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Regeringens proposition till Riksdagen med fOrslag till åter
kallande av reservationen angående artikel 11 i Internationella 
arbetsorganisationens konvention nr 160 om arbetsmarlmadsstatis
tik 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

A v sikten med denna proposition är att 
återkalla reservationen angående artikel 11 i 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
år 1985 antagna konvention nr 160 om ar
betsmarknadsstatistik. Reservationen gjordes 
i samband med ratificeringen av konventio
nen år 1987, eftersom man i detta skede i 
Finland inte förde statistik över arbetskrafts
kostnaderna på det sätt som förutsattes i 

konventionen och då man inte ansåg det 
sannolikt att inom en nära framtid börja 
sammanställa denna statistik. Till följd av att 
statistikföringen utvecklats har reservationen 
blivit onödig och därför föreslås i denna 
prqposition att reservationen återkallas. 

Aterterkallandet av reservationen träder i 
kraft när det har registrerats i Internationella 
arbets byrån. 

MOTIVERING 

l. N uläge och föreslagna ändringar 

ILO:s konvention nr 160 om arbetsmark
nadsstatistik trädde i kraft i Finland 1988. I 
regeringens proposition gällande konventio
nen (RP 7811986 rd) konstaterades att den 
statistik som avses i konventionen i Finland 
sammanställs av flera olika myndigheter och 
att den statistik som avses i artiklarna 7, 8, 
9, 10, I 2, 13 och 15 sammanställs av Statis
tikcentralen. I propositionen konstateras vid
are att ingen statistik sammanställs i Finland 
över de arbetskraftskostnader som nämns i 
artikel 11, och i samband med ratificeringen 
gjordes därför på det sätt som förutsätts i 
artikel I 6 i konventionen en reservation an
gående artikel l I . 

statistikföringen av arbetskraftskostnader 
har sedermera utvecklats. Den första täckan
de statistiken över arbetskraftskostnaderna 
inom kommunsektorn gjordes upp för 1990 
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tillsammans med Kommunala arbetsmark
nadsverket Fr.o.m. 1996 överfördes statis
tikföringen av arbetskraftskostnaderna inom 
den privata sektorn till Statistikcentralen, 
varvid statistiken blev mera täckande. 

Efter 1996 görs statistiken upp vart fjärde 
år i enlighet med rådets förordning (EG) nr 
53011999, dock så att i Finland omfattas 
också den offentliga sektorn av statistikför
ingen. Nästa statistik över arbetskraftskost
naderna sammanställs för år 2000. 

statistikcentralen har konstaterat att statis
tikföringen över arbetskraftskostnader i Fin
land har utvecklats så, att reservationen inte 
längre behövs, och därför har statistikcentra
len bett arbetsministeriet att vidta åtgärder 
för att återkalla reservationen. 

2. Propositionens verkningar 

Återkallandet av reservationen innebär att 
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Finland till alla delar godkänner förpliktel
serna i konvention nr 160. Den statistik över 
arbetskraftskostnaderna som sammanställs i 
enlighet med EU:s förordningar uppfyller de 
kriterier som i fråga om dy lik statistik anges 
i artikel 11 i konvention nr 160. 

Propositionen har inga betydande ekono
miska verkningar. 

3. Beredningen av propositionen 

Avtalssektionen vid Finlands !LO-delega
tion behandlade återkallandet av reservatio
nen den 8 mars 2000 samt föreslog återkal
landet för Finlands !LO-delegation, vilken 
godkände saken vid sitt möte den 13 mars 
2000. 

4. Ikraftträdande 

Enligt artikel 16 i konvention nr 160 kan 
sk;rldigheterna godtas till alla delar eller, i 
fraga om olika statistikgrupper, artikelvis. 
Varje medlemsstat som har ratificerat kon
ventionen kan senare anmäla till Internatio
nella arbetsbyråns generaldirektör att den 
godtar skyldigheterna i konventionen vad 
avser en artikel gällande statistik i del II 
som den tidigare inte angivit i ratifikationen. 
Dessa anmälningar skall gälla sotn ratifika
tion från dagen för delgivnin~en. Aterkallan
det av reservationen träder saledes i kraft då 
det har registrerats i Internationella arbets
byrån. 

Helsingfors den 4 augusti 2000 

5. Riksdagens behandling av 
konventioner och rekommendationer 
som antagits av Internationella 
arbetskonfe re n se n 

Internationella arbetsorganisationens kon
vention nr 160 om arbetsmarknadsstatistik 
har på det sätt som förutsätts i artikel 19 i 
ILO:s stadga behandlats och godkänts i riks
dagen (RSv - RP 78/1986 rd). I godkännan
det ingick en reservation angående artikel 
11. A v den anledningen skall återkallandet 
av reservationen på motsvarande sätt före
läggas riksdagen för behandling. 

Reservationen angående artikel 11 i kon
vention nr 160 gäller sammanställandet av 
statistik; återkallandet av reservationen för
anleder inte åtgärder som står i strid med 
den gällande lagstiftningen eller som förut
sätter lagstiftningsåtgärder. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 94 § grundlagen föreslås, 

att Riksdagen måtte godkänna åter
kallandet av reservationen angående 
artikel 11 i Internationella arbetsor
ganisationens konvention nr I 60 om 
arbetsmarknadsstatistik ( FördrS 
18/1988), godkänd vid Internationel
la arbetskonferensen i Geneve den 
25 juni 1985. 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

Arbetsminister T arja Filatov 
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(Ö v ersättning) 

KONVENTION 
(nr 160) 

om arbetsmarlmadsstatistik, 1985 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för internationella arbetsbyrån och 
samlats där den 7 juni 1985 till sitt sjuttio
första möte, 

har beslutat anta vissa förslag angående 
revidering av 1938 års konvention (nr 63) 
om arbetslöne- och arbetstidsstatistik, en 
fråga som utgör den femte punkten på mö
tets dagordning, 

anser att dessa förslag skall ta formen av 
en internationell konvention och 

antar denna den tjugofemte dagen i juni 
månad år nittonhundra åttiofem följande 
konvention, som kan kallas 1985 års kon
vention om arbetsmarknadsstatistik. 

I. Allmänna bestämmelser 

Artikel l 

Varje medlemsstat som ratificerar denna 
konvention förbinder sig att regelbundet 
samla in, sammaställa och publicera grund
läggande arbetsmarknadsstatistik som suc
cessivt efter förmåga skall byggas ut till att 
omfatta följande ämnesområden: 

a) förvärvsarbetande befolkning, sysslsätt
ning, där så är tillämpligt arbetslöshet och 
där så är möjligt synlig undersysselsättning; 

b) den förvärvsarbetande befolkningens 
struktur och fördelning för detaljerad analys 
och för att tjäna som referenspunktsdata; 

c) genomsnittlig arbetsförtjänst och arbets
tid (faktisk eller betald arbetstid) och där så 
är lämpligt lönesatser och normal arbetstid; 

d) lönestruktur och lönefördelning; 
e) arbetskraftskostnader; 
f) konsumentprisindex; 
g) hushållens utgifter eller, där så är lämp

ligt, familjemas utgifter och, där så är möj-

CONVENTlON 
(no 160) 

Bilaga 

concemant Les Statistiques du Travail 

La Conference generale de !'Organisation 
internationate du Travail, 

Convoquee a Geneve par le Conseil d'ad
ministration du Bureau international du Tra
vail, et s'y etant reunie le 7 juin 1985, en sa 
soixante et onzieme session; 

Apres avoir decide d'adopter diverses pro
positions relatives a la revision de la con
vention (no. 63) concemant les statistiques 
des salaires et des heures de travail, 1938, 
~uestion qui constitue le cinquieme point a 
l ordre du jour de la session; 

Considerant que ces propositions devraient 
prendre la forme d'une convention interna
tionale, 

adopte, ce vingt-cinquieme jour de juin 
mil neuf cent quatre-vingt-cinq, la conven
tion ci-apres, q_ui sera denommee Conven
tion sur les statlstiques du travail, 1985. 

I. Dispositions Generales 

Article l 

Tout Membre qui ratifie la presente con
vention s'engage a regulierement recueillir, 
compiler et publier des statistiques de base 
du travail qui devront, en tenant compte de 
ses ressources, progressivement s'etendre 
aux domaines suivants: 

a) la population active, l'emploi, le ehOma
ge s'il y a lieu, et, si possible, le sous-em
ploi visible; 

b) la structure et la repartition de la popu
lation active, afin de pouvoir proceder a des 
analyses approfondies et de disposer de don
nees de calage; 

c) les gains moyens et la duree moyenne 
du travail (heures reellement effectuees ou 
heures remunerees) et, quand cela est app
roprie, les taux de salaire au temps et la du
ree normale du travail; 

d) la structure et la repartition des salaires; 
e) le cout de la main-d'oeuvre; 
f) les indices des prix a la consommation; 
g) les depenses des menages ou, quand 

cela est approprie, les depenses des familles 
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ligt, hushållens inkomster eller, där så är 
lämpligt, familjemas inkomster; 

h) olycksfall i arbete och så långt som 
möjligt yrkessjukdomar; samt 

i) arbetskonflikter. 

Artikel 2 

Vid utformning eller revidering av de be
grepp, definitioner och metoder som an
vänds vid insamlandet, sammanställandet 
och publicerandet av den statistik som krävs 
enligt denna konvention, skall medlemssta
tema beakta de senaste normer och riktlinjer 
som fastställts inom ramen för internationel
la arbetsorganisationen. 

Artikel 3 

Vid utforming eller revidering av de be
grepp, definitioner och metoder som använts 
vid insamlandet, sammanställandet och 
publicerandet av den statistik som krävs en
ligt denna konvention, skall, där sådana 
finns, de representativa arbetsgivar- och ar
betstagarorganisationerna rådfrågas för att 
beakta deras behov och säkerställa samarbe
tet. 

Artikel 4 

Ingenting i denna konvention skall medfö
ra skyldighet att publicera eller yppa data 
som på något sätt skulle kunna leda till att 
information rörande en enskild statistik en
het såsom en person, ett hushåll, ett arbets
ställe eller ett företag, avslöjas. 

Artikel 5 

Varje medlemsstat som ratificerar denna 
konvention förbinder sig att så snart som 
möjligt delge internationella arbetsbyrån den 
publicerade statistik som sammanställts i 
enlighet med konventionen samt information 
rörande publiceringen och då i synnerhet: 

a) referensinformation rörande det använda 
spridningssättet (titel och referensnummer 
fråga om tryckta publikationer och motsva
rande beskrivning i fråga om data som 
sprids på annat sätt); och 

et, si possible, les revenus des menages ou, 
quand cela est approprie, les revenus des 
familles; 

h) les lesions professionnelles et, autant 
que possible, les maladies professionnelles; 

i) les conflits du travail. 

Article 2 

Lors de l'elaboration ou de la revision des 
concepts, des definitions et de la methodolo
gie utilises pour la collecte, la compilation 
et la publication des statistiques requises en 
vertu de la presente convention, les Mern
bres doivent prendre en consideration les 
normes et les directives les plus recentes 
etablies sous les auspices de \'Organisation 
intemationale du Travail. 

Article 3 

Lors de l'elaboration ou de la revision des 
concepts, des definitions et de la methodolo
gie utilises pour la collecte, la compilation 
et la publication des statistiques requises en 
vertu de la yresente convention, les organi
sations representatives des employeurs et des 
travailleurs, lorsqu'elles existent, doivent etre 
consultees, pour que leurs besoins soient 
pris en compte et que leur collaboration soit 
assuree. 

Article 4 

Rien dans la presente convention n'impose 
\'obligation de publier ou de reveler des 
donnees qui entraineraient, d'une quelconque 
fa~on, la divulgation de renseignements rela
tifs å une unite statistique individuelle telle 
qu'une personne, un menage, un etablisse
ment ou une entreprise. 

Aricle 5 

Tout Membre qui ratifie la presente con
vention s'engage å communiquer au Bureau 
international du Travail, des que cela est 
realisable, les statistiques compilees et publi
ees en vertu de la convention, et des infor
mations concemant leur publication, et en 
particulier: 

a) les renseignements appropries aux moy
ens de diffusion utilises (titres et numeros de 
reference dans le cas de publications impri
mees ou descriptions equivalentes dans le 
cas de donnees diffusees sous toute autre 
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b) de senaste tidpunkter eller perioder för 
vilka de olika slagen av statistik finns till
gängliga samt tidpunktema för publicering 
eller frigivning. 

Artikel 6 

Detaljerade beskrivningar av de källor, 
begrepp, definitioner och metoder som an
vänds vid insamlaodet och sammanställandet 
av statistik i enlighet med denna konvention 
skall: 

a) utarbetas och uppdateras för att återge 
betydande förändringar: 

b) så snart som möjligt delges internatio
nella arbetsbyrån; och 

c) publiceras av behörig nationell myndig
het. 

II. Grundläggande 
arbetsmarknadsstatistik 

Artikel 7 

Löpande statistik över förvärvsarbetande 
befolkning, syssälsättning, där så är till
ämpligt, arbetslöshet och, där så är möjligt, 
synlig undersyssälsättning skall sammanstäl
las och vara representativ för hela landet. 

Artikel 8 

statistik över den förvärvsarbetande be
folkningens struktur och fördelning, som är 
representativ för hela landet, skall samman
ställas för detaljerad analys och för att tjäna 
som referenspunktsdata. 

Artikel 9 

l. Löpande statistik över genomsnittlig 
arbetsförtjänst och arbetstid (faktisk eller 
betald arbetstid) skall sammanställas och 
omfatta alla viktiga kategorier av anställda, 
alla viktiga näringsgrenar samt vara repre
sentativ för hela landet. 

2. Statistik över lönesatser och normal ar
betstid skall sammanställas, där så är lämp
ligt, och omfatta viktiga yrken eller yrkes
grupper inom viktiga näringsgrenar samt 
vara representativ för hela landet. 

forme); 
b) les date s ou les periodes les plus recen

tes pour lesquelles les differentes sortes de 
statistiques sont disponibles et les dates de 
leur publication ou diffusion. 

Article 6 

Des descriptions detaillees des sources, des 
concepts, des definitions et de la methodolo
gie utilises lors de la collecte et de la com
pilation des statistiques conformement å la 
presente convention doivent etre: 

a) produites et mises å jour pour refleter 
les changements significatifs; 

b) communiquees au Bureau international 
du Travail des que cela est realisable; 

c) publiees par l'organisme national com
petent. 

II. Statistiques de Base du Travail 

Article 7 

Des statistiques courantes sur la population 
active, l'emploi, le ehomage s'il y a lieu, et, 
si possible, le sous-emploi visible doivent 
etre compilees de maniere å ce qu'elles rep
resentent l'ensemble du pays. 

Article 8 

Pour pouvoir proceder å des analyses app
rofondies et disposer de donnees de calage, 
des statistiques sur la structure et la reparti
tion de la population active doivent etre 
compilees de maniere å ce qu'elles represen
tent !'ensemble du pays. 

Article 9 

l. Des statistiques courantes sur les gains 
moyens et la duree moyenne du travail (hen
res reellement effectuees ou heures remune
rees) doivent etre compilees pour toutes les 
categories importantes de salaries et toutes 
les branches d'activite economique importan
tes, et de maniere å ce qu'elles representent 
!'ensemble du pays. 

2. Quand cela est approprie, des statistiqu
es sur les taux de salaire au temps et la du
ree normale du travail doivent etre compile
es pour des professions ou des groupes de 
professions importants dans des branches 
d'activite economique importantes, et de ma-



6 RP 97/2000 rd 

Artikel 10 

statistik över lönestruktur och lönefördel
ning skall sammanställas och omfatta an
ställda inom viktiga näringsgrenar. 

Artikel 11 

statistik över arbetskraftskostnader skall 
sammanställas och omfatta viktiga närings
grenar. statistiken skall, där så är möjligt, 
vara konsistent med motsvarande data om 
sysselsättning och arbetstid (faktisk eller 
betald arbetstid). 

Artikel 12 

Konsumentprisindex skall beräknas för att 
mäta prisförändringarna över tiden på varor 
som är representativa för konsumtions
mönstren för betydelsefulla befolkningsgrup
per eller den totala befolkningen. 

Artikel 13 

statistik över hushållens utgifter eller, där 
så är lämpligt, famiUernas utgifter och, där 
så är möjligt, hushallens ioskomster eller, 
där så är lämpligt, familjernas inkomster 
skall sammanställas och omfatta alla typer 
och storleksgrupper av privata hushåll eller 
familjer samt vara representativ för hela lan
der. 

Artikel 14 

l. statistik över arbetsolycksfall skall sam
manställas och vara representativ för hela 
landet samt, där så är möjligt, omfatta alla 
näringsgrenar. 

2. statistik över yrkessjukdomar skall, så 
långt som möjligt sammanställas och omfat
ta alla näringsgrenar samt vara representativ 
för hela landet. 

nierea ce qu'elles representent l'ensemble du 
pays. 

Article 10 

Des statistiques sur la structure et la repar
tition des salaires doivent etre compilees 
pour des branches d'activite economique im
portantes. 

Article 11 

Des statistiques sur le cout de la main-d'o
euvre doivent etre compilees pour des bran
ches d'activite economique importantes. Ces 
statistiques doivent, si possible, etre compa
tibles avec les donnees sur l'emploi et la 
duree du travail (heures reellement effectue
es ou heures remunerees) couvrant le meme 
champ. 

Article 12 

Des indices des prix a la consommation 
doivent etre calcules afin de mesurer les va
riations dans le temps des prix d'articles rep
resentatifs des habitudes de consommation 
de groupes de population significatifs ou de 
l'ensemble de la population. 

Article 13 

Des statistiques sur les depenses des me
nages ou, quand cela est appror.rie, les de
penses des familles et, si poss1ble, sur les 
revenus des menages ou, quand cela est app
roprie, les revenus des familles doivent etre 
compilees pour toutes les categories et tail
les de menages prives ou de familles, et de 
maniere a ce qu'elles representent l'ensemble 
du pays. 

Article 14 

l. Des statistiques sur les lesions profes
sionDelles doivent etre compilees de maniere 
a ce qu'elles representent l'ensemble du pays 
et, si possible, pour toutes les branches d'ac
tivite economique. 

2. Des statistiques sur les maladies profes
sionnelles doivent, autant que possible, etre 
compilees pour toutes les branches d'activite 
economique, et de maniere a ce qu'elles rep
resentent l'ensemble du pays. 
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Artikel 15 

Statistik över arbetskonflikter skall sam
manställas och vara representativ för hela 
landet samt där så är möjligt, omfatta alla 
näringsgrenar. 

III. Godtagande av skyldigheter 

Artikel 16 

l. V ar je medlemsstat som ratificerar denna 
konvention skall enligt de allmänna skyldig
heterna i del I godta skyldigheterna i denna 
konvention i vad avser en eller flera artiklar 
i del II. 

2. Varje medelemsstat skall i sin ratifika
tion ange den artikel eller de artiklar i del II 
för vilka den godtar skyldigheterna i denna 
konvention. 

3. Varje medlemsstat som har ratificerat 
denna konvention får därefter anmäla till 
internationella arbetsbyråns generaldirektör 
att den godtar skyldigheterna i konventionen 
i vad avser en eller flera artiklar i del II som 
den tidigare inte angivit i ratifikationen. 
Dessa anmälningar skall gälla som ratifika
tion från dagen för delgivningen. 

4. Varje medlemstat som har ratificerat 
denna konvention skall i sina rapporter om 
tillämpningen av konventionen, som avges 
enligt artikel 22 i internationella arbetsorga
nisationens stadga ange läget när den gäller 
lagstiftning och praxis vad beträffar de äm
nesområden som omfattas av artiklarna i del 
II för vilka den ej har godtagit skyldigheter
na i konventionen samt i vilken utsträckning 
konventionen tillämpas eller föreslås tilläm
pas för sådana ämnesområden. 

Artikel 17 

l. En medlemsstat får inledningsvis be
gränsa omfattningen av den statistik som 
avses i den artikel eller de artiklar i del II 
för vilka den har godtagit skyldigheterna i 
denna konvention till vissa kategorier av 
arbetstagare, arbetsmarknadssektorer, nä
ringsgrenar eller geografiska områden. 

Artide 15 

Des statistiques sur les conflits du travail 
doivent etre compilees de maniere å ce 
qu'elles representent !'ensemble du pays et, 
si possible, pour toutes les branches d'activi
te economique. 

III. Acceptation des Obligations 

Artide 16 

l. Tout Membre qui ratifie la presente 
convention doit accepter, en vertu des obli
gations generales qui font l'objet de la partie 
I, les obligations decoulant de la convention 
en ce qui concerne l'un ou plusieurs des ar
ticles de la partie IL 

2. Tout Membre doit specifier, dans sa 
ratification, l'artide ou les artides de la par
tie II pour lesquels il accepte les obligations 
decoulant de la presente convention. 

3. Tout Membre qui a ratifie la presente 
convention peut par la suite notifier au Di
recteur general du Bureau international du 
Travail qu'il accepte les obligations decou
lant de la convention en ce qui concerne l'un 
ou plusieurs des artides de la partie II qui 
n'ont pas deja ete specifies dans sa ratifica
tion. Ces notifications auront force de ratifi
cation des la date de leur communication. 

4. Tout Membre qui a ratifie la presente 
convention doit exposer, dans ses rapports 
sur l'application de la convention presentes 
en vertu de l'artide 22 de la Constitution de 
!'Organisation internatianale du Travail, l'etat 
de sa legislatian et de sa pratique quant aux 
domaines couverts par les artides de la par
tie II pour lesquels il n'a pas accepte les 
obligations decoulant de la convention, en 
precisant dans quelle mesure il a ete donne 
effet ou il est propose de donner effet aux 
dispositions de la convention en ce qui con
ceme ces domaines. 

Artide 17 

l. Tout Membre peut, dans un premier 
temps, limiter le champ des statistiques vise
es par l'artide ou les artides de la partie II 
pour lesquels il a accepte les obligations 
decoulant de la presente convention å certai
nes categories de travailleurs, certains see
teurs de l'economie, certaines branches d'ac
tivite economique ou certaines regions geog
raphiques. 
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2. Varje medlemsstat som begränsar om
fattningen av statistiken i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel skall i sin första rap
port om tillämpningen av konventionen, som 
avges enligt artikel 22 i internationella ar
betsorganisationens stadga ange den artikel 
eller de artiklar i del II för vilka begräns
ningen äger tillämpning, med uppgifter om 
arten av och anledningen till sådan begräns
ning och skall i följande rapporter ange i 
vilken utsräckning den har haft möjlighet att 
eller ämnar utöka omfattningen till andra 
kategorier av arbetstagare, arbetsmark
nadssektorer, näringsgrenar eller geografiska 
områden. 

3. Efter samråd med de berörda represen
tativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisa
tionerna får en medlemsstat, under den må
nad som följer på årsdagen för denna kon
ventions ikraftträdande, genom en förklaring 
ställd till internationella arbetsbyråns gene
raldirektör senare införa begränsningar vad 
beträffar den tekniska omfattningen av sta
tistik som omfattas av den artikel eller de 
artiklar i del II för vilka den har godtagit 
skyldigheterna i konventionen. Sådana för
klaringar träder i kraft ett år efter dagen för 
registering. Varje medlesstat som inför såda
na begränsningar skall i sina rapporter om 
tillämpningen av konventionen, som avges 
enligt artikel 22 i internationella arbetsorga
nisationens stadga lämna de upgifter som 
avses i punkt 2 i denna artikel. 

Artikel 18 

Denna konvention är en revidering av 
1938 års konvention om arbetslöne- och ar
betstidsstatistik. 

IV. Slutbestämmelser 

Artikel 19 

De officiella ratifikationerna av denna 
konvention skall sändas till internationella 
arbetsbyråns generaldirektör för registering. 

Artikel 20 

l . Denna konvention är bindande endast 
för de medlemmar av internationella arbets
organisationen vilkas ratifikationer har regis-

2. Tout Membre qui limite le champ des 
statistiques en application du paragraphe 1 
ci-dessus doit indiquer, dans son premier 
rapport sur l'application de la convention 
presente en vertu de l'artide 22 de la Consti
tution de }'Organisation internatianale du 
Travail, l'artide ou les artides de la partie II 
auxquels s'applique cette limitation, en en 
precisant la nature et les raisons; il doit ex
poser dans ses rapports ulterieurs les progres 
qui ont pu etre realises ou qu'il se propose 
de realiser pour indure d'autres categories 
de travailleurs, secteurs de l'economie, bran
ches d'activite economique et regions geog
raphiques. 

3. Apres avoir consulte les organisations 
representatives des employeurs et des tra
vailleurs interessees, tout Membre peut, cha
que annee, dans une declaration communi
quee au Directeur general du Bureau inter
national du Travail dans le mois qui suit la 
date de la mise en vigueur initiale de la con
vention, apporter sur le plan technique des 
limitations ulterieures au champ des statisti
ques couvertes par l'artide ou les artides de 
la partie II pour lesquels il a accepte les 
obligations decoulant de la convention. Ces 
dedarations prendront effet une annee apres 
avoir ete enregistrees. Tout Membre qui in
troduit de telles limitations devra fournir, 
dans ses rapports sur l'application de la con
vention presentes en vertu de l'artide 22 de 
la Constitution de !'Organisation internatia
nale du Travail, les details mentionnes au 
paragraphe 2 du present artide. 

Artide 18 

La presente convention revise la conven
tian concernant les statistiques des salaires 
et des heures de travail, 1938. 

IV. Dispositions Finales 

Artide 19 

Les ratifications formelles de la presente 
convention seront communiquees au Direc
teur general du Bureau international du Tra
vail et par lui enregistrees. 

Artide 20 

1. La presente convention ne liera que les 
Membres de }'Organisation internationale du 
Travail dont la ratification aura ete enregi-
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trerats hos generaldirektören. 
2. Konventionen träder i kraft tolv må

nader efter det att ratifikationer från två 
medlemsstater har registerats hos generaldi
rektören. 

3. Därefter träder konventionen i kraft för 
varje medlemsstat tolv månader efter den 
dag då dess ratifikation har registrerats. 

Artikel 21 

l. En medlemsstat som ratificerar denna 
konvention kan, sedan tio år förflutit från 
den dag då konventionen först trädde i kraft, 
säga upp den genom en skrivelse som sänds 
till internationella arbetsbyråns generaldirek
tör för re~istrering. Uppsägningen får verkan 
först ett ar efter det att den har registrerats. 

2. V ar je medlemsstat, som har ratificerat 
konventionen och inte inom ett år efter ut
gången av den tioårsperiod som avses i 
punkt l gör bruk av sin uppsägninsrätt en
ligt denna artikel, är bunden för en ny pe
riod av tio år och kan därefter, på de i den
na artikel föreskrivna villkoren, säga upp 
konventionen vid utgången av varje tioårspe
riod. 

3. Efter samråd med de berörda represen
tativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisa
tionerna får en medlemsstat som har ratifice
rat denna konvention, sedan fem år förflutit 
från den dag då konventionen först trädde i 
kraft, genom en förklaring ställd till interna
tionella arbetsbyråns generaldirektör, återkal
la godtagandet av skyldigheterna i denna 
konvention i vad avser en eller flera artiklar 
i del II, förutsatt att den fortfarande godtar 
skyldigheterna beträffande minst en av dessa 
artiklar. Ett sådant återkallande träder ej i 
kraft förrän ett år efter dagen för registre
ring. 

4. V ar je medlemsstat som har ratificerat 
denna konvention och som ej inom ett år 
efter utgången av den femårsperiod som av
ses i punkt 3 i denna artikel gör bruk av sin 
återkallanderätt enligt denna punkt, är bun
den av artiklarna i del II, för vilka den har 
godtagit skyldigheterna i konventionen för 
en ny femarsperiod och får efter utgången 

209199R 

stree par le Directeur general. 
2. Elle entrera en vigueur douze mois ap

res que les ratifications de deux Membres 
auront ete enregistrees par le Directeur gene
ral. 

3. Par la suite, cette convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre douze mois 
apres la date ou sa ratification aura ete en
registree. 

Artide 21 

l. Tout Membre ayant ratifie la presente 
convention peut la denoncer a }'expiration 
d'une periode de dix annees apres la date de 
la mise en vigueur initiale de la convention, 
par un acte communique au Directeur gene
ral du Bureau international du Travail et par 
lui enregistre. La denonciation ne prendra 
effet qu'une annee apres avoir ete enre
gistree. 

2. Tout Membre ayant ratifie la presente 
convention qui, dans le delai d'une annee 
apres !'expiration de la periode de dix anne
es mentionnee au paragraphe precedent, ne 
fera pas usage de la faculte de denonciation 
prevue par le present artide sera lie pour 
une nouvelle periode de dix annees et, par la 
suite, pourra denoncer la presente conven
tion a !'expiration de chaque periode de dix 
annees dans les conditions prevues au pre
sent artide. 

3. Apres avoir consulte les organisations 
representatives des employeurs et des tra
vailieurs interessees, tout Membre qui a rati
fie la presente convention peut, a }'expiration 
d'une periode de cinq ans apres la date de la 
mise en vigueur initiale de la convention, 
par une dedaration communiquee au Direc
teur general du Bureau international du Tra
vail, retirer son acceptation des obligations 
decoulant de la convention en ce qui concer
ne l'un ou plusieurs des artides de la partie 
Il, a condition qu'il maintienne son accepta
tion de ces obligations en ce qui concerne 
au moins l'un de ces articles. Cette declara
tion ne prendra effet qu'une annee apres av
oir ete enregistree. 

4. Tout Membre ayant ratifie la presente 
convention qui, dans le delai d'une annee 
apres !'expiration de la periode de cinq ans 
mentionnee au paragraphe 3 ci-dessus, ne 
fera pas usage de la faculte prevue dans le
dit paragraphe sera lie par les artides de la 
partie II en vertu desquels il a accepte les 
obligations decoulant de la convention pour 
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av varje femårsperiod återkalla godtagandet 
av dessa skyldigheter i enlighet med denna 
artikel. 

Artikel 22 

l. Internationella arbetsbyråns generaldi
rektör skall underrätta samtliga medlemmar 
av internationella arbetsorganisationen om 
registreringen av alla ratifikationer och upp
sägningar som generaldirektören har tagit 
emot från organisationens medlemmar. 

2. När generaldirektören underrättar orga
nisationens medlemmar om registreringen av 
den andra ratifikationen i ordningen som 
generaldirektören har tagit emot, skall gene
raldirektören fästa medlemmamas uppmärk
samhet på den dag då konventionen träder i 
kraft. 

Artikel 23 

Internationella arbetsbyråns generaldirektör 
skall, för registrering enligt artikel l 02 i 
Förenta nationernas stadga, lämna Förenta 
nationernas generalsekreterare fullständiga 
upplysningar om varje ratifikation och upp
sägning som har registrerats hos generaldi
rektören enligt bestämmelserna i föregående 
artiklar. 

Artikel 24 

När internationella arbetsbyråns styrelse 
finner att det behövs, skall den lämna inter
nationella arbetsorganisationens allmänna 
konferens en redogörelse för denna konven
tions tillämpnin~ och undersöka om det 
finns skäl att pa konferensens dagordning 
föra upp frågan om att helt eller delvis revi
da konventionen. 

Artikel 25 

l. Om konferensen antar en ny konven
tion, varigenom denna konvention helt eller 
delvis revideras, och den nya konventionen 
inte föreskriver annat, 

a) skall, under förutsättning att den nya 
konventionen har trätt i kraft, en medlem
stats ratifikation av den nya konventionen i 
sig innefatta omedelbar uppsägning av denna 

une nouvelle periode de cinq ans et, par la 
suite, peut retirer son acceptation de ces 
obligations a !'expiration de chaque periode 
de cinq ans dans les conditions prevues au 
present artide. 

Artide 22 

l. Le Directeur general du Bureau interna
tional du Travail notifiera a tous les Mern
bres de !'Organisation internationate du Tra
vail l'enregistrement de toutes les ratifica
tions et denonciations qui lui seront commu
niquees par les Membres de !'Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de !'Organi
sation l'enregistrement de la deuxieme ratifi
cation qui lui aura ete communiquee, le Di
recteur general appellera l'attention des 
Membres de !'Organisation sur la date a la
quelle la presente convention entrera en vi
gueur. 

Artide 23 

Le Directeur general du Bureau internatio
nal du Travail communiquera au Secretaire 
general des Nations Unies, aux fins d'enregi
strement, conformement a l'artide l 02 de la 
Charte des Nations Unies, des renseigne
ments complets au sujet de toutes ratifica
tions et de tous actes de denonciation qu'il 
aura enregistres conformement aux artides 
precedents. 

Artide 24 

Chaque fois qu'il le jugera necessaire, le 
Conseil d'administration du Bureau interna
tional du Travail presentera a la Conference 
generale un rapport sur l'application de la 
presente convention et examinera s'il y a 
lieu d'inscrire a l'ordre du jour de la Confe
rence la question de sa revision totale ou 
partielle. 

Artide 25 

l. Au cas ou la Conference adopterait une 
nouvelle convention portant revision totale 
ou partielle de la presente convention, et å 
moins que la nouvelle convention ne dispose 
au trement 

a) la ratification par un Membre de la nou
velle convention portant revision entrainerait 
de plein droit, nonobstant l'artide 21 ci-des
sus, denonciation immediate de la presente 
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konvention, utan hinder av bestämmelserna i 
artikel 21 ovan; 

b) skall, från den dag då den nya konven
tionen träder i kraft, denna konvention inte 
längre kunna ratificerats av medelmsstaterna. 

2. Denna konvention skall likväl förbli 
gällande till form och innehåll för de med
lemsstater som har ratificerat den men inte 
har ratificerat den nya konventionen varige
nom den revideras. 

Artikel 26 

De engelska och franska versionerna av 
texten till denna konvention är lika giltiga. 

convention, sous reserve que la nouvelle 
convention portant revision soit entree en 
vigueur; 

b) a partir de la date de l'entree en vigueur 
de la nouvelle convention portant revision, 
la presente convention cesserait d'etre ouver
te a la ratification des Membres. 

2. La presente convention demeurerait en 
tout cas en vigueur dans sa forrue et teneur 
pour les Membres qui l'auraient ratifiee et 
qui ne ratifieraient pas la convention portant 
revision. 

Article 26 

Les versions fran<;aise et anglaise du texte 
de la presente convention font egalement 
f o i. 




