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A. TITEL

Verdrag betreffende de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten;
's-Gravenhage, 2 oktober 1973
B. TEKST

De tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 1914, 84.
Het Verdrag is in overeenstemming met artikel 17, eerste lid, nog
ondertekend voor de volgende Staten:
Italië
6 februari 1975
België
24 maart 1976
Joegoslavië
15 december 1976
C.

VERTALING

Zie Trb. 1914, 84.
In de aldaar afgedrukte vertaling in het Nederlands dienen enkele
wijzigingen te worden aangebracht, en wel:
- artikel 2, b, vierde regel dient als volgt te worden gelezen:
„evenwel uitgesloten, tenzij zij gepaard gaan met andere
schade";
- artikel 3, puW 4 dient als volgt te worden gelezen:
„4. andere personen, waaronder begrepen herstellers en personen die goederen in opslag hebben, die een schakel vormen
in de keten van het met winstoogmerk vervaardigen en verhandelen van produkten."
- in artikel 5 wordt „Onverminderd" vervangen door „Ongeacht".
- in artikel 9 wordt „in de markt brengen" vervangen door „op de
markt brengen".

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1914, 84.
Bij brieven van 17 juli 1975 is het onderhavige Verdrag in overeenstemming met artikel 60, tweede lid^ van de Grondwet en artikel
24, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk medegedeeld aan
de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de
Staten van de Nederlandse Antillen.
E.

BEKRACHTIGING

In overeenstemming met artikel 17, tweede lid, hebben de volgende
Staten een akte van bekrachtiging nedergelegd bij het Ministerie
van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden:/;
Noorwegen x )
13 oktober 1976
Joegoslavië
15 december 1976
Frankrijk
19 juli 1977
*) Onder het volgende voorbehoud:
"Norway will, in accordance with Article 16, first paragraph, subparagraph 1, reserve herself as far as the application of Article 8, paf&graph 9
of the Convention is concerned.".
G.

INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1914, 84.
De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 20, eerste
lid, op 1 oktober 1977 in werking treden voor Frankrijk, Joegoslavië
en Noorwegen.
J.

GEGEVENS

Zie Trb. 1974, 84.

Uitgegeven de vijfde augustus 1977.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
M. VAN DER STOEL.

