
RP 257/1996 nl 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
det vid den åttioandra Internationella arbetskonferensen antagna 
protokollet av år 1995 till 1947 års konvention (nr 81) om 
yrkesinspektion 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
allmänna konferens, Internationella arbets
konferensen, har år 1995 godkänt protokollet 
till 1947 års konvention (nr 81) om yrkesin
spektion. 

Genom protokollet utsträcks bestämmelser
na i konventionen om yrkesinspektion till 
verksamhet inom den icke-affårsdrivande 
tjänstesektorn. Avsikten med protokollet är 
att säkerställa att denna sektor är underkas
tad samma eller ett lika effektivt och opar
tiskt system för arbetarskyddsinspektion som 
det om vilket bestäms i konventionen om 
yrkesinspektion. 

Den finska lagstiftningen täcker de sekto
rer som avses i protokollet. Genom en för
ordning har dock stadgats att lagen om 
skydd i arbete inte tillämpas på arbete som 
hänför sig till militära övningar vid försvars
makten och gränsbevakningsväsendet På 
grund av detta skall Finland till ratifikations
instrumentet foga en deklaration om att för
svarsmakten och gränsbevakningsväsendet, 
då det gäller militära övningar, inte skall 
omfattas av protokollets tillämpningsområde. 
Ratificeringen av protokollet föranleder inga 
ändringar i vår lagstiftning. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Beredningen av propositionen 

Protokollet till konventionen, 194 7 (nr 81 ), 
om yrkesinspektion antogs vid Internationel
la arbetskonferensens möte i juni 1995. Av 
delegaterna röstade 330 för och 7 emot för
slaget, medan 62 ledamöter avstod från att 
rösta. 

Utlåtande om utformningen av denna re
geringsproposition har givits av undervis
ningsministeriet, försvarsministeriet, inrikes
ministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, 
Industrins och Arbetsgivarnas Centralför
bund (TT), Palvelutyönantajat ry, Statens 
arbetsmarknadsverk (SAMV), Finlands 
Fackförbunds Centralorganisation FFC rf 
(FFC), Tjänstemannacentralorganisationen 
FTFC rf (FTFC) samt AKA V A rf 
(AKAVA). Ingen av remissinstanserna mot
satte sig en ratificering av protokollet. 

A v remissinstanserna meddelade FFC, 
FTFC och AKA V A att de understöder ratifi-
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ceringen av protokollet. FFC och AKA V A 
konstaterade att det inte finns några skäl att 
införa de begränsningar som ingår i artikel 2 
i konventionen. De hänvisade bl.a. till de 
mögel- och bullerskador som konstaterats i 
försvarsmaktens byggnader och hävdade att 
arbetarskyddsmyndigheterna skall ges tillträ
de även till inrättningar inom den offentliga 
förvaltningen. FTFC ansåg att definitionen 
för militära övningar i den gällande lagstift
ningen är för vidsträckt i jämförelse med de 
särskilda åtgärder som protokollet ger möj
lighet till. TT och Palvelutyönantajat konsta
terade att protokollet inte gäller de sektorer 
som de representerar och att de på grund av 
detta inte har någonting att anmärka om i 
fråga om protokollets innehåll eller ratifice
ring. Undervisningsministeriet samt social
och hälsovårdsministeriet ansåg att protokol
let inte medför några ändringar inom deras 
sektorer. SAMV såg inga hinder för att pro
tokollet ratificeras. I försvarsministeriets och 
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inrikesministeriets utlåtanden konstaterades 
att militära övningar vid försvarsmakten och 
gränsbevakningsväsendet bör lämnas utanför 
protokollets tillämpningsområde. Försvars
ministeriet ansåg att detta skulle säkerställa 
att den rådande situationen och de gällande 
författningsgrunderna samt verksamhetsgrun
den bibehålls för försvarsmaktens del. 

!LO-delegationen har understött ratifice
ringen av protokollet. Till ratifikationsinstru
mentet fogas emellertid en deklaration enligt 
artikel 2 i protokollet om att försvarsmakten 
och gränsbevakningsväsendet lämnas utanför 
protokollets tillämpningsområde i fråga om 
militära övningar. 

2. Nuläge och protokollets betydelse 

Protokollet ansluter sig till 194 7 års kon
vention (nr 81) om yrkesinspektion. Finland 
ratificerade denna konvention (nedan kon
ventionen) år 1949. Konventionens be
stämmelser gäller arbetarskyddsinspektioner 
inom industrin och handeln. 

Genom protokollet utvidgas konventionens 
bestämmelser att även gälla verksamhet in
om den icke-affårsdrivande tjänstesektorn. I 
protokollets ingress hänvisas till de risker 
som arbetstagarna inom den icke-affårsdri
vande sektorn kan utsättas för. A v sikten är 
att genom protokollet säkerställa att den 

icke-affårsdrivande tjänstesektorn är under
kastad samma eller ett lika effektivt och 
opartiskt system för arbetarskyddsinspektion 
som industrin och handeln. Med den icke
affårsdrivande sektorn avses alla kategorier 
av arbetsplatser som i den bemärkelse som 
avses i konventionen inte kan anses som 
industriella eller affärsdrivande. 

Protokollet innehåller en ansenlig mängd 
möjligheter till avvikelser. Artikel 2 innehål
ler en möjlighet att utesluta vissa sektorer 
samt förfaranden som anknyter till dessa ur 
protokollets tillämpningsområde. Ur tillämp
ningsområdet kan helt eller delvis uteslutas 
statlig förvaltning, försvarsmakten, polisen 
och andra offentliga säkerhetstjänster samt 
arbetsverksamhet vid fängelser. Alternativt 
kan medlemsstaterna vidta särskilda åtgärder 
i fråga om nämnda sektorer. 

Den finska lagstiftningen täcker de sekto
rer som avses i protokollet. Genom en för
ordning har dock stadgats att lagen om 
skydd i arbete inte tillämpas på arbete som 
hänför sig till militära övningar vid försvars
makten eller gränsbevakningsväsendet Där
för skall Finland till ratifikationsinstrumentet 
foga en deklaration om att försvarsmakten 
och gränsbevakningsväsendet lämnas utanför 
protokollets tillämpningsområde i fråga om 
militära övningar. Ratificeringen av proto
kollet förutsätter inga ändringar i vår lag
stiftning. 

DETALJMOTIVERING 

l. Innehållet i protokollet 

Protokollets del I, som omfattar artiklarna 
1-3, innehåller bestämmelser om protokollets 
tillämpningsområde, en definition och till
lämpning. 

Enligt artikel l i protokollet skall konven
tionens bestämmelser utsträckas även till 
verksamhet inom den icke-affårsdrivande 
tjänstesektorn. Med den icke-affårsdrivande 
sektorn avses verksamhet på alla sådana ka
tegorier av arbetsplatser som vid tillämp
ningen av konventionen inte anses som in
dustriella eller affärsdrivande. Protokollet 
tillämpas på alla arbetsplatser som ännu inte 
faller inom konventionens tillämpningsom
råde. 

Artikel 2 inbegriper en möjlighet att ur 
protokollets tillämpningsområde helt eller 
delvis utesluta egentlig nationell (federal) 
statlig förvaltning, försvarsmakten, polisen 
och andra offentliga säkerhetstjänster samt 
arbetsverksamhet vid fängelser. En med
lemsstat kan efter förhandlingar med de 
mest representativa arbetsgivar- och arbets
tagarorganisationerna foga en deklaration om 
detta till ratifikationsinstrumentet. En förut
sättning för detta är att tillämpningen av 
konventionen på någon av de kategorier som 
nämns i artikeln vållar särskilda problem av 
väsentlig betydelse. Protokollets innebörd 
minskar väsentligt om en medlemsstat ut
nyttjar möjligheterna till avvikelse i en stör
re omfattning. 
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En medlemsstat skall i sina rapporter om 
konventionens tillämpning redogöra för alla 
de sektorer som har uteslutits ur protokollets 
tillämpningsområde och ange skälen till det
ta förfarande. Deklarationen kan senare änd
ras eller återtas. 

En medlemsstat skall på bästa möjliga sätt 
ordna alternativa arrangemang för inspektion 
av alla de sektorer som har uteslutits ur till
lämpningsområdet I senare rapporter skall 
också redogöras för vilka åtgärder som vid
tagits för att utsträcka protokollets tillämp
ningsområde även till dessa sektorer. 

Protokollets bestämmelser skall enligt arti
kel 3 genomföras med nationell lagstiftning 
eller med andra medel som överensstämmer 
med nationell praxis. De åtgärder som vidtas 
för att verkställa protokollet skall utarbetas i 
samråd med de mest representativa arbets
givar- och arbetstagarorganisationerna. 

Protokollets del II (artiklarna 4-6) innehål
ler bestämmelser om särskilda åtgärder. 

Enligt artikel 4 punkt 1 kan i fråga om de 
sektorer som räknas upp i artikel 2 vidtas 
särskilda åtgärder vad gäller inspektioner. I 
praktiken innebär dessa åtgärder en in
skränkning av inspektörernas befogenheter. 

Åtgärderna kan gälla t.ex. att det förutsätts 
en säkerhetskontroll för inspektörens vid
kommande innan han ges tillträde till ett 
inspektionsställe och att tidpunkten för in
spektionen skall bestämmas på förhand. In
spektionen kan undantagsvis i vissa fall även 
utföras utan förhandsbesked. Den särskilda 
regleringen av inspektörens befogenheter i 
fråga om kravet på överlåtelse av dokument 
gäller endast sekretessbelagda dokument. 
Dessutom kan rätten att avlägsna sekretess
belagda dokument från ett inspektionsställe 
begränsas. Likaså kan provtagning och ana
lys av material begränsas separat. 

Enligt artikel 4 punkt 2 kan särskilda åt
gärder vidtas även för inspektion av arbets
platser vid försvarsmakten och polisen samt 
andra offentliga säkerhetstjänster. Inspektö
rens befogenheter kan begränsas under 
manövrar och övningar samt i fråga om 
transporter av explosiva varor och krigsma
teriel för militära ändamål. Inspektionerna 
kan begränsas eller förhindras när det gäller 
enheter vid fronten eller i operativ verksam
het samt i konstaterade krissituationer och 
under operationer förknippade med krishan
tering. 

Enligt punkt 3 i artikeln kan särskilda åt
gärder vidtas även vid inspektion av arbets-

platser i samband med arbetsverksamhet vid 
fängelser. 

Innan en medlemsstat vidtar särskilda åt
gärder skall den samråda med de mest repre
sentativa arbetsgivar- och arbetstagarorgani
sationerna. I frånvaro av sådana organisa
tioner skall medlemsstaten samråda med re
presentanter för berörda arbetsgivare och 
arbetstagare. 

Artikel 5 behandlar särskilda åtgärder som 
gäller inspektion av brandkårer och andra 
räddningstjänster. 

Artikel 6 gäller arbetarskyddsmyndighe
tens möjligheter att delta i styrningen av 
träning för riskfyllt arbete. Enligt artikeln 
skall arbetarskyddsmyndigheten ges möjlig
heter att i syfte att minimera riskerna bistå 
med råd om utformandet av effektiva meto
der vid träning för uppgifter som kan tänkas 
vara riskfyllda samt att delta i tillsynen över 
genomförandet av metoderna. Inspektören 
har rätt att såsom utomstående delta i styr
ningen, men deltar dock inte aktivt i utfor
mandet av metoderna. A v sikten är att på 
detta sätt bibehålla inspektörens oavhängig
het. 

2. Protokollets förhållande till 
lagstiftningen i Finland 

I Finland är lagen om skydd i arbete 
(299/1958) den grundläggande lagen inom 
detta område. Enligt 46 § lagen om skydd i 
arbete ankommer tillsynen över lagen på 
arbetarskyddsmyndigheterna. stadganden om 
förfarandet i fråga om arbetarskyddsmyndig
heternas rätt att förrätta inspektioner ingår i 
lagen om tillsynen över arbetarskyddet och 
om sökande av ändring i arbetarskyddsären
den (131/1973) (nedan tillsynslagen). Till
synslagen kompletteras av förordningen om 
tillsynen över arbetarskyddet (954/1973). 

Enligt 1 § i tillsynslagen har en arbetar
skyddsmyndighet rätt att förrätta inspektio
ner som gäller arbetarskyddet på arbetsstäl
len och andra för övervakningen nödvändiga 
objekt och rätt att vid behov anlita sakkun
niga för undersökningar av arbetarskyddet 
på de ställen som är föremål för inspektion. 
Om personer som berörs av någon lag om 
arbetarskyddet arbetar i statens, en kommuns 
eller något annat offentligt samfunds äm
betsverk eller inrättning gäller enligt till
synslagens 2 § angående ämbetsverket och 
inrättningen samt personerna i fråga i till
lämpliga delar vad som stadgas om arbetsgi-
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vare och arbetstagare. I 4 § i tillsynslagen 
stadgas detaljerat om rättigheterna för för
rättare av inspektion eller undersökning. 

Den finska lagstiftningen täcker de icke
affårsdrivande verksamheter som definieras i 
artikel l i protokollet med undantag av för
svarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets 
militära övningar. I l § förordningen om 
tillämpning av lagen om skydd i arbete och 
lagen om företagshälsovård på arbete som 
avses i 2 § lagen om skydd i arbete 
( 4 7511988) (nedan förordningen) stadgas att 
lagen om skydd i arbete tillämpas på arbete 
som en vid försvarsmakten eller gränsbevak
ningsväsendet anställd eller en värnpliktig 
utför på order av försvarsmakten eller gräns
bevakningsväsendet eller i tjänsten, då det 
inte är fråga om arbete som hänför sig till 
militära övningar. Enligt l § 2 mom. i för
ordningen anses såsom militär övning i vecko-
eller dagstjänsteprogram antecknad övning 

och utbildning eller på motsvarande sätt 
anordnad aktionsberedskapsövning eller an
nars särskilt beordrad övning i enlighet med 
gällande utbildningsplaner och utbildnings
anvisningar. Såsom arbete som hänför sig 
till militära övningar anses dock inte sådan 
hjälp i form av handräckning eller arbets
kraft eller annat arbete vars huvudsakliga 
syfte inte är att utveckla de särskilda fårdig
heter som behövs inom militär verksamhet. 

Eftersom försvarsmaktens och gränsbevak
ningsväsendets militära övningar i Finland 
inte är underkastade tillämpningsområdet för 
lagen om skydd i arbete förblir de utanför 
de arbetarskyddsinspektioner som förrättas 
med stöd av tillsynslagen. Sålunda bör Fin
land anmäla att de enligt artikel 2 förblir 
även utanför protokollets tillämpningsområ
de. Till övriga delar tillämpas protokollet på 
försvarsmakten och gränsbevakningsväsen
det 

Innan den deklaration som skall fogas till 
ratifikationsinstrumentet utformas, skall om 
denna samrådas med de mest representativa 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. 
I den rapport om tillämpningen av konven
tionen som följer på ratifikationen skall Fin
land ange ovan nämnda skäl som har lett till 
detta förfarande. 

Protokollet förusätter att bästa möjliga al
ternativa inspektionsåtgärder vidtas i fråga 
om de sektorer som uteslutits ur tillämp
ningsområdet. I Finland har dylika inspek
tionsåtgärder redan vidtagits. 

Försvarsmaktens och gränsbevakningsvä-

sendets säkerhetsföreskrifter för militära öv
ningar utgörs av s.k. säkerhetsbestämmelser. 
säkerhetsbestämmelserna gäller den militära 
utbildningen och utfårdas därför som militä
ra kommandomåL säkerhetsbestämmelserna 
bereds av en kommission vid försvars
makten. I samband med militära övningar 
iakttas behövliga säkerhetsbestämmelser och 
i tillämpliga delar lagen om skydd i arbete 
som utgör grund för dessa bestämmelser. 
Iakttagandet av säkerhetsbestämmelserna 
övervakas av förmännen inom respektive 
sektor samt i form av olika utbildningsin
spektioner som anordnas av staberna. Dess
utom har arbetarskyddsförvaltningens arbe
tarskyddsinspektörer i praktiken rätt och ges 
de en möjlighet att delta som sakkunniga när 
det gäller att uppfylla arbetarskyddskraven 
vid militära övningar. Till försvarsmaktens 
organisation hör även sådana arbetarskydds
inspektörer vid huvudstaben, försvarsområ
dena samt sjö- och luftstridskrafterna som 
har fått specialutbildning och är förtrogna 
med arbetarskyddet. 

Enligt artikel 6 skall arbetarskyddsmyndig
heterna ha möjlighet att delta i styrningen av 
träning för riskfyllda uppgifter. I vår lagstift
ning finns i sig inget särskilt stadgande om 
detta. När dylik verksamhet anknyter till 
arbete som är underställt lagen om skydd i 
arbete räknas den höra till inspektörernas 
arbete. Sålunda föranleder denna artikel 
inget särskilt behov av ändringar i vår lag
stiftning. 

3. Ikraftträdande och uppsägning av 
protokollet 

Protokollet träder i fråga om en stat som 
ratificerar det i kraft tolv månader efter den 
dag då Internationella arbetsbyråns general
direktör har registrerat ratifikationen av pro
tokollet. 

En medlemsstat som har ratificerat proto
kollet kan sedan tio år förflutit från den dag 
då protokollet trädde i kraft internationellt 
säga upp det genom att underrätta Internatio
nella arbetsbyråns generaldirektör om upp
sägningen. Uppsägningen träder i kraft ett år 
efter den dag då skrivelsen gällande uppsäg
ning har registrerats. En medlemsstat som 
inte inom ett år efter utgången av nämnda 
tioårsperiod gör bruk av sin uppsägningsrätt, 
får säga upp protokollet efter varje period 
om tio år. 
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4. Riksdags behandlingen av det 
protokoll som antagits av 
Internationella arbetskonferensen 

Enligt artikel 19 i Internationella arbets
organisationens stadga skall varje medlems
stat inom en viss tid efter den allmänna kon
ferensen föra konventioner och rekommen
dationer som antagits av allmänna konferen
sen till behörigt statsorgan för lagstiftnings
och andra åtgärder. Internationella arbetsor
ganisationens 82 arbetskonferens beslut att 
utsträcka bestämmelserna i konventionen om 
yrkesinspektion till den icke-affårsdrivande 
tjänstesektorn genomfördes så att bestäm
melserna utarbetades i form av ett protokoll 
till konventionen. Sålunda skall protokollet, 
som en del av konventionen och antagen av 
arbetsorganisationens allmänna konferens, i 
enlighet med artikel 19 i Internationella ar
betsorganisationens stadga inom en viss tid 
föras till behörigt statsorgan. 

Helsingfors den 20 december 1996 

Protokollet till konventionen, 1947 (nr 81 ), 
om yrkesinspektion innehåller inte några be
stämmelser som strider mot gällande lagstift
ning eller som kräver lagstiftningsåtgärder. 
Eftersom det genom förordning stadgas att 
lagen om skydd i arbete inte skall tillämpas 
på militära övningar, skall Finland till ratifi
kationsinstrumentet foga en deklaration om 
att försvarsmakten och gränsbevakningsvä
sendet i fråga om militära övningar står 
utanför protokollets tillämpningsområde. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslås, 

att Riksdagen skall godkänna det i 
Geneve den 22 juni 1995 vid Interna
tionella arbetskonferensen antagna 
protokollet till 1947 års konvention (nr 
81) om yrkesinspektion. 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

Arbetsminister Liisa Jaakonsaari 
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(Översättning) 

PROTOKOLL FRÅN ÅR 1995 

TILL 1947 ÅRS KONVENTION OM 
YRKESINSPEKTION 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för Internationella arbetsbyrån och 
samlats där den 6 juni 1995 till sitt åttioan
dra sammanträde, 

erinrar om att bestämmelserna i 194 7 års 
konvention om yrkesinspektion är tillämpli
ga endast på arbetsplatser inom industrin 
och handeln, 

erinrar om att bestämmelserna i 1969 års 
konvention om yrkesinspektion (lantbruk) är 
tillämpliga på arbetsplatser inom kommersi
ella och icke-kommersiella jordbruksl6retag, 

erinrar om att bestämmelserna i 1981 års 
konvention om skydd i arbete och arbetshy
gien är tillämpliga på alla områden av eko
nomisk verksamhet, inklusive offentlig för
valtning, 

beaktar alla de risker för vilka arbetstagare 
inom den icke-affårsdrivande tjänstesektorn 
kan vara utsatta samt behovet av att säker
ställa att denna sektor är underkastad samma 
eller ett lika effektivt och opartiskt system 
för arbetarskyddsinspektion som det som 
föreskrivs i 194 7 års konvention om yrkesin
spektion, 

har beslutat framställa vissa förslag om 
verksamhet inom den icke-affårsdrivande 
tjänstesektorn, en fråga som utgör den sjätte 
punkten på sammanträdets dagordning, och 

har fastställt att dessa I6rslag skall ta for
men av ett protokoll till 194 7 års konvention 
om yrkesinspektion, 

antar denna den 22 juni 1995 följande pro
tokoll, som kan kallas protokoll till 194 7 års 
konvention om yrkesinspektion: 

Bilaga 

PROTOCOLE 

de 1995 relatif å la convention sur 
l'inspection du travail, 1947 

La Conference generale de !'Organisation 
internationate du Travail, 

Convoquee å Geneve par le Conseil d'ad
ministration du Bureau international du Tra
vail, et s'y etant reunie, le 6 juin 1995, en sa 
quatre-vingt-deuxieme session; 

Notant que les dispositions de la conven
tion sur l'inspection du travail, 194 7, n e 
s'appliquent qu'aux etablissements industriels 
et aux etablissements commerciaux; 

Notant que les dispositions de la conven
tion sur l'inspection du travail ( agriculture ), 
1969, s'appliquent aux entreprises agricoles, 
commerciales et non commerciales; 

Notant que les dispositions de la conven
tion sur la securite et la sante des travail
leurs, 1981, s'appliquent å to u tes les bran
ches d'activite economique, y compris la 
fonction publique; 

Prenant en consideration tous les risques 
auxquels les travailleurs du secteur des ser
vices non commerciaux peuvent etre expo
ses, et la necessite d'assurer que ce secteur 
est soumis au meme systeme d'inspection du 
travail ou å un systeme aussi efficace et im
partial que celui prevu par la convention sur 
l'inspection du travail, 1947; 

Apres avoir decide d'adopter diverses pro
positions relatives aux activites dans le sec
teur des services non commerciaux, question 
qui constitue le sixieme point å l'ordre du 
jour de la session; 

Apres avoir decide que ces propositions 
prendraient la forme d'un protocole relatif å 
la convention sur l'inspection du travail, 
1947, 

adopte, ce vingt-deuxieme jour de juin mil 
neuf cent quatre-vingt-quinze, le protocole 
ci-apres qui sera denomme Protocole de 
1995 relatif å la convention sur l'inspection 
du travail, 194 7. 
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DEL I. TILLÄMPNINGsOMRÅDE, 
DEFINITION OCH TILLÄMPNING 

Artikel l 

l. Varje medlemsstat som ratificerar detta 
protokoll skall utsträcka tillämpningen av 
bestämmelserna i 1947 års konvention om 
yrkesinspektion till verksamhet inom den 
icke-affårsdrivande tjänstesektorn. 

2. Med "verksamhet inom den icke-affårs
drivande tjänstesektorn" avses verksamheten 
i alla sådana kategorier av arbetsplatser som 
vid tillämpningen av konventionen inte kan 
anses som industriella eller affärsdrivande. 

3. Protokollet är tillämpligt på alla arbets
platser som inte redan faller inom konven
tionens tillämpningsområde. 

Artikel 2 

l. En medlem som ratificerar detta proto
koll kan genom en deklaration som fogas till 
ratifikationsinstrumentet ur sitt tillämpnings
område helt eller delvis utesluta: 

(a) egentlig nationell (federal) statlig för
valtning, 

(b) försvarsmakten, oberoende av om det 
rör sig om militär eller civil personal, 

(c) polisen och andra offentliga säker
hetstjänster, 

(d) arbetsverksamhet vid fängelser, obero
ende av om det rör sig om fängelsepersonal 
eller interner som utför arbete, 

om tillämpningen av konventionen på nå
gon av dessa kategorier vållar särskilda pro
blem av väsentlig betydelse. 

2. Innan en medlemsstat begagnar sig av 
möjligheten enligt punkt l skall den samråda 
med de mest representativa arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna eller, i frånvaro 
av sådana organisationer, med representanter 
för berörda arbetsgivare och arbetstagare. 

3. En medlemsstat som har gjort en dekla
ration enligt l punkten skall, i den rapport 
om tillämpningen av konventionen enligt 
artikel 22 i Internationella arbetsorganisa
tionens stadga som följer på ratificeringen 
av detta protokoll, ange skälen för detta för
farande och på bästa möjliga sätt ordna al
ternativa arrangemang för inspektion av alla 
sådana kategorier av arbetsplatser som på så 
sätt uteslutits. Medlemsstaten skall i senare 

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION, 
DEFINITION ET APPLICA TION 

Article l 

l. Tout Membre qui ratifie le present pro
tocole s'engage a etendre l'application des 
dispositions de la convention sur l'inspection 
du travail, 194 7 ( designee ci-apn!s comme 
"la convention"), aux activites du secteur des 
services non commerciaux. 

2. L'expression "activites du secteur des 
services non commerciaux" designe les acti
vites de toutes les categories d'etablisse
ments qui ne sont pas consideres comme 
industriels ou commerciaux aux fins de 
l'application de la convention. 

3. Le protocole s'applique a tous les eta
blissements qui ne relevent pas deja de la 
convention. 

Article 2 

l. Un Membre qui ratifie le present proto
cole peut, par une declaration annexee a son 
instrument de ratification, exclure totalement 
ou partiellement de son champ d'application: 

a) les administrations nationales (federales) 
essentielles; 

b) les forces armees, qu'il s'agisse du per
sonneJ militaire ou du personnel civil; 

c) la police et les au tres services de secu
rite publique; 

d) les services penitentiaires, qu'il s'agisse 
du personnel penitentiaire ou des detenus 
quand ils travaillent; 

si l'application de la convention a leur 
egard souleve des problemes partieutiers 
d'une importance significative. 

2. A vant de se prevalair de la possibilite 
prevue au paragraphe l, le Membre devra 
eonsutter les organisations les plus represen
tatives des employeurs et des travailleurs, 
ou, en l'absence de telles organisations, les 
representants des employeurs et des travail
leurs interesses. 

3. Tout Membre ayant fait la declaration 
visee au paragraphe l devra indiquer, dans 
le rapport sur l'application de la convention 
soumis en vertu de l'article 22 de la Consti
tution de !'Organisation internationate du 
Travail suivant la ratification du present pro
tocole, les raisons de l'exclusion, et, dans la 
mesure du possible, prevoir d'autres disposi
tions d'inspection pour les categories ainsi 
exclues. Il devra indiquer dans les rapports 
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rapporter redogöra för alla de åtgärder som 
eventuellt har vidtagits för att utsträcka be
stämmelserna i protokollet även till dessa 
kategorier. 

4. En medlemsstat som har gjort en dekla
ration enligt punkt l kan när som helst änd
ra eller återta denna genom en ny deklara
tion i enlighet med bestämmelserna i denna 
artikel. 

Artikel 3 

l. Bestämmelserna i detta protokoll skall 
genomföras med stöd av nationell lagstift
ning eller med andra medel som överens
stämmer med nationell praxis. 

2. Åtgärder som vidtas för att verkställa 
detta protokoll skall utarbetas i samråd med 
de mest representativa arbetsgivar- och ar
betstagarorganisationerna eller, i frånvaro av 
sådana organisationer, med representanter 
för berörda arbetsgivare och arbetstagare. 

DEL Il. SÄRSKILDA ÅTGÄRDER 

Artikel 4 

l. En medlemsstat får vidta särskilda åt
gärder för inspektion av arbetsplatser inom 
den egentliga nationella (federala) statliga 
förvaltningen, försvarsmakten, polisen och 
andra offentliga säkerhetstjänster samt i 
samband med arbetsverksamhet vid fångel
ser för att reglera arbetarskyddsinspektörer
nas befogenheter enligt artikel 12 i konven
tionen vad gäller: 

(a) den säkerhetskontroll som inspektörer
na bör genomgå för att beviljas tillträde, 

(b) inspektion enligt överenskommelse, 
(c) befogenhet att kräva överlåtelse av sek

retessbelagda dokument, 
(d) befogenhet att avlägsna sekretessbelag

da dokument från arbetsplatsen, 
(e) provtagning och analys av material och 

ämnen. 
2. En medlemsstat kan också vidta särskil

da åtgärder för inspektion av arbetsplatser 
inom försvarsmakten och polisen samt andra 
offentliga säkerhetstjänster för att tillåta föl
jande begränsningar av arbetarskyddsinspek
törernas befogenheter: 

ulterieurs les mesures qu'il pourrait avoir 
prises en vue d'etendre å ces categories les 
dispositions du protocole. 

4. Tout Membre ayant fait la declaration 
visee au paragraphe l peut, en tout temps, la 
modifier ou l'annuler par une nouvelle decla
ration conformement aux dispositions de cet 
article. 

Article 3 

l. Les dispositions du present protocole 
doivent etre mises en reuvre par voie de le
gislation ou par d'autres moyens conformes 
å la pratique nationale. 

2. Les mesures prises pour donner effet au 
present protocole doivent etre elaborees en 
consultation avec les organisations les plus 
representatives des employeurs et des tra
vailieurs ou, en l'absence de telles organisa
tions, les representants des employeurs et 
des travailieurs interesses. 

PARTIE Il. DISPOSITIONS 
PAR TICULIERES 

Article 4 

l. Un Membre peut prendre des disposi
tions particulieres å l'egard de l'inspection 
des etablissements des administrations natio
nales (federales) essentielles, des forces ar
mees, de la police et des autres services de 
securite publique et des services penitentiai
res afin de reglementer les prerogatives des 
inspecteurs du travail telles qu'elles sont pre
vues å l'article 12 de la convention, en ce 
qui concerne: 

a) l'acces aux seuls inspecteurs dument 
autorises par les services de securite; 

b) l'inspection sur rendez-vous; 
c) le droit de demander communication de 

documents confidentiels; 
d) le droit d'emporter des documents con

fidentiels; 
e) le prelevement et l'analyse des echantil

lons de materiaux et de substances. 
2. Le Membre peut aussi prendre des dis

positions particulieres å l'egard de l'inspec
tion des etablissements des forces armees, 
ainsi que de la police et des autres services 
de securite publique afin que les prerogati
ves des inspecteurs du travail puissent faire 
l'objet de l'une ou plusieurs des limitations 
suivantes: 
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(a) inskränkning av inspektioner under 
manövrar och övningar, 

(b) inskränkning av eller förbud mot in
spektion av enheter vid fronten eller i opera
tiv verksamhet, 

(c) inskränkning av eller förbud mot in
spektioner i konstaterade krissituationer, 

(d) begränsningar i fråga om inspektion av 
transporter av explosiva varor och krigsma
teriel för militära ändamål. 

3. En medlemsstat kan också vidta särskil
da åtgärder för inspektion av arbetsplatser i 
samband med arbetsverksamhet vid fångel
ser för att tillåta inskränkning av inspektio
ner i konstaterade krissituationer. 

4. Innan en medlemsstat begagnar sig av 
något av de särskilda åtgärder som erbjuds i 
punkterna l, 2 och 3 skall den samråda med 
de mest representativa arbetsgivar- eller ar
betstagarorganisationerna eller, i frånvaro av 
sådana organisationer, med representanter 
för berörda arbetsgivare och arbetstagare. 

Artikel 5 

En medlemsstat får vidta särskilda åtgärder 
för inspektion av arbetsplatser inom brand
kårer och andra räddningstjänster för att till
låta begränsning av inspektioner under be
kämpning av eldsvåda eller i andra nödsitua
tioner. I sådana fall skall arbetarskyddsmyn
digheterna i efterhand granska dessa opera
tioner periodvis samt efter varje allvarlig 
händelse. 

Artikel 6 

Arbetarskyddsmyndigheten skall kunna ge 
råd om utformningen av effektiva metoder 
för att minimera riskerna under träning för 
uppgifter som kan tänkas vara riskfyllda 
samt delta i tillsynen över genomförandet av 
metoderna. 

DEL III. SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 7 

l. En medlemsstat kan ratificera detta pro
tokoll antingen samtidigt som den ratificerar 
konventionen eller när som helst därefter 

360570U 

a) restriction des inspections durant les 
manceuvres ou exercices; 

b) restriction ou interdiction des inspec
tions d'unites se trouvant au front ou en ser
vice actif; 

c) restriction ou interdiction des inspec
tions durant les periodes de tension decla
rees; 

d) limitations å l'inspection des transports 
d'explosifs et d'armements å des fins militai
res. 

3. Le Membre peut en outre prendre des 
dispositions particulieres å l'egard de l'ins
pection des etablissements des services peni
tentiaires afin de permettre des restrictions 
aux inspections durant les periodes de ten
sion declarees. 

4. Avant de se prevalair de l'une ou de 
plusieurs des dispositions particulieres pre
vues aux paragraphes l, 2 et 3, un Membre 
devra consulter les organisations d'em
ployeurs et de travailieurs les plus represen
tatives, ou, en l'absence de telles organisa
tions, les representants des employeurs et 
des travailieurs interesses. 

Article 5 

Le Membre peut prendre des dispositions 
particulieres å l'egard de l'inspection des eta
blissements des services de lutte contre l'in
cendie et des autres services de secours afin 
de permettre des restrictions aux inspections 
durant les operations de lutte contre l'incen
die, les operations de secours ou autres ope
rations d'urgence. En pareils cas, l'inspection 
du travail devra passer en revue ces opera
tions periodiquement et apres tout incident 
serieux. 

Article 6 

L'inspection du travail doit etre å meme de 
danner des avis au sujet de la formulatian 
de mesures efficaces tendant å reduire au 
minimum les risques durant la formation aux 
tåches susceptibles d'etre dangereuses et de 
partidper au contröle de leur mise en ceuvre. 

PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES 

Article 7 

l. Un Membre peut ratifier le present pro
tocole en meme temps qu'il ratifie la con
vention, ou å tout moment apres la ratifica-
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genom att delge Internationella arbetsbyråns 
generaldirektör ratifikationen av det officiel
la protokollet för registrering. 

2. Protokollet träder i kraft tolv månader 
efter den dag då två medlemsstaters ratifika
tioner registrerats hos generaldirektören. 
Därefter träder protokollet i kraft för varje 
medlemsstat tolv månader efter den dag då 
dess ratifikation har registrerats hos general
direktören, och konventionen är därefter bin
dande för medlemsstaten i fråga även vad 
gäller artiklarna 1-6 i protokollet. 

Artikel 8 

l. En medlemsstat som ratificerat detta 
protokoll kan, sedan tio år förflutit från den 
dag då protokollet först trädde i kraft, säga 
upp det genom en skrivelse som sänds till 
Internationella arbetsbyråns generaldirektör 
för registrering. Uppsägningen får verkan 
först ett år efter det att den har registrerats. 

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat 
protokollet och som inte inom ett år efter 
utgången av den tioårsperiod som avses i 
punkt l gör bruk av sin uppsägningsrätt en
ligt denna artikel, är bunden för en ny pe
riod om tio år och får därefter, på de villkor 
som föreskrivs i denna artikel, säga upp pro
tokollet vid utgången av varje tioårsperiod. 

Artikel 9 

l. Generaldirektören skall underrätta samt
liga medlemmar av Internationella arbetsor
ganisationen om registreringen av alla ratifi
kationer och uppsägningar av detta proto
koll. 

2. När generaldirektören unclerättar organi
sationens medlemmar om registreringen av 
den andra ratifikationen av protokollet skall 
han fåsta medlemmarnas uppmärksamhet på 
den dag då protokollet träder i kraft. 

3. Internationella arbetsbyråns generaldi
rektör skall, för registrering i enlighet med 
artikel l 02 i Förenta nationernas stadga, 
lämna Förenta nationernas generalsekreterare 
fullständiga upplysningar om varje ratifika-

tion de celle-ci, en communiquant sa ratifi
cation formelle du protocole au Directeur 
general du Bureau international du Travail 
aux fins d'enregistrement. 

2. Le protocole entrera en vigueur douze 
mois apres que les ratifications de deux 
Membres auront ete enregistrees par le Di
recteur general. Par la suite, ce protocole 
entrera en vigueur pour chaque Membre 
douze mois apres la date ou sa ratification 
aura ete enregistree par le Directeur general. 
A compter de ce moment, le Membre inte
resse sera lie par la convention telle que 
completee par les articles l å 6 du present 
protocole. 

Article 8 

l. Un Membre ayant ratifie le present pro
tocole peut le denoncer å !'expiration d'une 
periode de dix annees apres la date de sa 
mise en vigueur initiale, par un acte commu
nique au Directeur general du Bureau inter
national du Travail et par lui enregistre. La 
denonciation ne prendra effet qu'une annee 
apres avoir ete enregistree. 

2. Tout Membre ayant ratifie le present 
protocole qui, dans le delai d'une annee ap
res !'expiration de la periode de dix annees 
mentionnee au paragraphe precedent, ne fera 
pas usage de la faculte de denonciation pre
vue par le present article, sera lie pour une 
nouvelle periode de dix annees et, par la 
suite, pourra denoncer le present protocole å 
!'expiration de chaque periode de dix annees 
dans les conditions prevues au present ar
ticle. 

Article 9 

l. Le Directeur general du Bureau interna
tional du Travail notifiera å tous les Mern
bres de !'Organisation internationate du Tra
vail l'enregistrement de toutes les ratifica
tions et denonciations du present protocole. 

2. En notifiant aux Membres de !'Organi
sation l'enregistrement de la deuxieme ratifi
cation du present protocole, le Directeur ge
neral appellera l'attention des Membres de 
!'Organisation sur la date å laquelle le pre
sent protocole entrera en vigueur. 

3. Le Directeur general communiquera au 
Secretaire general de !'Organisation des Na
tions Unies, aux fins d'enregistrement, con
formement å l'artide 102 de la Charte des 
Nations Unies, des renseignements complets 
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tion och uppsägning av protokollet. 

Artikel 10 

De engelska och franska versionerna av 
texten till detta protokoll är lika giltiga. 

au sujet de toutes les ratifications et denon
ciatians du present protocole. 

Article 10 

Les versions anglaise et franc;aise du texte 
du present protocole font egalement foi. 




