ПРИЛОГ 2.
Минимални еколошки и социјални услови за биогорива која су увезена из држава које
нису чланице Европске уније или произведена од пољопривредних сировина које су
пореклом из држава које нису чланице Европске уније
1.
Минимални еколошки и социјални услови за биогорива која су увезена
из држава које нису чланице Европске уније или су произведена од пољопривредних
сировина које су пореклом из држава које нису чланице Европске уније, сматрају се
испуњеним уколико су у држави порекла биогорива, односно сировине, потврђене и
примењене следеће конвенције Међународне организације рада:
1)
Конвенција о принудном или обавезном раду (Закон о пројекту
Конвенције о принудном или обавезном раду, „Службене Новине Краљевине
Југославије”, број 297- CXI/32),
2)
Конвенција о синдикалним слободама и заштити синдикалних права
(Уредба о ратификацији конвенције МОР-а брoj 87 о синдикалним слободама и
заштити синдикалних права, „Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори”, број
8/58),
3)
Конвенција о примени принципа параорганизовања и колективног
договарања (Уредба о ратификацији Конвенције Међународне организације рада број
98, о примени принципа параорганизовања и колективног договарања, „Службени лист
ФНРЈ – Додатак”, број 11/58),
4)
Конвенција о једнакости награђивања мушке и женске радне снаге за рад
једнаке вредности (Указ о ратификацији Конвенције о једнакости награђивања мушке
и женске радне снаге за рад једнаке вредности, „Службени весник Президијума
Народне скупштине ФНРЈˮ, број 12/52),
5)
Конвенција која се односи на укидање принудног рада (Закон о
потврђивању Конвенције МОР број 105 која се односи на укидање принудног рада,
„Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 13/02),
6)
Конвенција која се односи на дискриминацију у погледу запошљавања и
занимања (Уредба о ратификацији Конвенције Међународне организације рада бр. 111
која се односи на дискриминацију у погледу запошљавања и занимања, „Службени
лист ФНРЈˮ - Међународни уговориˮ, број 3/61),
7)
Конвенција број 138 о минималним годинама старости за заснивање
радног односа (Закон о ратификацији Конвенције Међународне организације рада бр.
138 о минималним годинама старости за заснивање радног односа, „Службени лист
СФРЈ - Међународни уговориˮ, број 14/82).
2.
Осим конвенцијa Међународне организације рада из тачке 1. овог
прилога, у земљи порекла биогорива, односно сировине која није у Европској унији
морају да буду потврђени и примењени следећи међународни акти:
1)
Картагена протокол о биолошкој заштити уз Конвенцију о биолошкој
разноврсности (Закон о ратификацији Картагена протокола о биолошкој заштити уз
Конвенцију о биолошкој разноврсности, са анексима, „Службени лист СЦГ Међународни уговори”, број 16/05),
2)
Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље фауне и
флоре (Закон о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста
дивље фауне и флоре, „Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 11/01).

