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RÅDETS BESLUT

av den

om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse 

ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 1990 

om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet (konvention nr 170)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114 jämförd med 

artikel 218.6 a v och 218.8 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 EUT C …
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av följande skäl:

(1) Europaparlamentet, rådet och kommissionen främjar ratificeringen av internationella 

arbetskonventioner som Internationella arbetsorganisationen klassificerat som aktuella som 

ett led i Europeiska unionens ansträngningar för att främja rimliga arbetsförhållanden för 

alla såväl i som utanför unionen, och där skydd och förbättring av arbetstagarnas hälsa och 

säkerhet är en viktig aspekt.

(2) Bestämmelserna i del III i Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 170 

från 1990 om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet, nedan kallad 

konventionen, omfattas till stor del av unionens regelverk om tillnärmning av lagar och 

andra författningar om klassificering, förpackning och märkning, som har utvecklats 

sedan 1967 och ytterligare befästs.

(3) Följaktligen omfattas delar av konventionen av unionens behörighet och medlemsstaterna 

kan inte göra åtaganden utanför ramarna för unionens institutioner vad beträffar dessa 

delar.
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(4) Europeiska Unionen kan inte ratificera konventionen, eftersom endast stater kan vara 

parter i den.

(5) I denna situation måste medlemsstaterna och unionens institutioner samarbeta i fråga om 

ratificeringen av konventionen.

(6) Rådet bör därför bemyndiga de medlemsstater som är bundna av unionsrätten om 

tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning 

att ratificera konventionen i unionens intresse.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Medlemsstaterna bemyndigas härmed att, vad avser de delar som faller under den behörighet som 

tilldelats unionen i fördragen, ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 1990 

om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet (konvention nr 170).

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande


