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Bilaga 1
(översättning)
Convention (No. 129) concerning
Labour lnspection in Agriculture

Konvention (nr 129) om yrkesin
spektion inom jordbruket

The General Conference of the In
ternational Labour Organisation,
Having been convened at Geneva
by the Governing Body of the Inter
national Labour Office, and having
met in its Fifty-third Session on 4
June 1969, and
Noting the terms of existing inter
national labour Conventions con
cerning labour inspection, such as
the Labour Inspection Convention,
1947, which applies to industry and
commerce, and the Plantations Con
vention, 1958, which covers a limited
category of agricultural underta
kings, and
Considering that international
standards providing for labour in
spection in agriculture generally are
desirable, and
Having decided upon the adoption
of certain proposals with regard to
labour inspection in agriculture,
which is the fourth item on the agen
da of the session, and
Having determined that these pro
posals shall take the form of an in
ternational Convention,

Internationella arbetsorganisatio
nens allmänna konferens,
som av styrelsen för Internatio
nella arbetsbyrån samman.kallats till
Geneve och där samlats den 4 juni
1969 till sitt femtiotredje samman
träde, och
som beaktat bestämmelserna i exi
sterande internationella arbetskon
ventioner om yrkesinspektion, såsom
1947 års konvention om arbetsin
spektion, som äger tillämpning på in
dustri och handel, och 1958 års kon
vention om plantager, som omfattar
en begränsad kategori av jordbruks
företag och,
som anser att det allmänt förelig
ger behov av internationella normer
för yrkesinspektion inom jordbruket,
och
som beslutat antaga vissa förslag
om yrkesinspektion inom jordbruket,
vilken fråga utgör den fjärde punk
ten på sammanträdets dagordning,
och
som beslutat att dessa förslag skall
taga form av en internationell kon
vention,

adopts this twenty-fifth day of Junc
of the year one thousand nine hun
dred and sixty-nine the following
Convention, which may be cited as
the Labour Inspection (Agriculture)
Convention, 1969:

antager denna den tjugofemte dagen
i juni månad år nittonhundrasextio
nio följande konvention, som kan be
nämnas 1969 års konvention om yr
kesinspektion (jordbruk).

Article 1
1. In this Convention the term
"agricultural undertaking" means
undertakings and parts of underta
kings engaged in cultivation, animal
husbandry including livestock pro
duction and care, forestry, horticul-

Artikel 1

1. I denna konvention förstås med
uttrycket ,jordbruksföretag)} sådana
företag och delar av företag, i vilka
företagaren bedriver odling, djur
skötsel med djuruppfödning, skogs
bruk, trädgårdsodling och den första
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ture, the primary processing of agri
cultural products by the operator of
the holding or any other form of agri
cultural activity.
2. Where necessary, the competent
authority shall, after consultation
with the most representative orga
nisations of employers and workers
concerned, where such exist, define
the Iine which separates agriculture
from industry and commerce in such
a manner as not to exclude any agri
cultural undertaking from the na
tional system of labour inspection.
3. In any case in which it is doubt
ful whether an undertaking or part
of an undertaking is one to which
this Convention applies, the question
shall be settled by the competent
authority.

förädlingen av jordbruksprodukter
ävensom varje annan form av jord
bruksverksamhet.
2. Om så är nödvändigt, skall ve
derbörande myndighet efter samråd
med de mest representativa av berör
da arbetsgivar- och arbetstagarorga
nisationer, där sådana finns, fast
ställa den gräns, som skiljer jord
bruk från industri och handel, på så
dant sätt att inte något jordbruks
företag uteslutes från det nationella
systemet för yrkesinspektion.
3. I sådana fall då det är tveksamt
huruvida ett visst företag eller del av
företag omfattas av denna konven
tion skall frågan avgöras av veder
börande myndighet.

Article 2
In this Convention the term "legal
provisions" includes, in addition to
laws and regulations, arbitration
awards and collective agreements
upon which the force of law is con
ferred and which are enforceable by
labour inspectors.

Artikel 2
I denna konvention innefattar ut
trycket » författningsbestämmelser»,
förutom lagar och förordningar, skil
jedomsutslag och kollektivavtal som
upphöjts till lag och vilkas efterlev
nad yrkesinspektör har att övervaka.

Article 3
Each Member of the International
Labour Organisation for which this
Convention is in force shall maintain
a system of labour inspection in agri
culture.

Artikel 3
Varje medlem av Internationella
arbetsorganisationen, för vilken den
na konvention är i kraft, skall upp
rätthålla ett system för yrkesinspek
tion inom jordbruket.

Article 4The system of labour inspection in
agriculture shall apply to agricultur
al undertakings in which work em
ployees or apprentices, however they
may be remunerated and whatever
the type, form or duration of their
contract.

Artikel 4Systemet för yrkesinspektion inom
jordbruket skall tillämpas på jord
bruksföretag, vari arbetstagare eller
lärlingar sysselsättes, oavsett formen
för ersättningen samt oavsett anställ
ningsavtalets art, utformning eller
varaktighet.

Article 5
1. Any Member ratifying this Con
vention may, in a declaration ac-

Artikel 5
1. Varje medlem, som ratificerar
denna konvention, kan genom en till
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companying its ratification, under
take also to cover by labour inspec
lion in agriculture one or more of the
following categories of persons work
ing in agricultural undertakings:
( a) tenants who do not engage out
side help, sharecroppers and similar
categories of agricultural workers;

( b) persons participating in a col
lective economic enterprise, such as
members of a ca-operative;
( c) members of the family of the
operator of the undertaking, as de
fined by national laws or regulations.
2. Any Member which has ratified
this Convention may subsequently
communicate to the Director-General
of the lnternational Labour Office a
declaration undertaking to cover one
or more of the categories of persons
referred to in the preceding para
graph which are not already covered
in virtue of a previous declaration.
3. Each Member which has ratified
this Convention shall indicate in its
reports under article 22 of the Con
stitution of the International Labour
Organisation to what extent effect
has been given or is proposed to be
given to the provisions of the Con
vention in respect of such of the cate
gories of persons referred to in para
graph 1 of this Article as are not
covered in virtue of a declaration.

Article 6
1. The functions of the system of
labour inspection in agriculture shall
be(a) to secure the enforcement of
the legal provisions relating to condi
tions of work and the protection of
workers while engaged in their work,
such as provisions relating to hours,
wages, weekly rest and holidays, safe
ty, health and welfare, the employ
ment of women, children and young
persons, and other connected mat-
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ratifikationsinstrumentet fogad för
klaring förbinda sig att låta yrkes
inspektion inom jordbruket omfatta
jämväl en eller flera av nedannämn
da kategorier av personer, som arbe
tar i jordbruksföretag:
a) arrendatorer, som inte anlitar
arbetskraft utifrån, natura-arrenda
torer och liknande grupper av ar
betstagare inom jordbruket;
b) personer som ingår i ett kollek
tivt ekonomiskt företag, t. ex. med
lemmar i ett kooperativt företag;
c) medlemmar av företagarens fa
milj så som denna definieras i den
nationella lagstiftningen.
2. Medlem som har ratificerat den
na konvention kan sedermera till
ställa Internationella arbetsbyråns
generaldirektör en förklaring, yari
medlemmen förbinder sig att till
lämpa konventionen på en eller flera
av de kategorier av personer som av
ses i föregående mom. och som inte
redan angetts i en tidigare förklaring.
3. Varje medlem som ratificerat
denna konvention skall i sina rap
porter enligt artikel 22 av Internatio
nella arbetsorganisationens stadga
ange i vilken utsträckning konven
tionens bestämmelser vunnit tillämp
ning eller avses vinna tillämpning i
fråga om sådana kategorier av per
soner, som nämnes i mom. 1 av den
na artikel och som inte redan om
fattas av en förklaring.

Artikel 6
1. Yrkesinspektionen inom jord
bruket åligger:
a) att trygga tillämpningen av för
fattningsbestämmelser om arbetsför
hållanden och skydd för arbetstagare
under arbetet såsom föreskrifter om
arbetstid, löner, veckovila och semes
ter, arbetarskydd, hälsa och välfärd,
kvinnors, barns och minderårigas
användande i arbete samt andra där
med sammanhängande frågor, i den
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ters, in so far as such provisions are
enforceable by labour inspectors;
(b) to supply technical informa
tion and advice to employers and
workers concerning the most effec
live means of complying with the le
gal provisions;
( c) to bring to the notice of the
competent authority defects or abu
ses not specifically covered by exist
ing legal provisions and to submit to
it proposals on the improvement of
laws and regulations.
2. National laws or regulations
may give labour inspectors in agri
culture advisory or enforcement
functions regarding legal provisions
relating to conditions of life of work
ers and their families.

3. Any further duties which may
be entrusted to labour inspectors in
agriculture shall not be such as to
interfere with the effective discharge
of their primary duties or to preju
dice in any way the authority and
impartiality which are necessary to
inspectors in their relations with em
ployers and workers.

Article 7
1. So far as is compatible with the
administrative practice of the Mem
ber, labour inspection in agriculture
shall be placed under the supervision
and control of a central body.
2. In the case of a federal State,
the term "central body" may mean
either one at federal leve! or one at
the leve! of a federated unit.
3. Labour inspection in agriculture
might be carried out for example
( a) by a single labour inspection
department responsible for all sec
tors of economic activity;
(b) by a single labour inspection
department, which would arrange for

mån det ankommer på yrkesinspek
tör att tillse att dessa bestämmelser
iakttages;
b) att lämna arbetsgivare oci1 ar
betstagare tekniska råd och anvis
ningar om lämpligaste sätt att upp
fylla författningsbestämmelser;
c) att fästa vederbörande myndig
hets uppmärksamhet p{1 br1stt>r och
missförhållanden, som inte särskilt
regleras i gällande författningsbe
stämmelser och att avge förslag till
förbättrad lagstiftning.
2. Den nationella lagstiftningen
kan ge yrkesinspektör inom jord
bruket rådgivande eller verkställande
befogenheter när det gäller författ
ningsbestämmelser om arbetstagares
och deras familjers levnadsförhållan
den.
3. Andra uppgifter som eventuellt
kan anförtros yrkesinspektör inom
jordbruket får inte vara av sådan na
tur att de lägger hinder i vägen för
ett effektivt fullgörande av hans hu
vudsakliga åligganden eller på mins
ta sätt menligt inverkar på det an
seende och den opartiskhet. som
måste krävas av en inspektör i hans
förhållande till arbetsgivare och ar
betstagare.

Artikel 7
1. I den mån det är förenligt med
medlems administrativa praxis. skall
yrkesinspektion inom jordbruket
vara underställd ett centralt organs
tillsyn och övervakning.
2. I fråga om förbundsstat får ut
trycket ,centralt organ, avse sådan
myndighet på förbundsstats- eller på
delstatsnivå.
3. Yrkesinspektion inom jordbru
ket kan utövas av till exempel
a) ett enda yrkesinspektionsorga�
som är ansvarigt för alla områden av
ekonomisk verksamhet;
b) ett enda yrkesinspektionsorgan,
innefattande en intern funktionell
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interna! functional specialisation
through the appropriate training of
inspectors called upon to exercise
their functions in agriculture;
( c) by a single labour inspection
department, which would arrange
for interna! institutional specialisa
tion by creating a technically quali
fied service, the officers of which
would perform their functions in
agriculture; or
(d) by a specialised agricultural
inspection service, the activity of
which would be supervised by a cen
tral body vested with the same pre
rogatives in respect of labour inspec
tion in other fields, such as industry,
transport and commerce.

specialisering, som uppnås genom
lämplig utbildning av inspektörer
med uppgift att fullgöra sina funk
tioner inom jordbruket ;
c) ett enda yrkesinspektionsorgan,
innefattande en intern institutionell
specialisering, som uppnås genom att
man inrättar en tekniskt kvalificerad
avdelning, vars tj änstemän skulle ha
till uppgift att utöva sina funktioner
inom j ordbruket ;
d) en särskild inspektion med upp
gift att utöva sina funktioner inom
j ordbruket men vars verksamhet
övervakas av ett centralt organ ut
rustat med samma befogenheter med
avseende på yrkesinspektion inom
andra områden, såsom industri,
transport och h andel.

Article 8
1. The labour inspection staff in
agriculture shall be composed of pub
lie officials whose status and condi
tions of service are such that they
are assured of stability of employ
ment and are independent of changes
of government and of improper ex
terna} influences.
2. So far as is compatible with na
tional laws or regulations or with na
tional practice, Members may include
in their system of labour inspection
in agriculture officials or representa
tives of occupational organisations,
whose activities would supplement
those of the public inspection staff;
the persons concerned shall be as
s ured of stability of tenure and be
independent of improper external in
fluences.

1. Personalen inom yrkesinspek
tionen i jordbruket skall utgöras av
offentliga tj änstemän, vilkas ställ
ning och tj änstgöringsvillkor skall
vara sådana att de är tillförsäkrade
stadigvarande anställning och är obe
roende av regeringsskiften samt av
obehörig p åverkan utifrån.
2. I den mån det är förenligt med
nationell lagstiftning eller sedvänja
kan medlem med sitt system för yr
kesinspektion inom jordbruket in
förliva tjänstemän i eller represen
tanter för fackliga organisationer,
vilkas insatser skulle utgöra ett
komplement till de offentligt anställ
das ; nämnda tjänstemän eller repre
sentanter skall tillförsäkras stabila
tjänstgöringsförhållanden och frihet
från obehörig påYerkan utifrån.

Article 9

1. Subject to any conditions for
recruitment t o the public service
which may be prescribed by national
laws or regulations, labour inspec
tors in agriculture shall be recruited

Artikel 8

Artikel 9

1. Med förbehåll för de villkor som
i nationell lagstiftning kan finnas
föreskrivna för rekrytering till all
män tjänst skall yrkesinspektörer
inom jordbruket utses med hänsyn

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 21 1970

with sole regard to their qualifica
tions for the performance of their
duties.
2. The means of ascertaining such
qualifications shall be determined by
the competent authority.
3. Labour inspectors in agriculture
shall be adequately trained for the
performance of their duties and mea
sures shall be taken to give them ap
propriate further training in the
course of their employment.

Article 1 0

Both men and women shall be
eligible for appointment to the la
bour inspection staff in agriculture ;
where necessary, special duties may
be assigned to men and women in
spectors.

Article 1 1
Each l\Iember shall take the nec
essary measures to ensure that duly
qualified technical experts and spe
cialists, who might help to sol ve prob
lems demanding technical knowl
edge, are associated in the work of
labour inspection in agriculturc in
such manner as may be deemed most
appropriate under national condi
tions.
A rticle 1 2

1 . The competent authority shall
make appropriate arrangements to
promote effective ca-operation be
tween the inspection services in agri
culture and government services and
public or approved institutions
which may be engaged in similar ac
tivities.
2. Where necessary, the competent
authority may either entrust cert::i.in
inspection functions at the regional
or local l eve! on an auxiliary basis
to appropriate government services
or public institutions or associate

uteslutande till sina kvalifikat ioner
för uppgifternas fullgörande.
2. Såd ana kvalifikationer s kall
styrkas på det sätt som vederböran
de myndighet bestämmer.
3. Yrkesinspektörerna inom j ord
bruket skall erhål l a lämplig u t bild
ning för fullgörandet av sina upp
gifter, och åtgärder skall vidtagas för
att ge dem en ändamålsenlig vid are
utbildning under anställningstiden.

Artikel 1 0

Såväl män som kvinnor skal l kun
na utses till yrkesinspektörer inom
jordbruket ; om så är nödvändigt kan
särskilda uppgifter tilldelas manliga
och kvinnliga inspektörer.

A rtikel 1 1

Medlem skall vid taga erforderliga
:ttgärder för att vederbörligen kvali
ficerade tekniska experter och spe
cialister som kan bidraga till l ös
ningen av problem som kräver tek
niska kunskaper samverkar med yr
kesinspektion inom jordbruket på
sätt som bedömes l ämpligast med
hänsyn till nationella förhållanden.

Artikel 1 2

1 . Vederbörande myndighet skall
vidtaga lämpliga åtgärder för alt
främja ett effektivt samarbete mel
lan inspektionsorganen för j ordbruk
samt de statliga organ och offentliga
eller erkända institutioner som even
tuellt kan bedriva motsvarande nrk
samhet.
2. Där så är erforderligt kan veder
börande myndighet antingen anför
tro vissa biträdande inspektionsupp
gifter på det regionala eller lokala
planet åt l ämpliga statliga organ eller
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these services o r institutions with the
exercise of the functions in question,
on condition that this does not preju
dice the application of the principles
of this Convention.

också låta dessa organ eller insti tu
tioner självständigt utöva uppgifter
na i fråga, under förutsättning att
detta inte strider mot denna konven
tions principer.

Article 13
The competent authority shall
make appropriate arrangements to
promote collaboration between offi
cials of the labour inspectorate in
agriculture and employers and work
ers, or their organisations where
such exist.

Artikel 13
Vederbörande myndighet skall vid
taga lämpliga åtgärder för att främ
j a samarbete mellan tjänstemän i yr
kesinspektionen inom jordbruket
samt arbetsgivare och arbetstagare
eller deras organisationer, där så
dana finns.

A. rticle 1 4.
Arrangements shall be made t o en
sure that the number of labour in
spectors in agricul ture is sufficient
to secure the effectivc discharge of
the duties of the inspectoratc and is
determined with due regard for( a) the importance of the duties
which inspectors havc to perform, in
particular( i) the numbcr, nature, size and
situation of the agricultural under
takings liable to inspection;
( ii ) the number and classes of per
sons working in such undertakings;
and
( iii ) the numbcr and complexity of
the legal provisions to be cnforced;

A. rtikel 14
Åtgärder skall vidtagas för att ga
rantera att yrkesinspektörer inom
jordbruket anställes i tillräckligt an
tal för att medge ett effektivt full
görande av inspektionens uppgifter
och bestämmes med tillbörligt beak
tande av
a) vikten av inspektörernas ar
betsuppgifter, särskilt

( b) the material means placed at
the disposal of the inspectors; and
( c) the practical conditions under
which visits of inspection must be
carried out in order to be effective.

Article 15
1 . The competent authority shall
make the necessary arrangements to
furnish labour inspectors in agricul
ture with( a) local offices so locatcd as to
take account of the geographical sit-

i) antal, art, storlek och belägen
het av de jordbruksföretag, som är
underkastade tillsyn;
ii ) antalet i dessa företag sys
selsatta arbetstagare samt deras för
delning på olika kategorier ; samt
iii ) antal och beskaffenhet av de
författningsbestämmelser som skall
tillämpas;
b) de hjälpmedel som inspektörer
na har till sitt förfogande, och
c) de praktiska betingel serna för
inspektionsbesökens effektiva ut
övande.
Artikel 15
1. Vederbörande myndighet skall
vidtaga erforderliga åtgärder för att
förse yrkesinspektörer inom jord
bruket med
a) lokala kontor förlagda med be
aktande av j ordbruksföretasens geo-
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uation of the agricultural underta
kings and of the means of communi
cation, suitably equipped in accor
dance with the requirements of the
service, and, in so far as possible, ac
ccssible to the persons concerned ;
( b) the transport facilities neces
sary for the performance of their du
ties in cases where suitable public
facilities do not exist.
2. The competent authority shaH
make the necessary arrangements to
reimburse to labour inspectors in
agriculture any travelling and inci
dental expenses which may be nec
essary for the performance of their
duties .

A rticle 16

1. Labour inspectors in agriculture
provided with proper credentials
shall be empowered(a) to en ter freely and without
previous notice at any hour of the
day or night any workplace liable to
inspection;
( b) to enter by day any premises
which t hey may have reasonable
cause to believe to be liable to inspec
tion;
( c) to carry out any examination,
test or inquiry which they may con
sider necessary in order to s atisfy
themselves that the legal provisions
are being strictly observed, and in
particular( i ) to interview, alone or in the
presence of witnesses, the employer,
the staff of the undertaking or any
other person in the undertaking on
any matters concerning the applica
tion of the legal provision s ;
( ii) to require, in such manner as
national l aws or regulations may
prescribe, the production of any
books, registers or other documents
the keeping of which is prescribed by
national l aws or regulations relating
t o conditions of life and work, in or
<ler to see that they are in confor
mity wi th the legal provisions, and to

grafiska spridning samt tillgängliga
kommunikationsmedel, ändamålsen
ligt utrustade för att fylla tj änstens
krav och, så långt möj ligt, tillgäng
liga för all a berörda personer;
b) för tjänstens fullgörande erfor
derliga transportmedel, om allmänna
färdmedel inte står till buds.
2. Vederbörande myndighet skall
vidtaga erforderliga åtgärder för att
bereda yrkesinspektörerna inom
j ordbruket ersättning för resekost
nader och andra för tjänstens full
görande nödiga utgifter.

Artikel 1 6

1 . Yrkesinspektör inom jordbruket
som är utrustad med vederbörlig
fullmakt skall ha rätt
a) att fritt och utan föregående
anmälan vid varje tid på dygnet äga
tillträde till varje arbetsställe, som
är underkastat tillsyn;
b) att under dagen äga tillträde till
varje l okal som han har skälig an
ledning antaga vara underkastad till 
syn ;
c) att genomföra varje undersök
ning, provning eller utredning, som
han bedömer vara erforderlig för att
förvissa sig om att författningsbe
stämmelserna noga följes, särskilt i ) att ensam eller i vittnens när
varo utfråga arbetsgivaren , företa
gets personal eller övriga personer
inom företaget om all a förhållanden,
som berör tillämpningen av författ
ningsbestämmelserna;
i i ) att, på sätt som den natio
nella lagstiftningen kan föreskriva,
påkall a företeende av alla böcker, re
gister och ö riga handlingar, som
skall föras enligt gällande lagstift
ning om levnads- och arbetsförhål
l anden för att kontrollera att de är
i författningsenligt skick samt ko
piera eller göra utdrag ur dem ;

iO
1ing samt tillgängliga
lsmedel, ändamålsen
t'ör att fylla tjänstens
mgt mö.i ligt, tillgäng
:rörda personer :
ens fullgörande erfor
•rtmedel, om allmänna
står till buds.
mde myndighet skall
'.rliga åtgärder för att
.inspektörerna inom
- ättning för resekost
:ra för tj änstens fullfter.
L :
. r tikel 16
ektör inom jordbruket
ta med vederbörlig
ha rått
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:1rje tid på dygnet äga
arje arbetsställe, som
tillsyn;
dagen äga tillträde till
m han har skälig anvara underkastad tillnföra varje undersök
, eller utredning, som
'·ara erforderlig för att
m att författningsbe
noga följ es, särskilt eller i vittnens när
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1
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copy such documents or make ex
tracts from them ;
( iii ) to take or remove for pur
poses of analysis samples of p rod
ucts, materials and substances used
or handled, subject to the empl oyer
or his representative being notified
of any products, materials or sub
stances taken or removed for such
purposes.
2. Labour inspectors shall not
enter t he private home of the opera
tor of the undertaking in pursuancc
of ubparagraph (a) or (b) of para
graph l of this Article except wi t h
lhe consent o f the operator o r with a
special authorisation issued by thc
competent authority.
3. On the occasion of an inspection
visit, inspectors s hall notify the em
ployer or his representative, and the
workers or their rcpresentatives. o[
t heir presence. unless lhcy consider
l hat su ch a notification m ay be prc
judicial to the perform ance of lhcir
duties.
A rticle 1 i
The lahour inspection services in
agriculture shall be associated, in
such cases and in such manner as
may be determined by the competent
authority, in the preventive control
of new plant, new materials or suh
stances and new methods of handling
or processing products which appear
likely to constitute a threat lo health
or safcty.
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iii ) att för analys t aga eller bort
föra prov av produkter , material och
ämnen. som användes eller hanteras,
under förut s ättning att arbetsgivaren
eller hans representant underrättas
om att produkter, material eller iim
ncn tagits eller bortförts för nämnda
ändamål.
1. Yrkesinspektör får inte med
åberopande av mom. 1 a) och b ) i
denna artikel söka bereda sig tillträ
de till företagarens hem, om det inte
sker med dennes samtycke eller med
speciellt tillstånd av vederbörande
myndighet.
3. Vid inspektionsbesök skall in
spektören om besöket underrätta ar
betsgivaren e l ler hans representant
samt arbetstagarna e ller deras repre
sentanter. såvida inspektören inte
finner att sådan anmälan skulle vara
till förfång för ett effektivt full gö
rande av inspektionen.
A rtikel 1 7
Yrkesinspektionen inom j ordbru
ket skall i de fall och på det sätt, som
vederbörande myndighet föreskriver,
anlitas för den förebyggande gransk
ningen av nya anl äggningar, nya ma
terial eller ämnen samt nya metoder
fö r behandling eller framställning av
produkter, som kan misstänkas inne
bära risk för hälsa eller s äkerhet.

A rtikel 18
A rticle 18
1. Yrkesinspektör inom jordbruket
1. Labour inspectors in agricul ture
shall be empowered to t ake steps s kall ha rätt att vidtaga åtgärder i
with a view to remedying defects ob syfte att avhjälpa iakttagna brister
served in plant, l ayout or working i jordbruksföretags anläggning, pla
methods in agricultural underta nering eller arbetsmetoder, däri in
kings, including the use of dangerous begripet användning av farliga ma
materials or substances. which they terial el ler ämnen, som han kan ha
may have reasonable cause to believe skälig anledning antaga utgöra fara
constitute a threat to health or safe för h älsa eller s äkerhet.
ty.
3 - Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 21
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2. In order to enable inspectors to
take such steps they shall be em
powered, subject to any right of ap
peal to a legal or administrative
authority which may be provided by
law, to make or have roade orders
requiring( a) such alterations to the installa
tion, plant, premises, tools, equip
ment or machines, to be carried out
within a specified time limit, as may
be necessary to secure compliance
with the legal provisions relating lo
health or safety; or
(b) measures with immediate ex
ecutory force, which can go as far as
balting thc work, in the event of
imminent danger to health or safety.

3. \Vhere the procedure described
in paragraph 2 is not compatible with
the administrative or judicial prac
tice of the Member, inspectors shall
have the right to apply to the com
petent authority for the issue of or
ders or for the initiation of measures
with immediate executory force.
4. The defects noted by the inspec
tor when visiting an undertaking and
the orders he is making or having
roade in pursuancc of paragraph 2
or for which he intends to apply in
pursuancc of paragraph 3 shall be
immediately roade known to the em
ployer and the representatives of the
workers.
Article 19
1. The labour inspectorate in agri
culture shall be notified of occupa
tional accidents and cases of occupa
tional disease occurring in the agri
cultural sector i n such cases and in
such manner as may be prescribed
by national laws or regulations.
2. As far as possible, inspectors
shall be associated with any inquiry
on the spot inta the causes of thc

2. Fö r att inspektör skull kunna
,·idtaga sådana ålgärder skall lw.n,
med förbehåll för den rätt till pröv
ning m· domstol eller adminisl,·aliv
myndighet som kan vara föreskriven
i den nationella lagstiftningen, äga
meddela eller låta meddela fö reläg
ganden med krav på
a) att inom viss angiven tid sadana
förändringar skall ha , id lagib Le
träffande ins lallalioner, anlägi-(ning
ar, l okaler, wrktyg, utrustning eller
m askiner som bedömes erforderliga
för att garantera att författningsbe
stämmelserna om hälsa eller säker
het iakttages; eller
b) att åtgärder, som t. o. m . kan
\'ara av så vittgående art att arbetet
stoppas, skall med omedelbar verkan
vidtagas i händelse av överhängande
fara för hälsa eller säkerhet.
3. Om i mom. 2 angivna åtgärder
inte är förenliga med medlemmens
administrativa eller rättsliga praxis,
skall inspektören ha befogenhet att
hos vederbörande myndighet ansöka
om förelägganden eller andra åtgär
der med omedelbar verkan.
4. De brister som inspektören iakt
tagit vid inspektion av ett företag och
de åtgärder han vidtager eller har
vidtagit enligt mom. 2 eller som han
ämnar ansöka om enligt mom. 3 skall
omedelbart bringas till arbetsgiva
rens och arbetstagarnas representan
ters kännedom.

Artikel 1 9
1 . Till yrkesinspektionen inom
jordbruket skall, i enlighet med vad
den nationella lagstiftningen därom
föreskriver, anmälas olycksfall i ar
betet och fall av yrkessjukdom som
inträffar inom jordbrukssektorn.
2. Om möjligt skall inspektör del
taga i utredning på platsen om orsa
kerna till svårare yrkesskador, s�ir-
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)ektionen inom
nlighet med vad
iftni.,gen därom
; o� ,sfall i ar
;:essj ukdom som
rukssektorn.
Il inspektör del
ilatsen om orsa
�kesskador, siir-

m ost serious occupational accidents
or occupational diseases , particularly
of those which affect a number of
workers or have fatal conseqnences.

Article 20

Subject to such exceptions as may
be mac.i.c by national laws or regula
tions, labour inspectors in agricul
ture( a) shall be prohibited from hav
ing any direct or indirect interest in
the undertakings under their super
vision;
(b) shall be bound on pain of ap
propria te penalties or disciplinary
measures not to reveal, even after
leaving the service, any manufactu
ring or commercial secrets or work
ing processes which may come to
their knowledge in the course of
their duties ; and
( c) shall treat as absol utely confi
dential the source of any complaint
bringing to their notice a defect, a
danger in working processes or a
breach of legal provisions and shall
give no intimation to the employer or
his representative that a visit of in
spection was made in consequence of
the receipt of such a complaint.

Article 21

Agricultural undertakings shall be
inspected as often and as thoroughly
as is necessary to ensure the effective
application of the relevant legal pro
visions.

Article 22

1 . Persons who violate or neglect
to observc l egal provisions enforce
abl e by labour inspectors in agricul
ture shall be liable to prompt legal or
administrative proceedings without
previous warning : Provided that ex
ceptions may be made by national
l aws or regulations in respect of ca-
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skilt när det gäller skador som drab
bat fl era arbetstagare eller skador
med dödlig utgång.

Artikel 20

1Ied förbehåll för undantag som
kan förekomma i nationell lagstift
ning skall yrkesinspektör inom j ord
bruket
a) vara förbjuden att direkt eller
indirekt ha del i företag, som står
under hans tillsyn;
b) vid äventyr av laga ansvar eller
disciplinär påföljd vara förpliktad
att inte ens sedan han lämnat tjäns
ten röja yrkes- eller handelshem lig
heter eller arbetsmetoder, om vilka
han kan ha erhåll it kännedom under
tjänsteutövningen; och
c) som strängt förtrolig behandla
varje anmälan om fel, med arbets
metoderna förenade r isker eller brott
mot författningsbestämmelser och
inte meddela arbetsgivaren eller hans
ställföreträdare, att ett inspektions
besök föranletts av sådan anmälan.

Artikel 21

Jordbruksföretag skall inspekteras
så ofta och så i ngående som erford
ras för att säkerställa en effektiv ef
terlevnad av tillämpliga författnings
bestämmelser.

Artikel 22

1. Mot den som överträder eller
åsidosätter författningsbestämmel
ser, vilkas efterföljd det åligger yr
kesinspektör inom jordbruket att
övervaka, skall omedelbart laga åt
gärder utan föregående erinran kun
na vidtagas. I den nationella lagstift
ningen kan emellertid undantag gö-

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 21 1970

ses in which previous notice to carry
out remedial or preventive measures
is to be given.
2. It shall be left to the discretion
of labour inspectors to give warning
and advice instead of instituting or
recommending proceedings.

ras i fråga om sådana fall, i vilka i
första hand anmaning att utföra för
h ättringar eller vidtaga förebyggande
åtgärder skall utfärdas.
2. Det skall ankomma på yrkesin
spektör inom jordbruket att själv av
göra om han skall låta bero vid en
erinran och anvisningar i stället för
att vidtaga eller föreslå laga åtgär
der.

A rticle 23
If labour inspectors in agriculture
are not themselves authorised to in
stitute proceedings, they shall b e em
powered to refer reports of infringe
ments of the legal provisions d irectly
to an authority competent to insti
tute such proceedings.

A rtikel 23
Yrkesinspektör inom jordbruket
som inte själv har befogenhet att vid
taga laga åtgärder skall ha rätt att
l ämna rapport om överträdelser av
författningsbestämmelser direkt till
den myndighet, som har befogenhet
att vidtaga sådana åtgärder.

A rt icle 24.
Adequate penalties for violations
of the legal provisions enforceable by
labour inspectors in agriculture and
for obstructing labour inspectors in
the performance of their duties shall
be provided for by national laws or
regu\ations and effectively enforced.

A rtikel 24.
Lämpliga påfölj der för överträdel
se av de författningsbestämmelser,
vilkas efterlevnad yrkesinspektör in
om j ordbruket har att övervaka, och
för handlingar som hindrar yrkes
inspektör inom j or dbruket i hans
tj änsteutövning skall meddelas i den
nationella lagstiftningen och noga
tillämpas.

A rticle 25
1. Labour inspectors or local in
spection offices, as the case may be,
shall be rcquired to submit to the
central inspection authority periodi
cal reports on the results of their ac
tivities in agriculture.
2. These reports shall be drawn up
in such manner and deal with such
subjects as may from time to time
be prescribed by the central inspec
tion authority; they shall be submit
ted at least as frequently as may be
prescribed by that authority and in
any case not less frequently than
once a year.

A rtikel 25
1 . Det skall åligga yrkesinspektö r
eller i förekommande fall lokalt in
spektionsorgan att till den centrala
inspektionsmyndigheten avge perio
diska rapporter om resultatet av sin
verksamhet inom j ordbruket.
2. Sådana rapporter skall till form
och innehåll avfattas i enlighet med
vad den centrala inspektionsmyndig
heten föreskriver därom och avges
åtminstone så ofta som denna myn
dighet bestämmer, dock minst en
gång om året.

Article 26
1. The central inspection authority
shall publish an annual report on

A rtikel 26
1 . Den centrala inspektionsmyn
digheten skall publicera en årsberät-

,1i

"

..
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the work of the inspection services in
agriculture, either as a separate re
port or as part of its general annual
report.
2. Such annual reports shall be
published within a reasonable time
after the end of the year to which
they relate and in any case within
twelve-months.
3. Copies of the annual reports
shall be transmitted to the Director
General of the International Labour
Office within three months after
their publication.

37

telse om de för jordbruket avsedda
inspektionsorganens verksamhet, an
tingen i form av en specialredogörel
se eller som en del av dess allmänna
årsberättelse.
2 . Sådana årsberättelser skall pub
liceras inom rimlig tid efter utgången
av det år till vilket berättelsen hän
för sig och under alla förhållanden
inom tolv månader efter nämnda års
utgång.
3. Exemplar av årsberättelserna
skall tillställas Internationella ar
betsbyråns generaldirektör inom tre
månader efter publiceringen.

( e) statistics of violations and pen
alties imposed ;
(f) statistics of occupational ac
cidents, including their causes;
(g) statistics of occupational disea
ses, including their causes.

A rtikel 27
Den centrala inspektionsmyndig
hetens årsberättelse skall särskilt be
handla följ ande ämnen, i den mån de
faller inom myndighetens verksam
hetsområde
a) lagar och föreskrifter som har
samband med yrkesinspektion inom
j ordbruket;
b) personal vid yrkesinspektionen
inom jordbruket;
c) statistik över jordbruksföretag,
som är underkastade inspektion och
antalet personer, som arbetar i så
dana företag;
d) statistik över inspekfionsbesök ;
e ) statistik. över förseelser och ut
d ömda påföljder;
f) statistik över olycksfall i arbete
och deras orsaker;
g) statistik över yrkessjukdomar
och deras orsaker.

Article 28
The forma! ratifications of this
Convention shall be communicated to
the Director-General of the Interna
tional Labour Office for registration.

A rtikel 28
De officiella ratifikationerna av
denna konvention skall delges Inter
nationella arbetsbyråns generaldirek
tör och registreras av honom.

Article 29
1. This Convention shall be bind
ing only upon those Members of the

A rtikel 29
1 . Denna konvention är bindande
endast för de medlemmar av Inter-

Article 27
The annual report published by
the central inspection authority shall
deal in particular with the following
subjects, in so far as they are under
the control of the said authority:
( a) laws and regulations relevant
to the work of labour inspection in
agricul ture;
( b) staff of the labour inspection
service in agriculture;
( c) statistics of agricultural under
takings liable to inspection and the
number of persons working therein ;
( d) statistics of inspection visits;
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International Labour Organisation
whose ratifications have been reg
istered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve
months after the date on which the
ratifications of two Members have
been registered with the Director
General. · ·
3. Thereafter, this Convention
shall come · into force for any Mem
ber twelve months after the date on
which its ratification has been reg
istered.

nationella arbetsorganisationen vil
kas ratifikationer registrerats aY ge
neraldirektören.
2. Den träder i kraft tolv månader
efter det två medlemmars ratifika
tioner registrerats ay generaldirek
tören.

Article 30
1 . A Member which has ratified
this Convention may denounce it
after the expiration of ten years from
the date 'on which the Convention
first comes into force, by an act
communicated to the Director
General of the International Labour
Office for registration. Such denun
dation sh'all not take effect until one
year after the date on which it is reg
istered. , , . ,
2. Each Member which has ratified
this Conv.ention and which does not,
within the 'ye�, r following the expira
t'i on of'
: p'ei:iod of ten years men
tioned in ' 'the preceding paragraph,
exercise .the dght of denunciation
provideq f,o r . in this Article, will be
bound for another period of ten years
and, there�fter, may denounce this
Convention· at the expiration of each
period. of. ten years under the terms
provided for in this Article.

.4. rtikel 30
1 . ;\fedlem som ratificerar denna
konvention kan, sedan tio år förflu
tit från den tidpunkt då konventio
nen först trädde i kraft, uppsäga
densamma genom skrivelse som del
ges Internationella arbetsbyråns ge
neraldirektör för registrering. Upp
sägningen träder ej i kraft förrän ett
år efter det den registrerats.

·= .

tlie

A rticle 3 1
1 . The · Director-General of the In
ternational Labour Office shall no
tify all Members of the International
Labour Organisation of the registra
tion of all ratifications and denun
ciations communicated to him by the
Members of the Organisation.
2. When notifying the Members
o f the Organisation of the registra-

3. Därefter träder denna konYen
tion i kraft för varje medlem toh·
månader efter den dag, då dess ra
tifikation registrerats.

2. Varj e m edlem, som ratificerar
denna konvention och inte inom ett
år efter utgången av den i föregåen
de mom. nämnda tioårsperioden gör
bruk av den uppsägningsrätt som
m edges i denna artikel, skall vara
bunden för en ny period av tio år
och kan därefter på de i denna arti
kel föreskrivna villkoren uppsäga
konventionen vid utgången av varje
tioårsperiod.

Artikel 3 1
1 . Internationella arbetsbyråns
generaldirektör skall underrätta
samtliga medlemmar av Internatio
nella arbetsorganisationen om regi
streringen av alla ratifikationer och
uppsägningar, som delgivits honom
av organisationens medlemmar.
2. När generaldirektören underrät
tar organisationens medlemmar om
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tion of the second ratification com
municated to him, the Director
General shall draw the attention of
the Members of the Organisation to
the date upon which the Convention
will come into force.

registreringen av den andra ratifika
tionen i ordningen, som d elgivits ho
nom, skall han fästa medlemmarnas
uppmärksamhet på den dag då kon
Yentionen kommer att träda i kraft.

A rticle 32
The Director-General of the Inter
national Labour Office shall com
municate to the Secretary-General of
the United Nations for registration in
accordance with Articlc 1 02 of the
Charter of the United �ations full
particulars of all ratifications and
acts of denunciation registered by
him in accordance wilh the provi
sions of the preceding Articles.

A rtikel 32
I nternationell a arbetsbyråns gene
raldirektör skall, för registrering
j äm likt artikel 102 av Förenta Na
tionernas stadga, lämna Förenta �a
tionernas generalsekreterare full
ständiga upplysningar om varje ra
tifikation och uppsägning, som re
gistrerats av honom enligt bestäm
melserna i föregående artiklar.

A rticle 33
At such limes as it may consider
necessary the Governing Body of the
International Labour Office shall
present to the General Conference a
report on the working of this Con
vention and shall examine the desira
bility of placing on the agenda of the
Conference the question of its re
vision in whole or in part.

Artikel 3:J
�ärhelst I nternationell a ::i.rbetsby
råns styrelse finner det erforderligt
skall styrelsen förelägga Internatio
nell a arbet sorganisationens allmän
na konferens en redogörelse för kon
ventionens tillämpning och överväga
om det finns skäl att på konferensens
dagordning uppföra frågan om dess
revision, helt eller delvis.

A rticle 34
1 . Should the Conference adopt a
new Convention revising this Con
vention in whole or in part, then, un
less the new Convention otherwise
provides! a) the ratification by a Member
of the new revising Convention shall
ipso jure involve the immediate de
nunciation of this Convention, not
withstanding the provisions of Ar
t icl e 30 above, if and when the new
revising Convention shall have come
into force ;
r b) a s from the dale when the
ney; rcvising Convention comes into
force this Convention shall cease to
be open to ratification by the Mem
bers.

Artikel 34
1 . Om konferensen antager en ny
konvention, varigenom förevarande
konvention helt eller delvis revide
ras, och den nya konventionen ej
föreskriver annat,
a ) skall, utan hinder av bestäm
melserna i artikel 30, en medlems ra
tifikation av den nya konventionen
i sig innefatta omedelbar uppsäg
ning av förevarand e konvention, un
der förutsättning att den nya kon
ventionen trätt i kraft ;
b ) skall från den dag, då den nya
konventionen träder i kraft, föreva
rande konvention icke längre kunna
ratificeras av m edlemmarna.
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2. This Convention shall in any
case remain in force in its aclual
form and content for those �lembers
which have ratified it hut bave not
ratified the revising Convention.

2. Förevarande konvention s kall
likväl förbli gällande till form och
innehåll för de medlemmar som ra
t ificerat densamma men icke ratifi
cerat den nya konvention, varigenom
före\'arande konvention revideras .

A rt icle 35

A rtikel 35

The English and French versions
of the text of this Convention are
equally authori tative .

De engelska och franska tex lerna
till denna konvention skall il:.1 lika
vitsord.

