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Om: Andragende 0488/2012 af Pär-Anders Aronsson, svensk statsborger, om 
sanktioner mod Israel for etablering af ulovlige bosættelser i de besatte 
palæstinensiske områder

1. Sammendrag

Andrageren argumenterer omhyggeligt for indførelse af sanktioner mod den israelske 
bosættelsespolitik i de besatte palæstinensiske områder. Da han konstaterer, at politisk dialog 
og offentlige erklæringer ikke har båret frugt, foreslår han at skærpe indsatsen og indføre a) 
handelssanktioner mod produkter fra de besatte områder, b) finansielle sanktioner over for 
virksomheder med aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder og rejserestriktioner for 
fremtrædende medlemmer af besættelsesmagten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Kommissionens bemærkninger

Andrageren påpeger med rette to vigtige aspekter af EU's aktioner vedrørende Israels politik i 
de besatte områder (Golanhøjderne, Gazastriben og Vestbredden, herunder Østjerusalem) –
EU's manglende anerkendelse af, at disse territorier er en del af Israel, og behovet for 
fuldstændig overholdelse af den humanitære folkeret i disse områder. Overholdelse af den 
humanitære folkeret er et centralt spørgsmål, både med hensyn til situationen for den 
palæstinensiske befolkning, som har status som beskyttede personer i henhold til den 
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humanitære folkeret, og med hensyn til Israels bosættelsespolitik. EU har konsekvent og 
utvetydigt tilkendegivet sin holdning om, at bosættelserne er ulovlige i henhold til folkeretten, 
udgør en hindring for fred og truer med at gøre en tostatsløsning på den israelsk-
palæstinensiske konflikt umulig. Rådet har enstemmigt opfordret den israelske regering til at 
afslutte alle bosættelsesaktiviteter, herunder naturlig vækst, og at nedlægge alle forposter 
opført siden marts 2001.
Gennemførelsen af denne enstemmige politiske linje er bedst tjent ved at indgå i en løbende 
politisk dialog med de israelske myndigheder, som giver os mulighed for konsekvent at lade 
EU's synspunkter udøve indflydelse på bosættelsesspørgsmålet og at formidle EU's 
bekymringer om både dette og andre spørgsmål i forbindelse med konflikten samt til 
overholdelse af menneskerettighederne både inden for Israel og i de besatte områder. Disse 
spørgsmål drøftes med de israelske myndigheder, på politisk plan i Associeringsrådet EU-
Israel og på arbejdsniveau inden for underudvalget om politisk dialog og samarbejde og i den 
uformelle arbejdsgruppe om menneskerettigheder.
Kommissionen mener, at den politiske dialog på alle niveauer, diplomatiske tiltag og 
offentlige erklæringer er nyttige udenrigspolitiske værktøjer, der er blevet brugt og skal 
bruges kontinuerligt i fremtiden. Anvendelsen af sådanne instrumenter over for Israel har 
bidraget til:

 at hæve myndighedsalderen for palæstinensiske børn fra 16 til 18 i henhold til israelsk 
militær lovgivning, således at den svarer til myndighedsalderen for israelske børn i 
henhold til israelsk borgerlig lovgivning

 at opnå enighed (maj 2012) mellem de israelske myndigheder og en række 
palæstinensiske sultestrejkende i israelske fængsler

 at øge bevidstheden om forholdene for palæstinensiske 
menneskerettighedsforkæmpere, som er beskæftiget med fredelige protester (hvilket i 
f.eks. Abu-Rahma-sagen har medført løsladelse)

 utvetydigt at sætte forholdene i område C på Vestbredden på den internationale 
dagsorden vedrørende: nedrivninger og udsættelser, byggetilladelser i palæstinensiske 
landsbyer, restriktioner på anvendelse af arealer og bosættelsesbyggeri (navnlig på 
privat palæstinensisk jord) og område C's grundlæggende betydning for 
levedygtigheden af en palæstinensisk stat.

I tillæg til ovenstående har Kommissionen sikret, at relevant EU-lovgivning anvendes for ikke 
at tillade israelske bosættelser at drage fordel af de muligheder, som det bilaterale samarbejde 
mellem EU og Israel giver:
 Siden 2005 har produkter fra ulovlige israelske bosættelser i de besatte områder ikke haft 

fordel af præferencetoldbehandling i henhold til associeringsaftalen EF-Israel og er derfor 
underlagt told. Denne såkaldte tekniske aftale blev opdateret i 2012 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). Derved bliver gennemsigtigheden og effektiviteten i gennemførelsen af 
den tekniske aftale på EU-siden styrket på flere måder:
 Det pålægges importørerne i stedet for EU-medlemsstaternes toldmyndigheder at 

udpege de importvarer, der kommer fra områder, der ligger uden for Israels grænser 
fra før 1967, og som påberåber sig præferencebehandling i henhold til 
oprindelsesreglerne i associeringsaftalen EU-Israel.
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 Listen over postnumrene for lokaliteter, der ligger uden for Israels grænser fra før 
1967, som er den tekniske referenceinstrument for en sådan udpegning, gøres langt 
mere omfattende og udtømmende.

 Listen over postnumrene for lokaliteter, der ligger uden for Israels grænser fra før 
1967, er offentliggjort på webstedet for GD TAXUD.

Som en opfølgning på konklusionerne fra Rådet for Udenrigsanliggender om fredsprocessen i 
Mellemøsten den 14. maj 2012 er Kommissionen i færd med at kortlægge eksisterende EU-
lovgivning om oprindelsesmærkning med henblik på at sikre, at de kompetente myndigheder i 
EU-medlemsstaterne gennemfører den fuldstændigt og effektivt med hensyn til korrekt 
mærkning af varer produceret i israelske bosættelser med det formål at beskytte 
forbrugerrettighederne i EU i tilfælde af mærkning, der kunne være vildledende.

EU's politik over for Israel prioriterer fælles værdier og løsningen af den israelsk-
palæstinensiske konflikt. Dette fremgår ved, at den "opgradering" af forholdet mellem EU og 
Israel, der blev vedtaget af EU i 2008, er blevet stillet i bero siden juni 2009 på grund af den 
politiske situation efter Israels operation "Cast Lead" i Gaza (december 2008 – januar 2009). 
Mere specifikt fastsætter EU-erklæringen, der blev vedtaget aftenen før det 9. møde i 
Associeringsrådet EU-Israel den 15. juni 2009, en klar kobling mellem denne "opgradering" 
og i) "fælles værdier hos de to parter, navnlig vedrørende demokrati, respekt for 
menneskerettigheder, retsstaten og de grundlæggende frihedsrettigheder, god regeringsførelse 
og humanitær folkeret", samt ii)" bredden i vore fælles interesser og målsætninger, [der] 
omfatter af den israelsk-palæstinensiske konflikt ved gennemførelse af tostatsløsningen, 
fremme af fred, velstand og stabilitet i Mellemøsten." Denne politiske linje er konsekvent 
blevet bekræftet, herunder på det seneste møde i Associeringsrådet EU-Israel i juli 2012. Ved 
sidstnævnte lejlighed erklærede EU utvetydigt, at drøftelser af gennemførelsen af områder for 
et potentielt fremtidigt samarbejde med Israel vil blive mulige, "når betingelserne for at 
komme nærmere en opgradering af de bilaterale forbindelser er opfyldt". Det bør bemærkes, 
at EU for første gang brugte udtrykket "betingelser" for at beskrive sammenhængen mellem 
en "opgradering" på den ene side og fælles værdier og fremskridt i fredsprocessen i 
Mellemøsten på den anden side. Således gennemføres bilaterale forbindelser med Israel i 
praksis på grundlag af ENP-handlingsplanen EU-Israel, der blev vedtaget i 2005, mens en 
række andre Middelhavslande – f.eks. Marokko, Jordan, Palæstina – har lanceret og er på et 
fremskredent stade af udarbejdelsen af en ny generation handlingsplaner som politisk ramme 
for deres forbindelser med EU.

På denne baggrund fremmer EU ikke brugen af handelssanktioner i forbindelse med de 
bilaterale forbindelser mellem EU og Israel. Handel anses som et element til vækstskabelse, 
og derfor overvejes handelsforbud kun, når der ikke er noget andet instrument, der kan 
bruges, hvilket ikke er tilfældet for de bilaterale forbindelser mellem EU og Israel. EU 
påtænker heller ikke at forbyde import af varer fra bosættelser eller at opfordre til deltagelse i 
boykot mod en sådan import.

Konklusion

Kommissionen vil fortsat opmærksomt følge udviklingen af de bilaterale forbindelser mellem 
EU og Israel under hensyntagen til fælles værdier og støtte til fredsprocessen i Mellemøsten.


