
CM\939005NL.doc PE513.189v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.4.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 488/2012, ingediend door Pär-Anders Aronsson (Zweedse 
nationaliteit), over het opleggen van sancties aan Israël voor de vestiging van 
illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant geeft zorgvuldig een aantal redenen om sancties op te leggen tegen het 
Israëlische nederzettingenbeleid in de bezette Palestijnse gebieden. Hij merkt op dat de 
politieke dialoog en de openbare verklaringen geen vruchten hebben afgeworpen en stelt voor 
om de inzet te verhogen en a) handelssancties op te leggen voor landbouwproducten uit de 
bezette gebieden, b) financiële sancties op te leggen aan bedrijven die actief zijn in de bezette 
Palestijnse gebieden, evenals reisbeperkingen voor vooraanstaande leden van de bezettende 
overheid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Opmerkingen van de Commissie

Rekwestrant wijst terecht op twee belangrijke aspecten van EU-acties betreffende het beleid 
dat Israël voert in de bezette gebieden (de Golanhoogten, de Gazastrook en de Westelijke 
Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem) – de niet-erkenning door de EU dat deze 
gebieden deel uitmaken van Israël en het feit dat het Internationaal Humanitair Recht (IHR) in 
deze gebieden volledig moet worden nageleefd. De inachtneming van het IHR is een 
essentiële kwestie, zowel wat betreft de situatie van de Palestijnse bevolking (die onder het 
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IHR de status van beschermde personen geniet), als wat betreft het nederzettingenbeleid van 
Israël. De EU heeft op een consequente en standvastige manier haar standpunt geuit dat 
nederzettingen illegaal zijn overeenkomstig het internationaal recht, dat ze een belemmering 
vormen voor de vrede en dat ze een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse 
conflict onmogelijk dreigen te maken. De Raad heeft er bij de Israëlische regering unaniem op 
aangedrongen dat alle nederzettingsactiviteiten, met inbegrip van natuurlijke groei, worden 
stopgezet en dat de buitenposten die sinds maart 2001 zijn gebouwd, worden ontmanteld.

Het uitvoeren van deze unanieme beleidslijn wordt het best gediend door deelname aan een 
lopende politieke dialoog met de Israëlische autoriteiten. Dit stelt ons in staat op een 
consequente manier EU-visies te beïnvloeden en EU-bezorgdheden over te brengen zowel wat 
betreft de nederzettingenkwesties als wat betreft andere kwesties in verband met het conflict 
en in verband met respect voor de mensenrechten, zowel in Israël als in de bezette gebieden.
Deze kwesties worden besproken met de Israëlische autoriteiten: op politiek niveau binnen de 
Associatieraad EU-Israël en op werkniveau in het subcomité politieke dialoog en 
samenwerking en in de informele werkgroep mensenrechten.

De Commissie gelooft dat politieke dialoog op alle niveaus, diplomatieke demarches en 
openbare verklaringen nuttige instrumenten zijn geweest voor het buitenlands beleid en verder 
moeten worden gebruikt in de toekomst. Het toepassen van deze instrumenten op Israël heeft 
bijgedragen tot:

 een verhoging van de meerderjarigheid van Palestijnse kinderen van 16 naar 18 onder 
Israëlisch militair recht, zodat dit gelijk wordt aan de meerderjarigheid van Israëlische 
kinderen onder Israëlisch burgerlijk recht;

 een overeenkomst (mei 2012) tussen de Israëlische autoriteiten en een aantal 
Palestijnse hongerstakers in Israëlische gevangenissen;

 een betere bewustmaking van de situatie van Palestijnse mensenrechtenactivisten die 
betrokken waren bij vreedzame protesten (wat, zoals in de zaak Abu-Rahma, heeft 
geleid tot hun vrijlating);

 het stevig op de internationale agenda plaatsen van de situatie in Zone C van de 
Westelijke Jordaanoever, wat betreft: vernietiging van huizen en uitzettingen, 
bouwvergunningen in Palestijnse dorpen, beperkingen op het gebruik van land en de 
bouw van nederzettingen (in het bijzonder op Palestijnse privégrond), het 
fundamentele belang van Zone C voor de levensvatbaarheid van een Palestijnse staat.

Bovenop dit alles heeft de Commissie ervoor gezorgd dat relevante EU-wetgeving wordt 
toegepast zodat Israëlische nederzettingen geen profijt kunnen halen uit de kansen die 
voortkomen uit de bilaterale samenwerking tussen de EU en Israël.
 Sinds 2005 kunnen producten uit illegale Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden 

niet profiteren van de gunstige tariefbehandeling voorzien onder de 
Associatieovereenkomst EU-Israël en moeten er dus op die producten douanerechten 
worden betaald. Deze zogenaamde technische regeling werd in 2012 geüpdatet 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). Zo wordt de transparantie en de doeltreffendheid van de uitvoering van 
de technische regeling aan de kant van de EU op verschillende manieren versterkt:
 De taak van het in kaart brengen van geïmporteerde producten die afkomstig zijn van 

voorbij de Israëlische grenzen van voor 1967 en die aanspraak maken op preferentiële 
behandeling volgens de oorsprongsregels van de Associatieovereenkomst EU-Israël 
wordt verschoven van de douaneautoriteiten van de EU-lidstaten naar de importeurs.
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 Het technische referentie-instrument voor het in kaart brengen van die producten, de 
lijst van postcodes van plaatsen voorbij de Israëlische grenzen van voor 1967, wordt 
veel uitgebreider en uitvoeriger.

 De lijst van postcodes van plaatsen voorbij de Israëlische grenzen van voor 1967 
wordt gepubliceerd op de website van DG TAXUD.

Ter opvolging van conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over het vredesproces in het 
Midden-Oosten (MEPP) van 14 mei 2012, brengt de Commissie de bestaande EU-wetgeving 
inzake herkomstetikettering in kaart om zo te verzekeren dat ze door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten volledig en doeltreffend kan worden uitgevoerd met betrekking tot het correct 
etiketteren van producten geproduceerd in Israëlische nederzettingen, en dit om de rechten 
van EU-consumenten te beschermen tegen mogelijk misleidende etikettering.

In het EU-beleid ten aanzien van Israël wordt hoge prioriteit verleend aan gedeelde waarden 
en het oplossen van het Israëlisch-Palestijns conflict. Bewijs hiervoor is het feit dat het 
"upgraden" van de relatie tussen de EU en Israël, overeengekomen door de EU in 2008, sinds 
juni 2009 werd opgeschort vanwege de politieke situatie na Israëls operatie "Gegoten Lood" 
in Gaza (december 2008 - januari 2009). Meer in het bijzonder is het zo dat de EU-verklaring 
aangenomen aan de vooravond van de 9deAssociatieraad EU-Israël van 15 juni 2009 de 
"upgrade" duidelijk koppelt aan (i) "de gedeelde waarden van beide partijen, in het bijzonder 
wat betreft democratie en respect voor de mensenrechten, de rechtstaat en de fundamentele 
vrijheden, goed bestuur en internationaal humanitair recht", en (ii) "het wijde gamma van 
onze gemeenschappelijke belangen en doelstellingen met inbegrip van het oplossen van het 
Israëlisch-Palestijns conflict door de tweestatenoplossing toe te passen en vrede, welvaart en 
stabiliteit in het Midden-Oosten te promoten". Deze beleidslijn werd sindsdien steeds 
bevestigd, onder andere tijdens de meest recente bijeenkomst van de Associatieraad EU-Israël 
in juli 2012. Bij die gelegenheid heeft de EU duidelijk vermeld dat bespreking over de 
toepassing van gebieden voor potentiële samenwerking met Israël in de toekomst mogelijk zal 
zijn "wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden om over te gaan tot een upgrade van de 
bilaterale relaties". Hier moet worden opgemerkt dat, om het verband te beschrijven tussen 
een "upgrade" enerzijds en gedeelde waarden en vooruitgang in het MEPP anderzijds, de EU 
voor het eerst de term "voorwaarden" gebruikte. In de praktijk worden bilaterale relaties met 
Israël dus gevoerd op basis van het ENB-actieplan EU-Israël dat werd aangenomen in 2005, 
terwijl een aantal andere landen van het Middellandse Zeegebied – bv. Marokko, Jordanië, 
Palestina – van start zijn gegaan met en ver staan in de voorbereiding van een nieuwe 
generatie actieplannen als politiek kader van hun relaties met de EU.

Tegen deze achtergrond moedigt de EU het gebruik van handelssancties in de context van de 
bilaterale relaties EU-Israël niet aan. Handel wordt beschouwd als een element van het 
creëren van groei, een verbod op handel kan daarom enkel worden overwogen wanneer er 
geen ander instrument beschikbaar is, wat voor de bilaterale relaties tussen de EU en Israël 
niet het geval is. Ook een verbod op het importeren van producten uit de nederzettingen wordt 
door de EU niet overwogen, net zomin als het aanmoedigen van deelname aan boycots van 
zulke geïmporteerde producten.
Conclusie

De Commissie zal haar volledige aandacht blijven richten op de ontwikkeling van bilaterale 
relaties tussen de EU en Israël en zal daarbij gedeelde waarden en de vooruitgang van het 
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MEPP ter dege in acht nemen.


