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JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a vegyi anyagok biztonságos 
munkahelyi használatáról szóló, 1990. évi 170. számú egyezményének az 
Európai Unió érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról
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A TANÁCS HATÁROZATA

(…)

a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a 

vegyi anyagok biztonságos munkahelyi használatáról szóló, 1990. évi 170. számú 

egyezményének az Európai Unió érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, 

összefüggésben 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával és (8) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére1,

                                               

1 HL C […], […], […] o.
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mivel:

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság támogatja a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet által naprakésznek nyilvánított nemzetközi munkaügyi egyezmények 

megerősítését, ami hozzájárul az Európai Unió azon törekvéséhez, hogy mindenki számára 

méltányos munka biztosítására törekszik mind az Unión belül, mind azon kívül, és 

amelynek fontos szempontja a dolgozók egészségének és biztonságának védelme és 

javítása.

(2) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vegyi anyagok biztonságos munkahelyi 

használatáról szóló, 1990. évi 170. számú egyezménye (a továbbiakban: egyezmény) III. 

részének szabályait nagymértékben lefedik az anyagok és keverékek osztályozásával, 

csomagolásával és címkézésével foglalkozó törvényi, rendeleti, közigazgatási gyakorlatok 

közelítéséről szóló uniós vívmányok, amelyeket 1967 óta fejlesztenek és folyamatosan 

egységesítenek.

(3) Ebből adódóan az egyezmény részei az Unió hatáskörébe tartoznak és a tagállamok e 

részek vonatkozásában nem vállalhatnak az Unió intézményeinek keretén kívül eső 

elkötelezettségeket.
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(4) Az Európai Unió nem erősítheti meg az egyezményt, mivel annak részes felei kizárólag 

államok lehetnek.

(5) Ebben a helyzetben az egyezmény megerősítésének tekintetében a tagállamoknak és az 

Unió intézményeinek együtt kell működniük.

(6) A Tanácsnak ezért fel kell jogosítania az anyagok és keverékek osztályozását, 

csomagolását és címkézését érintő törvényi, rendeleti, közigazgatási gyakorlatok

közelítéséről szóló uniós jogszabályok által kötött tagállamokat arra, hogy az Unió 

érdekeinek megfelelően megerősítsék az egyezményt.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
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1. cikk

A Tanács ezennel felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy megerősítsék a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet vegyi anyagok biztonságos munkahelyi használatáról szóló, 1990. évi egyezményének 

(170. számú egyezmény) a Szerződés által az Unióra átruházott hatáskörbe tartozó részeit.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök


