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DECYZJA RADY

z dnia

upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej,

Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa

przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy z 1990 r. (Konwencja nr 170)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114

w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego1, 

                                               

1 Dz.U. C ….
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Parlament Europejski, Rada i Komisja popierają ratyfikację międzynarodowych konwencji 

dotyczących pracy, które Międzynarodowa Organizacja Pracy klasyfikuje jako 

uaktualnione, traktując to jako przyczynienie się do starań Unii Europejskiej na rzecz 

upowszechniania godnej pracy dla wszystkich zarówno w Unii, jak i poza nią i których 

istotnym aspektem jest ochrona oraz poprawa zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

(2) Zasady zawarte w części III Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) 

nr 170 dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych

w pracy z 1990 r., zwanej dalej „Konwencją”, w dużej mierze pokrywają się z dorobkiem 

prawnym Unii dotyczącym zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych

i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, oznakowania i pakowania, 

opracowywanych od 1967 r. i nadal konsolidowanych.

(3) W związku z tym części Konwencji wchodzą w zakres kompetencji Unii i państwa 

członkowskie nie mogą, odnośnie do tych części, podejmować zobowiązań poza ramami 

instytucji Unii.
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(4) Unia Europejska nie może ratyfikować Konwencji, ponieważ jedynie państwa mogą być 

jej stronami.

(5) W takiej sytuacji państwa członkowskie i instytucje Unii muszą współpracować, jeśli 

chodzi o ratyfikację Konwencji.

(6) Rada powinna upoważnić zatem państwa członkowskie, związane przepisami unijnymi 

dotyczącymi zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

odnoszących się do klasyfikacji, oznakowania i pakowania, do ratyfikowania Konwencji

w interesie Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 
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Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się państwa członkowskie do ratyfikowania, w przypadku części 

wchodzących w zakres kompetencji przyznanych Unii na podstawie Traktatów, Konwencji 

Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji

i preparatów chemicznych w pracy z 1990 roku (Konwencji nr 170).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli 

W imieniu Rady

Przewodniczący


