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Úřední věstník Evropské unie

Oznámení dovozcům
Dovozy z Izraele do EU
(2012/C 232/03)
V dřívějším oznámení dovozcům zveřejněném dne 25. ledna 2005 v Úředním věstníku Evropské unie (1) bylo
hospodářským subjektům připomenuto, že produkty vyrobené v izraelských osadách na územích, která
přešla pod izraelskou správu od června 1967, nemají nárok na výhody vyplývající z preferenčního zachá
zení podle Dohody o přidružení mezi EU a Izraelem (2).
Je třeba připomenout, že podle ujednání mezi EU a Izraelem o provádění protokolu č. 4 k Dohodě
o přidružení mezi EU a Izraelem všechna průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře vydaná
nebo vystavená v Izraeli obsahují od 1. února 2005 poštovní směrovací číslo a název města, vesnice
nebo průmyslové oblasti, kde došlo k výrobě, na základě které se uděluje status původu. Totéž platí pro
veškerá průvodní osvědčení EUR-MED a prohlášení na fakturách EUR-MED, jež mohou být vydána nebo
vyhotovena v Izraeli pro vývoz do EU na základě protokolu č. 4 k Dohodě o přidružení mezi EU a Izraelem
ve znění rozhodnutí Rady přidružení EU-Izrael č. 2/2005 (3).
Hospodářským subjektům, které mají v úmyslu předložit písemné doklady o původu za účelem uplatnění
preferenčního zacházení pro produkty pocházející z Izraele, se oznamuje, že preferenční zacházení bude
zamítnuto u zboží, pro které z důkazu původu vyplývá, že výroba, na základě které je status původu
udělen, se uskutečnila v místě nacházejícím se na územích, která jsou pod správou Izraele od června 1967.
Zatímco zavedené postupy umožňují dostatečné uplatňování tohoto ujednání, způsob provádění v EU, by
měl být na základě zkušeností zefektivněn. Proto se dovozcům oznamuje, že aktuální seznam nezpůsobilých
míst a jejich poštovních kódů je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise vztahujících se
k celní unii (4). Je možné ho také získat od celních orgánů členských států EU nebo na jejich internetových
stránkách.
Hospodářským subjektům se doporučuje, aby do seznamu pravidelně nahlíželi, alespoň před podáním
celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu, u kterého zamýšlejí předložit
důkaz o preferenčním původu vydaný nebo vyhotovený v Izraeli.
Toto oznámení nahrazuje oznámení z 25. ledna 2005 ode dne 13. srpna 2012.
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