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Въпрос с искане за устен отговор O-000129/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Vital Moreira
от името на Комисия по международна търговия
Elmar Brok
от името на Комисия по външни работи

Относно: Споразумение между Европейската общност и Израел - оценка на съответствието 
и приемане на промишлени продукти, допълнителен протокол към Евро-
средиземноморското споразумение

Европейският парламент беше приканен да даде одобрението си относно споразумението 
между ЕС и Израел за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти. 
Комисията по международна търговия (INTA), обаче, има различни опасения по отношение на 
това споразумение, а именно – съображения от правен характер относно териториалния му 
обхват и опасения от конституционен характер относно изпълнението му. Поради това 
Парламентът отправя искане за следните пояснения:

1. Счита ли Комисията, че има юридическите правомощия съгласно член 9 от Протокола да 
отхвърли или да ограничи в географски план териториалните компетентности на 
„отговорните органи“ и „нотифицираните органи“? Ако е така, какво обвързващо уверение 
може да даде Комисията на Парламента, че няма да допусне, с мълчаливо съгласие или по 
друг начин, териториалната компетентност на израелския отговорен орган, посочена в член 
9 на Протокола, да обхване териториите, преминали под управление на Израел през 1967 
г.?

2. Ако споразумението влезе в сила, как Комисията ще гарантира, че няма да има 
промишлени продукти, произведени в израелски селища на Западния бряг или Източен 
Йерусалим, сертифицирани съгласно този протокол?

3. Как ще гарантира Комисията, предвид предходните решения на Съда на Европейските 
общности, че палестинските промишлени продукти, произведени в окупираните 
палестински територии, няма да са обект на дискриминация, ако се отправи искане за 
тяхната сертификация от израелските органи в съответствие с това споразумение?

4. Въпреки че комисията по международна търговия знае, че промишлената сертификация 
съгласно споразумението за оценка на съответствието и приемане на промишлени 
продукти не освобождава европейските митнически органи на Съюза от отговорността да 
проверяват произхода на продуктите, в съответствие с така нареченото „техническо 
споразумение между ЕС и Израел“, тя не е напълно убедена, че действащият механизъм е 
абсолютно надежден. Може ли Комисията да поясни дали възнамерява да преразгледа или 
да подсили този механизъм на митнически контрол?
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