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Относно: РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на държавите-членки да 

ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно 
безопасността при използването на химикали на работното място от 
1990 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 170)
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от

за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират, 

в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно безопасността 

при използването на химикали на работното място от 1990 г. 

на Международната организация на труда (Конвенция № 170)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 114 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) и член 218, параграф 8, 

първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент1,

                                               

1 OВ C, , стр.
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като има предвид, че:

(1) Европейският парламент, Съветът и Комисията насърчават ратифицирането на 

международните конвенции в областта на труда, определени от Международната 

организация на труда като актуални, като част от усилията, полагани от Европейския 

съюз за създаване на достойни условия на труд за всички както в рамките на Съюза, 

така и извън него; защитата и подобряването на здравето и безопасността на 

работниците са важни аспекти на тези условия.

(2) Правилата по част III от Конвенция № 170 относно безопасността при използването 

на химикали на работното място от 1990 г. на Международната организация на труда 

(МОТ), наричана по-долу „Конвенцията“, до голяма степен са залегнали в 

достиженията на правото на Съюза относно сближаването на законовите и 

подзаконовите разпоредби и административните практики в областта на 

класифицирането, опаковането и етикетирането, разработвани от 1967 г. насам и 

допълнително консолидирани.

(3) Поради това определени части от Конвенцията попадат в областите, които са от 

компетентността на Съюза, и държавите-членки не могат да поемат задължения 

извън рамките на институциите на Съюза по отношение на тези части.
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(4) Европейският съюз не може да ратифицира конвенцията, тъй като страни по нея 

могат да бъдат само държави.

(5) Затова е необходимо държавите-членки и институциите на Съюза да си сътрудничат 

по отношение на ратифицирането на конвенцията.

(6) Следователно Съветът следва да упълномощи държавите-членки, които са обвързани 

от правото на Съюза относно сближаването на законовите и подзаконовите 

разпоредби и административните практики в областта на класифицирането, 

опаковането и етикетирането, да ратифицират Конвенцията в интерес на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 
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Член 1

Държавите-членки се упълномощават да ратифицират онези части от Конвенцията относно 

безопасността при използването на химикали на работното място от 1990 г. на 

Международната организация на труда (Конвенция № 170), които попадат в областите на 

компетентност, предоставени на Съюза с Договорите.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на

За Съвета

Председател


