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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 488/2012, którą złożył Pär-Anders Aronsson (Szwecja) w sprawie 
nakładania sankcji na Izrael za tworzenie nielegalnych osiedli na 
okupowanych terytoriach palestyńskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krok po kroku argumentuje potrzebę nałożenia sankcji przeciwko 
izraelskiej polityce osiedlania na okupowanych terytoriach palestyńskich. Mając na uwadze 
to, że dialog polityczny i oświadczenia publiczne okazały się bezowocne, sugeruje on 
podjęcie działań i nałożenie a) sankcji handlowych na producentów z terytoriów 
okupowanych oraz b) sankcji finansowych na przedsiębiorstwa prowadzące działalność na 
okupowanych terytoriach palestyńskich i ograniczeń podróży na głównych członków 
okupującej administracji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Uwagi Komisji 

Składający petycję słusznie zwraca uwagę na dwa istotne aspekty działań UE dotyczących 
polityki Izraela na okupowanych terytoriach (Wzgórza Golan, Strefa Gazy oraz Zachodni 
Brzeg Jordanu, w tym wschodnia Jerozolima) – nieuznawanie przez UE tych terytoriów za 
część Izraela oraz podkreślanie potrzeby pełnego przestrzegania międzynarodowego prawa 
humanitarnego (MPH) na tych obszarach. Przestrzeganie międzynarodowego prawa 
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humanitarnego jest kwestią kluczową, zarówno w odniesieniu do sytuacji ludności 
palestyńskiej, która ma status chroniony na mocy MPH, oraz w odniesieniu do izraelskiej 
polityki osadnictwa. UE w sposób konsekwentny i zdecydowany trwa na stanowisku, że w 
myśl prawa międzynarodowego osiedla te są nielegalne, utrudniają osiągnięcie pokoju oraz 
stwarzają zagrożenie, że dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego 
będzie niemożliwe. Rada jednogłośnie wezwała rząd Izraela do zaprzestania wszelkiej 
działalności osadniczej, w tym jej naturalnego rozwoju, i do rozbiórki wszystkich osiedli 
wzniesionych od marca 2001 r.
Przyjęciu jednogłośnej linii polityki najlepiej służy zaangażowanie w bieżący dialog 
polityczny z izraelskimi władzami, który pozwala w sposób ciągły podkreślać stanowisko UE 
i przekazywać uwagi UE dotyczące problemu osadnictwa, jak również innych kwestii 
związanych z konfliktem i poszanowaniem praw człowieka zarówno w Izraelu, jak i na 
terytoriach okupowanych. Kwestie te omawiane są z władzami Izraela na szczeblu 
politycznym, w ramach Rady Stowarzyszenia UE-Izrael oraz na szczeblu roboczym, w 
ramach podkomitetu ds. dialogu politycznego i współpracy i nieformalnej grupy roboczej ds. 
praw człowieka. 
Komisja jest zdania, że dialog polityczny na wszystkich poziomach, działania dyplomatyczne 
oraz oświadczenia publiczne stanowią przydatne narzędzia kształtowania polityki, które były 
wykorzystywane i powinny być stale wykorzystywane w przyszłości. Stosowanie
powyższych środków wobec Izraela przyczyniło się do:

 podniesienia dla palestyńskich dzieci granicy pełnoletniości z 16 do 18 lat zgodnie z 
izraelskim prawem wojskowym, tak aby była ona równa z granicą pełnoletniości dla 
izraelskich dzieci zgodnie z izraelskim prawem cywilnym;

 osiągnięcia porozumienia (w maju 2012 r.) pomiędzy władzami Izraela a 
Palestyńczykami prowadzącymi strajk głodowy w izraelskich więzieniach;

 podniesienia świadomości w odniesieniu do sytuacji palestyńskich obrońców praw 
człowieka, którzy prowadzili pokojowe protesty (doprowadziło to, tak jak w 
przypadku sprawy Abdallaha Abu-Rahmy, do ich uwolnienia);

 wyraźnego zwrócenia uwagi międzynarodowej opinii publicznej na kwestię sytuacji 
panującej w strefie C na Zachodnim Brzegu Jordanu w odniesieniu do: wyburzeń i 
eksmisji, pozwoleń na budowę w palestyńskich wioskach, ograniczeń w 
wykorzystywaniu zasobów gruntowych i budowie osiedli (szczególnie na 
palestyńskich terenach prywatnych), fundamentalnego znaczenia strefy C dla 
funkcjonowania państwa palestyńskiego.

Ponadto Komisja zadbała o to, by wprowadzono właściwe prawodawstwo UE 
uniemożliwiające izraelskim osiedlom czerpanie korzyści wynikających z dwustronnej 
współpracy na linii UE-Izrael:
 Od 2005 r. produkty pochodzące z nielegalnych osiedli izraelskich na okupowanych 

terytoriach nie są objęte preferencyjnym traktowaniem taryfowym na mocy Układu o 
Stowarzyszeniu między WE a Izraelem, w związku z czym podlegają obowiązkowi 
uiszczania ceł. To tzw. porozumienie techniczne (TA) zostało uaktualnione w 2012 r. 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). Tym samym przejrzystość i skuteczność wprowadzania porozumienia 
technicznego po stronie UE zostały dodatkowo wzmocnione na kilka sposobów:
 obowiązek identyfikowania towarów importowanych pochodzących spoza terenów, 

które należały do Izraela przed rokiem 1967, i wnioskowanie o preferencyjne 
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traktowanie na mocy reguł pochodzenia układu o stowarzyszeniu między UE a 
Izraelem został przeniesiony z organów celnych państw członkowskich na 
importerów;

 lista kodów pocztowych obejmująca miejscowości znajdujące się na terenach, które 
nie należały do Izraela przed rokiem 1967, stanowiąca narzędzie techniczne 
umożliwiające taką identyfikację, stała się pełniejsza i bardziej szczegółowa;

 lista kodów pocztowych miejscowości znajdujących się na terenach, które nie należały 
do Izraela przed rokiem 1967, została opublikowana na stronie internetowej DG 
TAXUD.

W następstwie konkluzji Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 14 maja 2012 r. dotyczących 
bliskowschodniego procesu pokojowego (MEPP), Komisja analizuje obowiązujące 
prawodawstwo UE w zakresie wskazywania miejsca pochodzenia, tak aby zagwarantować 
jego pełną i skuteczną realizację przez właściwe organy państw członkowskich UE w 
odniesieniu do właściwego znakowania towarów wyprodukowanych w izraelskich osiedlach, 
co ma na celu ochronę praw konsumentów w UE w przypadkach, gdy znakowanie mogłoby 
być mylące.

W polityce UE wobec Izraela priorytetowe znaczenie nadaje się wspólnym wartościom i 
kwestii rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Dowodem na to może być fakt, że
„przeniesienie na wyższy szczebel” stosunków na linii UE-Izrael, zaplanowane przez UE w 
2008 r., zostało wstrzymane począwszy od czerwca 2009 r. z powodu sytuacji politycznej po 
izraelskiej operacji „Płynny Ołów” w strefie Gazy (grudzień 2008 r. – styczeń 2009 r.). W 
szczególności, oświadczenie UE przyjęte w przeddzień dziewiątego posiedzenia Rady 
Stowarzyszenia UE-Izrael, które odbyło się 15 czerwca 2009 r., tworzy wyraźną zależność 
pomiędzy „przeniesieniem stosunków na wyższy szczebel” a (i) „wspólnymi dla obu stron 
wartościami, szczególnie dotyczącymi demokracji i poszanowania praw człowieka, 
praworządności, podstawowych wolności, dobrych rządów i międzynarodowego prawa 
humanitarnego” oraz (ii) „szerokiego spektrum wspólnych interesów i celów, w tym 
rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego poprzez wdrożenie rozwiązania polegającego 
na współistnieniu dwóch państw oraz promowania pokoju, dobrobytu i stabilności na Bliskim 
Wschodzie”. Ta linia polityki jest konsekwentnie podtrzymywana; została ona również 
potwierdzona podczas ostatniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE-Izrael w lipcu 2012 r.
Przy tej okazji UE wyraźnie oświadczyła, że rozmowy na temat wdrażania obszarów 
ewentualnej przyszłej współpracy z Izraelem będą możliwe, gdy „zostaną spełnione warunki 
pozwalające na przeniesienie na wyższy szczebel stosunków dwustronnych”. Należy 
zaznaczyć, że w celu opisania związku między „przeniesieniem na wyższy szczebel 
stosunków” a wspólnymi wartościami i postępem w zakresie bliskowschodniego procesu 
pokojowego, UE po raz pierwszy użyła określenia „warunki”. Tak więc w praktyce 
dwustronne stosunki z Izraelem prowadzone są w oparciu o plan działania europejskiej 
polityki sąsiedztwa UE-Izrael, przyjęty w 2005 r., podczas gdy inne kraje basenu morza 
Śródziemnego – np. Maroko, Jordania czy Palestyna – uruchomiły znajdujące się obecnie w 
zaawansowanym stadium programy opracowywania nowej generacji planów działania, które 
mają stanowić polityczne ramy ich stosunków z UE.

W związku z powyższym, UE nie popiera stosowania sankcji handlowych w kontekście 
stosunków dwustronnych UE-Izrael. Handel uważany jest za instrument tworzenia wzrostu i z 
tego powodu nałożenie zakazu handlu może być rozważane wyłącznie w sytuacjach, gdy 
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żadne inne rozwiązanie nie jest dostępne, co nie ma miejsca w przypadku stosunków 
dwustronnych UE-Izrael. UE nie przewiduje wprowadzenia zakazu importu produktów z 
izraelskich osiedli, ani nie planuje zachęcać do udziału w bojkocie takich towarów.
Podsumowanie

Komisja w dalszym ciągu będzie z najwyższą uwagą śledzić rozwój stosunków dwustronnych 
UE-Izrael, należycie uwzględniając kwestie wspólnych wartości i postępów w zakresie 
bliskowschodniego procesu pokojowego.


