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illegális telepek megszállt palesztin területeken történő létesítése miatt Izraellel 
szembeni szankciók elrendeléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megfontoltan építi fel az ügyet a megszállt palesztin területeken a telepek 
kapcsán folytatott izraeli politikával szembeni szankciók elrendeléséről. Miközben megjegyzi, 
hogy a politikai párbeszéd és a nyilvános nyilatkozatok nem vezettek eredményre, a nyomás 
fokozására tesz javaslatot, illetve arra, hogy rendeljenek el a) kereskedelmi szankciókat a 
megszállt területekről származó terményekre, b) pénzügyi szankciókat a megszállt palesztin 
területeken tevékenységet végző vállalkozásokra,valamint utazási korlátozásokat a megszálló 
vezetés befolyásos tagjaira.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A Bizottság észrevételei 

A petíció benyújtója helyesen mutat rá az Izrael által a megszállt területeken (Golán-fennsík, 
a Gázai övezet és Ciszjordánia, beleértve Kelet-Jeruzsálemet) folytatott politikával 
kapcsolatos uniós fellépés két fontos szempontjára, vagyis arra, hogy az Unió nem ismeri el 
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ezeket a területeket Izrael részeként, valamint hogy a nemzetközi humanitárius jogot teljes 
körűen be kell tartani ezeken a területeken. A nemzetközi humanitárius jog betartása 
kulcsfontosságú mind a nemzetközi humanitárius jog alapján védett személyeknek minősülő 
palesztin lakosság, mind a telepek kapcsán folytatott izraeli politikát tekintve. Az Unió 
következetesen és határozottan képviselte álláspontját, amely szerint a telepek a nemzetközi 
jog szerint illegálisak, akadályt jelentenek a békére nézve, és lehetetlenné teszik az izraeli-
palesztin konfliktus kétállami megoldását. A Tanács egyhangúlag sürgette Izrael kormányát, 
hogy hagyjon fel a telepek bővítésére vonatkozó minden tevékenységgel, beleértve azok 
természetes növekedését is, és bontsa le a 2001 márciusa óta kialakított előretolt 
létesítményeket.
A közös egyetértéssel kialakított politika végrehajtását az izraeli hatóságokkal folytatott 
folyamatos politikai párbeszéd szolgálja a legmegfelelőbb módon, amely lehetővé teszi 
számunkra az uniós álláspont és fenntartások képviseletét a telepekkel, a konfliktussal, és az 
emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban mind Izrael államban, mind pedig a 
megszállt területeken. Ezekről a problémákról egyeztetés folyik az izraeli hatóságokkal, 
politikai szinten az EU–Izrael Társulási Tanács keretében, és a munkakapcsolatok szintjén a 
politikai párbeszéddel és együttműködéssel foglalkozó albizottságban és az emberi jogokkal 
foglalkozó informális munkacsoportban. 
A Bizottság úgy véli, hogy a minden szinten folytatott politikai párbeszéd, a diplomáciai 
lépések és a nyilatkozatok hasznos, bevett külpolitikai eszközök, amelyeket a jövőben is 
folyamatosan alkalmazni kell.  A fenti eszközök alkalmazása az Izraellel ápolt kapcsolatok 
során a következőkhöz járult hozzá:

 a palesztin gyermekek nagykorúságának 16 évről 18 évre emelése az izraeli katonai 
jogszabályokban, hogy az életkor megegyezzen az izraeli gyermekeknek az izraeli 
polgári törvénykönyv szerinti nagykorúságával;

 megállapodás (2012 májusában) az izraeli hatóságok és számos – Izrael által fogva 
tartott – palesztin éhségsztrájkoló között;

 A közvélemény figyelmének felhívása a békés tiltakozást folytató palesztin emberijog-
védők helyzetére (amely, mint az Abu-Rahma ügyben is, szabadon bocsátásukat 
eredményezte).

 A Ciszjordánia C területén fennálló helyzet napirenden tartása a nemzetközi színtéren, 
a következőket illetően: házrombolások és kilakoltatások, építési engedélyek palesztin 
falvakban, a földhasználattal és a telepek építésével kapcsolatos korlátozások (pl. 
palesztin magántulajdonú földterületeken), a C terület alapvető fontossága a palesztin 
állam működőképessége szempontjából.

A fentieken túl a Bizottság gondoskodott a vonatkozó uniós szabályozás oly módon történő 
végrehajtásáról, hogy az izraeli telepek ne részesülhessenek az EU-Izrael kétoldalú 
megállapodás nyújtotta előnyökben:
 2005 óta a megszállt területeken található illegális izraeli telepekről származó termékek 

nem részesülnek az EK–Izrael társulási megállapodás szerinti preferenciális tarifális 
elbánásban, ezért vám fizetésére kötelezettek. Ezt az úgynevezett technikai megállapodást 
2012-ben aktualizálták 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). Ekkor számos módon megerősítésre került a technikai megállapodás 
uniós részről való végrehajtásának átláthatósága és hatékonysága:
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 Az Izrael 1967 előtti határain túlról érkező és az EU–Izrael Társulási Tanács eredetre 
vonatkozó szabályozása szerinti kedvezményes elbánásra jogosult importáruk 
azonosításának terhe az uniós tagállamok vámhatóságairól az importőrökre hárul.

 Az Izrael 1967 előtti határain túl fekvő települések – az azonosítás technikai 
eszközeiül szolgáló – irányítószámainak listája immár sokkal átfogóbb és teljesebb.

 Az Izrael 1967 előtti határain túli helyiségek irányítószámait a DG TAXUD közzétette 
weboldalán.

A Külügyek Tanácsa a közel-keleti békefolyamattal kapcsolatos 2012. május 14-i 
következtetéseinek nyomán a Bizottság feltérképezi az eredetmegjelölésre vonatkozó, 
hatályos uniós jogszabályokat, biztosítandó annak teljes és hatékony végrehajtását az illetékes 
tagállami hatóságok által, az izraeli telepeken gyártott termékek megfelelő címkézését 
illetően, vagyis az uniós fogyasztói jogoknak védelme érdekében az esetlegesen félrevezető 
címkézés eseteiben.

Az Unió Izraellel kapcsolatos politikája kiemelt fontosságot tulajdonít a közös értékeknek és 
az izraeli–palesztin konfliktus megoldásának. Ezt alátámasztja az a tény, hogy az EU-izraeli 
kapcsolatoknak az Unió által 2008-ban elfogadott „új szintre emelését” 2009 júniusa óta 
szüneteltetik, az Izrael gázai „Öntött ólom” hadműveletét (2008. december – 2009. január) 
követően kialakult politikai helyzet miatt. Ezt részletezi az EU–Izrael Társulási Tanács 9. 
ülését követően elfogadott uniós nyilatkozat, amely egyértelmű kapcsolatot teremt a „új 
szintre emelés” és (i) „a két fél közös értékei, különös tekintettel a demokráciára, az emberi 
jogok, a jogállamiság és az alapvető szabadságok tiszteletben tartására, a jó kormányzásra és a 
nemzetközi humanitárius jogra”, illetve (ii) „közös érdekeink és céljaink széles skálája, 
többek között azon közös érdek, hogy az izraeli–palesztin konfliktus a kétállamos megoldás 
megvalósításán keresztül rendeződjön, és megvalósuljon a közel-keleti béke, jólét és 
stabilitás” között. Ez a politikai vonal folyamatosan megerősítést nyert, beleértve az EU–
Izrael Társulási Tanács legutóbbi, 2012. júliusi ülését. Ez utóbbi alkalommal az EU világosan 
kijelentette, hogy az Izraellel folytatott esetleges jövőbeni együttműködés területeinek 
kidolgozása akkor lesz lehetséges, amennyiben „teljesülnek a kétoldalú kapcsolatok 
továbbfejlesztésének megkezdésére vonatkozó feltételek.” Megjegyzendő, hogy a „új szintre 
emelés”, valamint a közös értékek és a közel-keleti békefolyamat közti kapcsolat jellemzésére 
az EU először használja a „feltételek” kifejezést. Ezért a gyakorlatban az Izraellel kötött 
kétoldalú megállapodások a 2005-ben elfogadott EU-izraeli szomszédságpolitikai cselekvési 
terven alapulnak, miközben számos más, Földközi-tenger menti állam – pl. Marokkó, 
Jordánia, Palesztina – az Unióval fenntartott kapcsolatok politikai kereteként új generációs 
cselekvési terveket indított, amelyek már az előkészítés előrehaladott állapotában vannak.

Mindezeket figyelembe véve az Unió nem helyesli a kereskedelmi szankciók alkalmazását a 
kétoldalú EU-izraeli kapcsolatok tekintetében. A kereskedelem a növekedést elősegítő 
tényezők egyike, ezért a kereskedelmi tilalom csak akkor jöhet szóba, amennyiben nem áll 
rendelkezésre egyéb eszköz, ami nem áll fenn az EU-izraeli kapcsolatok esetében.  Az Unió 
nem tervezi sem a telepekről származó termékek behozatalának tiltását, sem az ilyen import 
bojkottjában való részvétel bátorítását.
Következtetések

A Bizottság továbbra is a közös értékek és a közel-keleti békefolyamat támogatásának kellő 
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figyelembevétele mellett fogja teljes figyelmét az EU-izraeli kétoldalú kapcsolatok 
fejlesztésére fordítani.


