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SKLEP SVETA 

z dne

o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije

ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela

o varnosti pri uporabi kemikalij pri delu iz leta 1990 (Konvencija št. 170)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 v povezavi s 

členom 218(6)(a)(v) ter prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta1,

                                               

1 UL C, , str. .
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski parlament, Svet in Komisija spodbujajo ratifikacijo mednarodnih konvencij o 

delovnih standardih, ki jih je Mednarodna organizacija dela opredelila kot aktualne, kot 

prispevek k prizadevanjem Evropske unije pri spodbujanju dostojnega dela za vse, v Uniji

in zunaj nje, pri čemer so zlasti pomembni varovanje in izboljšanje zdravja ter varnosti 

delavcev.

(2) Pravila iz dela III Konvencije št. 170 Mednarodne organizacije dela (MOD) o varnosti pri 

uporabi kemikalij pri delu iz leta 1990 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), so v veliki 

meri zajeta v pravnem redu Unije o približevanju zakonov in drugih predpisov na področju 

razvrščanja, pakiranja in označevanja, ki se je razvijal od leta 1967 in se nato nadalje 

prečiščeval.

(3) Zato so nekateri deli Konvencije v pristojnosti Unije, države članice pa v zvezi s temi deli 

ne smejo prevzeti obveznosti zunaj institucionalnega okvira Unije.



11463/13 BE/jst 3
DGB 4 LIMITE SL

(4) Evropska unija sama ne more ratificirati Konvencije, ker so lahko pogodbenice Konvencije 

samo države.

(5) V teh okoliščinah morajo države članice in institucije Unije sodelovati pri ratifikaciji 

Konvencije.

(6) Svet bi moral zato pooblastiti države članice, ki jih zavezuje zakonodaja Unije o 

približevanju zakonov in drugih predpisov na področju razvrščanja, pakiranja in 

označevanja, da v interesu Unije ratificirajo Konvencijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
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Člen 1

Države članice so pooblaščene, da ratificirajo dele Konvencije Mednarodne organizacije dela o 

varnosti pri uporabi kemikalij pri delu iz leta 1990 (Konvencija št. 170), ki so po pogodbah v 

pristojnosti Unije.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik


