reparti entre les Parties con
tractantes au prorata des cotisations versees 
depuis qu'elles. sant Parties a la presente Con
vention. S'il existe un pa:ssif, celui-ci sera pris 
en charge par ces memes Parties au prorata 
des cotisations fixees pour l'exercice financier 
en cours. 

Fait a Paris, le 30 novembre 1972. 
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Bilaga 

till konventionen undertecknad i Paris den 22 
november 1928 angående internationella ut
ställningar, ändrad och kompletterad genom 
protokoll av den 10 maj 1948, den 16 no
vember 1966 och den 30 november 1972. 

Tullbestämmelser för varor som importeras av 
deltagare i internationella utställningar 

Artikel 1 

Definitioner 

Vid tillämpningen av denna bilaga skall: 

a) med "importavgifter" förstås tullar och 
andra avgifter och pålagor, som uppbärs vid 
införsel eller i samband med införsel, liksom 
alla acciser och inhemska avgifter som utgår 
för importerade varor med undantag dock för 
avgifter och pålagor som endast motsvarar 
den ungefärliga kostnaden för lämnade 
tjänster och icke utgör ett indirekt skydd för 
inhemska varor eller importskatter av fiskalisk 
karaktär. 

b) med "temporär avgiftsfrihet" förstås 
tillfällig införsel utan importavgifter och utan 
införselförbud eller införselrestriktioner under 
förutsättning av återutförsel. 

Artikel 2 
Följande varor åtnjuter temporär avgifts

frihet: 

a) varor avsedda att utställas eller att bli 
föremål för demonstration på utställningen ; 

b) varor avsedda att användas för uppvis
ningen av utländska produkter på utställningen, 
såsom 

A n nex e 

A la Convention signee a Paris le 22 novembre 
1928 concernant les expositions internationales, 
modifiee et completee par les Protocoles du 
10 mai 1948, du 16 novembre 1966 et du 
30 novembre 1972 

Regime douanier pour l'importation des artides 
par les participants aux Expositions 

internationales. 

Article 1 er . 

Definitions. 

Pour l 'application de la presente annexe on 
entend par: 

a) "Droits a l'importation", les droits de 
douane et tous autres droits et taxes peri;:us 
a l'importation ou a l'occasion de l'importa
tion, ainsi que tous les droits d' accise et taxes 
interiemes dont sont passibles les ma:rchandi
ses importees, a l'exclusion toutefois des rede
vances et imposi,tions qui sont limitees au 
colit approximatif des services rendus et qui ne 
constituent pas une protection indirecte des 
produits nationaux ou des taxes de caractere 
fiscal a l'importation. 

b) "Admission temporaire", l'importation 
temporaire en franchise de droits a l 'importa
tion, sans prohibitions ni restrictions d'impor
tation , a charge de reexportation. 

Article 2 . 
Beneficient de l'admission temporaire : 

a) Les marchandises destinees a etre expo
sees OU a faire l'objet d'une demonstration 
a !'exposition; 

b) Les marchandises destinees a etre utili
sees pour les presentations a l'exposition de 
produits etrangers, telles que : 

i) varor som behövs för demonstration av 
utställda utländska maskiner och apparater; 

ii) byggnadsmaterial, även i obearbetat skick, 
inrednings- och möbleringsmateriel och elekt
risk utrustning för utländska paviljonger och 
stånd på utställningen och för de lokaler som 
tilldelats ett främmande deltagarlands sektions
generalkommissarie; 

iii) för utställningsarbetet nödvändiga verk. 
tyg, byggnadsredskap och transportmedel; 

iv) publicitets- eller förevisningsmaterial 
som uppenbarligen är avsett att användas för 
att ge publicitet åt de utländska varor som 
visas på utställningen, såsom ljudinspelningar, 
filmer och diabilder, samt den apparatur som 
är nödvändig för dess användning. 

c) materiel, däri inbegripet tolkanläggningar, 
apparater för ljudinspelning och filmer av 
undervisande, vetenskaplig eller kulturell natur, 
som är avsett att användas i samband med ut
ställningen . 

Artikel 3 
De förmåner som avses i artikel 2 i denna 

bilaga beviljas under förutsättning att 
a) varorna kan identifieras vid återutförseln; 

b) deltagarlandets sektionsgeneralkommissa
rie utan deposition av penningmedel garanterar 
erläggandet av gällande importavgifter för va
ror som icke blivit återutförda inom fastställd 
tid efter utställningens avslutande; andra i det 
inbjudande landets lagstiftning föreskrivna ga
rantier kan accepteras på utställarnas begäran 
( t.ex . den ATA-carnet som införts genom 
Tullsamarbetsrådets konvention av d en 6 de
cember 1961); 

c) tullmyndigheterna i det land där tempo
riir införsel äger rum anser att de i denna 
bilaga fastställda villkoren är uppfyllda . 

Artikel 4 
Så länge de åtnjuter de i denna bilaga före

skrivna förmånerna och såvitt icke gällande 
lagar och förordningar i det land där de tempo
rärt införts tillåter det, får varor som åtnjuter 
temporär avgiftsfrihet icke lånas , uthyras eller 

23 

i) Les marchandises necessaires pour la de
monstration des machines ou appareils etran
gers exposes; 

ii) Les rnateriaux de construction, meme a 
l'etat brut, le materiel de decoration et 
d'ameublement, et l'equipement electrique pour 
les pavillons et stands etrangers de !'exposition, 
ainsi que pour Jes locaux affectes au Commis
saire General de Section d'un pays etrange,~ 
particip an t; 

iii) Les outils , le materiel utilises pour la 
construction et les moyens de transports, ne
cessaires aux travaux de !'exposition; 

iv) Le materiel publicitaire ou de demonst
ration destine manifestement a etre utilise a 
titre de publicite pour les marchandises etran
geres presentees a l'exposition, tel que les en
registrements sonores, films et diapositives, 
ainsi que l'appareillage necessaire a leur utili
sation. 

c) Le materiel, y compris les installations 
d'interpretariat, les appareils d'enregistrement 
du son et les fiJms a caractere educatirf' scien
tifique ou culturel, destine a etre u tilise a 
l'occasion de !'exposition. 

Article 3. 
Les facilites visees a l'article 2 de cette 

Annexe son t accordees a condition que : 
a) Les marchandises puissent etre identi

fiees lors de leur reexporta·tion; 
b) Le Commissaire General de Section du 

pays participant garantisse sans depot de fonds 
1e paiernent des droits a i'importation frap
pant les marchandises qui ne seraient pas re
exportees apres la cloture de !'exposition dans 
les delais fixes; d'autres garanties prevues par 
la legislation du pays invhant peuvent etre 
admises a la dem ande des e~posants (par 
exemple carnet A . T . A. institue par la Con
vention du Conseil de Cooperation douaniere 
du 6 decembre 1961 ) ; 

c) Les autorites douanieres du pays d'im
portation temporaire estiment que les condi
tions imposees par cette annexe soient remp
lies. 

Article 4. 
Aussi longtemps qu'elles beneficient des faci
lites prevues par la presente Annexe et sauf 
si les lois et reglements du pays d'importation 
temporaire le permettent, les marchandises 
placees en admission temporaire ne peuvent 
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användas mot ersättning och ej heller förflyttas 
från utställningen. De skall återutföras snarast 
möjligt och senast tre månader efter utställ
ningens avslutande. Tullmyndigheterna kan, om 
giltigt skäl föreligger, förlänga denna period 
inom de gränser som föreskrivs i gällande lagar 
och förordningar i det land där den temporära 
införseln ägt rum. 

Artikel 5 
a) Oaktat den i artikel 4 föreskrivna åter

utförselskyldigheten krävs icke återutförsel av 
förgängliga varor eller varor som svårt skadats 
eller är av ringa värde, under förutsättning att 
de enligt beslut av tullmyndigheterna 

i) är underkastade de ~mportavgifter som 
skall utgå i det särskilda fallet eller 

ii) kostnadsfritt avstås till statsverket i det 
land där de temporärt införts eller 

iii) förstörs under myndighets kontroll utan 
att det kan medföra kostnader för statsverket 
i det land där de temporärt införts. 

Återutförselskyldigheten gäller dock icke för 
något slag av varor, vilkas förstöring begärs 
av vederbörande sektionsgeneralkommissarie 
och verkställs under myndighets kontroll utan 
att det kan medföra kostnader för statsverket 
i det land där de temporärt införts . 

b) Varor som åtnjuter temporär avgiftsfrihet 
kan i stället för att återutföras disponeras på 
annat sätt, såsom för förbrukning inom landet, 
under förutsättning att det sker i enlighet med 
de villkor och formaliteter som enligt lag eller 
förordning i det land där de temporärt införts 
skulle gälla, om de hade införts direkt från 
utlandet. 

Artikel 6 
Biprodukter som under utställningens gång 

framställts av temporärt införda varor i sam
band med en demonstration av utställda maski
ner eller apparater är underkastade bestämmel
serna i artiklarna 4 och 5 i denna bilaga på 
samma sätt som om de hade åtnjutit temporär 
avgiftsfrihet, såviida annat ej följer av bestäm
melserna i artikel 7. 

pas etre pretees, louees ou utilisees moyennant 
retribution ni itransportees hors du lieu de 
l'exposition. Erles doivent etre reexportees dans 
les plus brefs dela.is et au plus tard tro.is mois 
apres la cloture de l'exposition. Les autorites 
douanieres peuvent pour des raisons valables 
prolonger cette periode dans ies limites pres
crites par les lo.is et reglements du pays d'im
portation temporaire. 

Article 5 
a) Nonobstant I' obligation de reexportation 

prevue a J'artiole 4, la reexportation des mar
chandises perissables ou gravement endomma
gees ou de faible va'leur n'est pas exigee, pour
vu qu'elles soient, selon la decision des auto
ri tes douanieres : 

i) Soumises aux droits a l'importation dus 
en l'espece ou 

ii) Abandonnees, libres de tous frais, au 
Tresor public du pays d'importation temporaire 
ou 

iii) Detruites, sous controle officid, sans 
qu'il puisse en resulter de frais pour le Tresor 
public du pays d'importation •temporaire. 

Toutefois l'obligation de reexportation ne 
s'applique pas aux marchandises de toute 
nature dont Ja destruction requise par le 
Commissaire General de Section concerne est 
dfectuee sous controle officiel et sans qu'il 
puisse en resulter de frais pour le Tresor 
public du pays d'importation temporaire. 

b) Les marchandises placees en admission 
temporaire peuvent recevoir une destination 
autre que la reexportation, et notamment etre 
mises a la consommation interieure, sous re
serve qu'il soit satisfait aux conditions et aux 
formalites qui seraient appliquees en vertu des 
lois et reglements du pays d'importation 
temporaire si elles etaient importees directe
ment de l'etranger. 

Article 6 
Les produits accessoirement obtenus au 

cours de !'exposition, a parfrr de marchandises 
importees temporairement, a l'occasion de la 
demonstration de machines ou d'appareils 
ex.poses, sont soumis aux dispositions des 
articles 4 et 5 de la presente Annexe, de la 
meme fac;on que s'ils avaient ete places en 
admission temporaire, sous reserve des dispo
sitions de l'article 7 ci-apres . 

Artikel 7 
I följande fall skall importavgifter icke upp

bäras, införselförbud eller införselrestriktioner 
icke tillämpas och, om temporär avgiftsfrihet 
beviljats, återutförsel icke krävas, förutsatt att 
varornas totala värde och mängd enligt import
landets .tullmyndigheters mening är rimliga med 
hänsyn till utställningens art, till antalet be
sökare och till omfattningen av utställarens del
tagande: 

a) mindre prover (andra än alkoholhaltiga 
drycker, tobak och bränsle) som är represen
tativa för de vid utställningen utställda ut
ländska varorna, inbegripet prov på matvaror 
och drycker, införda som sådana eller fram
ställda vid utställningen av varor som införts 
i klump, under förutsättning 

i) att det är fråga om utländska produkter 
som tillhandahålls kostnadsfritt och som uteslu
tande är avsedda att delas ut gratis till allmän
heten på utställningen för att användas eller 
förbrukas av de personer till vilka de delats ut; 

ii) att dessa produkter kan identifieras som 
prover av reklamkaraktär med endast ett 
ringa värde per styck; 

iii) att de ej lämpar sig för marknadsföring 
och att de i förekommande fall är förpackade 
i mängder som är betydligt mindre än inne
hållet i den minsta förpackning som saluförs 
i detaljhandeln; · 

iv) att prover på matvaror och dryck som ej 
delas ut förpackade i enlighet med punkt iii 
konsumeras på utställningen. 

b) importerade prover som används eller 
konsumeras av medlemmarna av utställnings
juryn för att värdera och bedöma utställda 
föremål, under förutsättning att intyg av sek
tionsgeneralkommissarien företes angående de 
vid sådan värdering och bedömning förbrukade 
föremålens art och mängd. 

c) varor som införts uteslutande för att de
monstreras eller för demonstration av utländs
ka maskiner och apparater förevisade på ut
ställningen och som förbrukas eller förstörs 
under dessa demonstrationer. 

d) trycksaker, kataloger, prospekt, prislistor, 
affischer, almanackor (illustrerade eller icke) 

4 6614/76 
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Article 7 
Les droits a l'importation ne sont pas 

perc;us, les prohibitions ou resltnctlons a 
l'importation ne sont pas appliquees et, si 
l'admission temporaire a ete accordee, la 
reexportation n'est pas exigee dans les cas 
suivants, pourvu que .Ja valeur globale et la 
quantite des marchandises soient raisonnables, 
de l'avis des autorites douanieres du pays 
d'importation, eu egard a la nature de 
l'exposition, au nombre des visiteurs et a 
l'importance de la participation de l'exposant: 

a) Petits echantillons (autres que boissons 
alcooliques, tabac et combustibles) represen
tatif s des marchandises etrangeres exposees 
a l'exposition, y compris les echantillons de 
produi1ts alimentaires et de boissons, importes 
comme tels ou obtenus a !'exposition a partir 
de marchandises importees en vrac, pourvu : 

i) Qu'il s'agisse de produits etrangers four
nis gratuitement et qui servent uniquement a 
des distributions gratuites au public a !'exposi
tion pour etre utilises ou consommes par les 
personnes a qui ils auront ete distribues; 

ii) Que ces produits soient identifiables 
comme etant des echantillons a caractere publi
citaire ne presentant qu'une faible valeur 
unitaire; 

iii) Qu'ils ne se pretent pas a la commer
cialisation et qu'ils soient, le cas echeant, condi
tionnes en quantites nettement plus petites 
que celles contenues dans le plus petit em
ballage vendu au detail; 

iv) Que les echantillons de produits alimen
taires et de boissons qui ne sont pas distribues 
dans les emballages, conformement a l'alinea 
iii ci-dessus, soient consommes a l'exposition. 

b) Echantillons importes qui sont utilises 
ou consommes par les membres des jurys de 
l'exposition pour apprecier et juger les objets 
exposes, sous reserve de Ia production d'une 
attestation du Commissaire GeneraJ. de Section, 
mentionnant la nature et la quantite des 
objets consommes au cours de telle appreciation 
et tel jugement. 

c) Marchandises importees uniquement en 
vue de leur demonstration, ou pour la 
demonstration de machines et appareils etran
gers presentes a l'exposition, et qui sont 
consommees ou detruites au cours de ces 
demonstrations. 

d) Imprimes, catalogues, prospectus, prix 
courants, aHiches, calendriers ( illustres ou non) 

I 
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och icke inramade fotografier, uppenbarligen 
avsedda att användas i reklamsyfte för att 
ge publicitet åt de utländska varor som före
visas på utställningen, under förutsättning att 
det gäller utländska produkter som tillhanda
hålls kostnadsfritt och som , uteslutande är av
sedda för gratisutdelning t,ill . allmänheten på 
utställningen. 

, . I 

·: Ar:tikelJ 8 , . 

I. F-följahde fall skall 'imp6rt8rvigifter 'icke upp
b~rås, ' i1i:förs~lfor1Ju81 eller' lirtföde!restiilhf0rier 
iake . tillamp~s oehj r 0111 ntefup.Qrfö:, avgiftshihet 
heyiljats;1 återU:rlf©.r:sel riCJ"ke ·1;kräv_aS,-:1 :". _,r!pi ( ,) :. 

,.-.)_';~rir.i '.; ._f!~·~ .-,r ·,J·· ... ·;<tJ .. ,·11:.r!Y.1r·r1r i'.~))_, -li~r;·i 

:.lJ 21 nlJi1ru,-:J".i JI ·>,.1(1i~· · J ~ ,r1r.iJ.1; ·1•1.[ · 1.l •; 
,, :'k') lp,l:'oduktH r 1s'0,1;Il:J ihförs I' bt'h ' ':a\1.Väntls' r ffä 
u·ppbfagnäd; · iiWedhlng, ·äek6;a'tidi1, "~P,plivriihg 
och ' inrafö.hinf av 1Öe' \.i'trliric':lsK:a uppviShi.ngarnå' 
påvutställp.ingen ,. (·måla_rfätg, :; fopmissa1 111fapeter, 
spray.,v.äts~rnr11 fyryerkeripJäser, 1 hQ 1 ,eller :·'. plan
toll " IJ1.ffi .1) Gch.1 1smn <f.ötstör,s .. i iroch·l illJ.ed ; an, 
v;ähdnin.gen1 u1"il_k[il)'.> flr) <. · ' rl! fJ .1tJ.) ·11.•. 'i "»il 

;"'.J,;rij1J·:J!) 1· 1:rr.,-11Jf:. ,.;; Jili-1 •~',-11 1 ~ ..-1 ... :1 
',bi),' katal0getp bmschyrer ;-i affischer ody ahdra 
0tfioidla. ·trycksa.lcer;11illustrerade .ellerf,icke; r1som 
u tgi:vits a\ri ui ' utstä.Un.ingen , :deltag(lnde, länder; , 

c) ritningar, teckning,ar, pärmar, ~rki~;1 ibla'rrJ 
kftter1r6'cl1' 1 ahdtå i handlingar; avse-dtla' ·atl: iim
v'~ihdas , soii~ r kådaha 1icd.lii..iitstä11Mn1ger\. ;' r · 1Jf:c>d',r:. 
(_;iiJ .J.I r. 1!q _ifJ·~·,·:_,JJ~..Jli ,.:·J·iJ!'1'~t;f PJ < • .J~·irrr'i_, 

I I 1· 
:·11·.~ •· Hf ;Jf 1 (; )~ AtliiK.el 9 ~ ;·1 · :n rJ ':~' JfJ! I 

. a\ .1?,åvÄi.1fXifi . iRfö,r~~+ 1', ;;?i~ ::yid ' :~~lJ~tsif~~i-~'bI 
~k:;i~l . g.~~nsls:,n1n&y,IJ .. cw? : ~Bll~~?~i;i;c;1~1r,ig~~ ~ ~v, , q~, 
Vf..l,fqr. ·~01p ~fHtl. :RF~V.~? ' p,t e.U~J , ~<?m , h~r., i stoä11~r, 
~ö1·~~~·~ , i~hv~r:~~ii~r' N~~t~~Jf~i?' , ;~~~I-d~:tttl 
,·; .i ..- jj t':J JJ :p r' .l!.1J, µ.- .. ,_,,J ' 1• ~qrt11 .... 71 r r ~ 1qs;;0 ·}.:i \ (J 

n,WRS?ffifa9-_'.'1t; , vl·c1·· r1 ,;:_,! -, .et : .11p:i;.- : .,., " 

, 1J( ),, ~;µ.je: .f~.t~ragssl1ftl)\1d~\pa11t , 9lqt).1 ) , a~~A<! 
f~11-, ;där,( 9en : qn~et l de:t, påk~Hat . m~d ,:h_.änsy.q_ 
till . t µ,tstäJ~r;iip.gens, omt~ttnin,g., ~ilik:;i: . \)f>,PP,>! c~tt_ 
tul1kon.~or, , under: : riq~lig , ticL på r:lat~t;n , fö.i; 1,d.en, 
l\tsitällpJpw1 \>011b Otpnatp , på"~essrrPPJ.t}lde_; . , ,; 1 r1 , 

j il·). ·i<~ I i I'°' j 

1•,c) · .Åiterrntförsel 'a•v 'varor som :å•tnjiher tten'l]:DO
Fär avgi~tsfrihet,rkanr. ske .,i ren eller: flera 01\n

gångar .och .gepo!TI! V:aJJje ituH:kontor. sonvärir öj)
pet- föD J1detta äm-dain,ål; - även. oml· 'det cjir , ett; 
annat ,.än <fötdnfötseln,1 1 såvilfa icrke '·1rnp.ortöreni 
för att draga fördel av ett enklare • fövfarande, 
ffäbinder1~sig:o 1at~ återut-föra:;var,0rna •genbm I in
forselkontoret irrl• l "' ,··d1n·_.:,,_ .·",,-:·_,;! ':; _,:;.-1. ·1111,-

et photographies non encadrees, destines mani
festement a etre utiilises a titre de publicite 
pour les marchandises etrangeres presentees a 
l'exposition p.ourvu qu'il s'agisse de produits 
etrangers fournis gratuitement et qui servent 
uniquement a des distributions gratuites au 
public ; sur le lieu de !'exposition. 

Article 8 . . I 

Les droits a l'importation ne sant pas 
peri;:us, les prohibitions ou restnct1ons a 
riipP,qp1;~~imi. f; 11e; ~,Q+1).:., r pas, ', appliq11e~p," et ; si 
l'r~qr.g.~~s_ipll;_ ii ~~p.1po~ai,re · , ,a r :~t~ ;'. ,i;t<;f:,9tc)~~; J , la, 
r~,~xp,C))J!ti:tti.c:in .ti1',~,"t;, dJfJS J ~xig~e qans i, :le~;·, C·as, 
i;itiJi,sfo,tim1;1;r1 .r":··I J:;c 1i.,, :ir,r Li 1 ,. r' Lhbr:r·I 
·l"aTl Prdduits11 ~bi sånt 'kri:pörtes ·1-:.etJ 1:hjli'~es' 
pou'r ' la coirsti:uc'tibn/ l'amen:ag~me'p:r, ria1 d'e'c9ta
tion !'animation "'' et '! '- l 1eti\iircinhe1neiJ..f"IJJ ties 
pre~~~t~tipns ', ~tljaipgeres, ~ ,; ;F1{fxp9sjt~Qnn :( p,ejn
tm,~$-' 'J V.\::~n~ ,. ,, pap~~t~ n dt; ,: t~lJ.tl.J.liYi· ; )ii;q,u~qes 
v,ap,9Ji1$eS l i ,ar_~t~Je_s fJ,our: f~U)} 1 q).+_tific;e, , gr!l:ipe~ 
OP! ! , plar:iJ:~ );\l etc. ;)1;, d~t;tu~1t?, 11 ~:h+ 1 1Ja:~t ;,df J~lJ!-1 
1;1t~liz51M9_n; _ :, di.,1 I[,; 1' . .10::T.:ir1 ,]l 11: ·f;), ·vh ,, 
, · «h) ·Ca.talog1:ies, 11briochutes., ,·affiches, et •, mrrtres 
im:prim€:s 1 offibids, illus.tresl ;1ou ;J non;; rqui. , soni~ 
publies par les pays part.iCipant1 ?to 1 1'~:Xpo,sit~9111• ; 

c) Plans, dessins, dossiers, archives, fotmules 
e'j< I) flfftFe'S f: 'deY€\irri~fitS:iidestifi~ [a' e't?re J! u t\ifäes 
cÖ1n.fti.12 rn~is ·i a Hekpc:fs~fiohl 11,k1:.,, 1 1!1 , 1r rl-Jq 

HJIJI ri~: :.-il il'rr, ,.·~db .. ~!.J(~ .. _;; !1"1 1 :. ·_1sL.1;.-1F·1f1 i 

.•f•>i1Jl1,< ff{),' '-'.fllfl Rftid~l 9.•';r, T} .. i nflL r 
_, , .-·l . 1-Jr:•drff..;,,J 1~ ' . f 

a) A . l'entree comme a .la sort1e, la ' venh-
b~ ti~ ( J' e1t I ie) ~M~'~drieiii.~b.t 1d ',~ , 'ii1'~rcBaridi~es l!l . J ~h111 1 ·1 ,l) ;r.d ]':·t~U r.,i :; 1 ·);) , ~~'Cf1J.n 1 I l.} \~~:l:;l.J 
qu1 vant etre ou qm ont ete presentees ou, 
utilisees a une expros11'iörl 1 ·~h1~i ~ftect~~~: ' dan's 
tous lc:;s _<:;flS OU _ c~ta e8t, possible et QDportun, 
s'iil-1 les~·ngusP'ae ' ~~ite ·ex,) oM tiåff· IJ 

1 
•' " :'f,, 

1 
ri 

"!:'LIC1l1,~~i.;ili 1r~ ·[i·t~ .. a1r11?.; r .: ... rl ' .-r· r;i"IJr!!tJ.:-.rto) 

"! ,~ ), 10Q;iaq1;1Y; , ~ );f!ttl<r." ,co,~q.··~~:tf!n te1" s '~#orNe~~l'l 
d~l),s .1tpu~ . 1,lys 1 i ~as, 11 Rlf , i el!~, ;l'e,syiJ,ner~: 1µtjlf;~ 
CfP_iilmtr . ,,iept,J; 4e ,X irrpp; rwic.e , 1~\; , 1 if:~F9?i.tjqp,~ 
d, iqµw-ir; ,~~mrr, ttlJ.!=, 4~nSt; [ .t:f!i~9nn5tW,e , u,lf . ~pre~p, 
de douane sur les liti.:q~ ; r~ J'e,xposi,tip~j' ,9t_gf).'j 
nisee sur son territoire; 

_,!c;:) · ;La 1.tee:xlpmtation1de •ma.rduandises 1~plapfos 
eri )t admissiota. •temporaire I peiht P S~effecmeJ: ;"J(Ö1i1 
une ioµ · efl~<plusieurs;: fois ;r;e.t 1p.ar to;ut.l;Jimreau1 

de: douaM ·:ch1vett!1 a1( btesi o)iletati<Dns, .m~m:e,[ s'il 
est different du burealil1 1dlimip0:tt/atiotl:,1I·sa:dJrS~ 
l'importateur s'engage, afin de beneficier d'une 
pr.0cedume simp,litf,ie~, . ·aJ·ttfäxpdrterJ lesl rnaircHan
ctlises1 parl l.Je Jiil!Lreau;1 diitnporfati0nr1l1, ,1:id )?, }jr, 

Artikel 10 
De föregående bestämmelserna hindrar icke 

tillämpning av 

a) större förmåner som vissa fördragsslutan
de parter lämnar eller kan komma att lämna 
antingen genom ensidiga bestämmelser eller en
ligt bilaterala eller multilaterala överenskom
melser; 

b) nationella eller fördragsenliga bestämmel· 
ser, som ej berör tullfrågor, angående utställ
ningens anordnande; 

c) förbud och restriktioner som gäller en
ligt nationella lagar och förordningar och grun
dar sig på hänsyn till moraluppfattning eller 
allmän ordning, till allmän säkerhet eller all
män hälsovård eller på veterinära eller fytopa
tologiska hänsyn eller som avser skydd av 
patent, varumärken, upphovsrätt och repro
duktionsrätt. 

Artikel 11 
Vid tillämpningen av denna bilaga kan de 

fördragsslutande länders områden som bildar 
en tullunion eller en ekonomisk union betrak
tas som ett enda område. 
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Article 10 
Les dispositions qui precedent ne mettent 

pas obstacle a l'application : 

a) De facilites plus grandes que certaines 
Parties contractantes accordent ou accorderaient 
soit par des dispositions unilaterales, soit en 
vertu d'accords bilateraux ou multilateraux; 

b) Des reglements nationaux ou conven
tionnels non douaniers concernant !'organisation 
de !'exposition; 

c) Des prohibitions et restnct10ns resultant 
des lois et reglements nationaux et fondees 
sur des considerations de moralite ou d'ordre 
public, de securite publique, d'hygiene ou de 
sante publiques ou sur des considerations 
d'ordre veterinaire ou phytopathologique, ou se 
rapportant a la protection des brevets, marques 
de fabrique et droits d'auteur et de repro
duction. 

Article 11 
Pour l'a:pplication de la presente Annexe 

les territoires des pays contractants qui forment 
une Union douaniere ou economique peuvent 
etre consideres comme un seul territoire. 

I 

Il 


