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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Közlemény importőrök részére
Árubehozatal Izraelből az EU-ba
(2012/C 232/03)
Az importőröknek szóló korábbi – az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2005. január 25-én közzétett –
közleményben (1) a Bizottság arra emlékeztette a gazdasági szereplőket, hogy az 1967 júniusa óta izraeli
fennhatóság alá került területeken található izraeli településeken előállított termékekre nem alkalmazhatók az
EU–Izrael társulási megállapodás (2) szerinti preferenciális vámintézkedések.
A Bizottság az érdekelteket emlékezteti arra, hogy az EU–Izrael társulási megállapodáshoz csatolt 4. jegy
zőkönyv végrehajtása céljából az Európai Unió és Izrael között létrejött megállapodás értelmében 2005.
február 1-jétől minden, Izraelben kiállított vagy kiadott EUR.1 szállítási bizonyítványon és számlanyilatko
zaton fel kell tüntetni azon város, falu vagy ipari övezet irányítószámát és nevét, ahol a származó helyzetet
eredményező előállításra sor került. Ugyanez vonatkozik minden olyan EUR-MED szállítási bizonyítványra
és EUR-MED számlanyilatkozatra is, amelyet az EU–Izrael társulási tanács 2/2005 határozatával (3) módo
sított EU–Izrael társulási megállapodás alapján, az Európai Unióba való export céljára állítottak ki vagy adtak
ki Izraelben.
A Bizottság tájékoztatja a preferenciális elbánásnak Izraelből származó termékekre való alkalmazása érde
kében okmányszerű bizonyítékokat benyújtani kívánó piaci szereplőket, hogy nem részesülhet preferenciális
elbánásban az olyan áru, amelynek származási igazolásában az szerepel, hogy a származó helyzetet
eredményező előállításra az 1967 júniusa óta izraeli fennhatóság alá került területeken került sor.
Noha a meglévő eljárások biztosítják a megállapodás megfelelő alkalmazását, az Európai Unióban való
végrehajtásának módja a tapasztalatokra való figyelemmel ésszerűsítésre szorul. A Bizottság tájékoztatja
az importőröket, hogy ennek érdekében a preferenciális elbánásból kizárt területeknek és azok irányítószá
mának mindenkori jegyzéke mostantól megtalálható a Bizottság vámuniós tárgyú honlapján (4). A jegyzék
az Európai Unió tagállamainak vámhatóságaitól is beszerezhető és e vámhatóságok honlapján is megtalál
ható.
A Bizottság a piaci szereplőknek azt ajánlja, hogy a jegyzéket tanulmányozzák rendszeresen, de legalább
akkor, ha olyan, szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot készülnek benyújtani,
amelynek esetében a preferenciális származást Izraelben kiállított vagy kiadott okmánnyal kívánják igazolni.
A 2005. január 25-i közleményt 2012. augusztus 13-tól ez a közlemény váltja fel.
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