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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000129/2012 

Komisi 
článek 115 jednacího řádu 

Vital Moreira 
za Výbor pro mezinárodní obchod 

Elmar Brok 
za Výbor pro zahraniční věci 

Předmět: Dohoda mezi ES a Izraelem - posuzování shody a akceptace průmyslových výrobků 
(CAA); dodatkový protokol k Evropsko-středomořské dohodě 

Parlament byl požádán o souhlas s dohodou o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků 
mezi ES a Izraelem. Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) avšak vyjádřil různé obavy týkající se této 
dohody, konkrétně vznesl právní připomínky k její územní působnosti a ústavní otázky spojené s jejím 
prováděním. Parlament proto žádá následující vysvětlení: 

1. Domnívá se Komise, že má v souladu s článkem 9 protokolu pravomoc zamítnout a geograficky 
omezit územní pravomoci „odpovědných orgánů“ a „oznámených subjektů“ podle tohoto 
protokolu? Pokud ano, jaké právně závazné záruky může Komise Parlamentu poskytnout, že 
nebude tiše či jiným způsobem souhlasit s tím, aby územní pravomoci odpovědného izraelského 
orgánu zmíněné v článku 9 protokolu zahrnovaly území, která se dostala pod izraelskou správu 
v roce 1967? 

2. Pokud tato dohoda vstoupí v platnost, jakým způsobem Komise zabezpečí, aby žádné výrobky 
vyrobené v izraelských osadách na Západním břehu Jordánu či ve východním Jeruzalémě nebyly 
certifikovány v rámci rozsahu působnosti tohoto protokolu? 

3. Jakým způsobem Komise zajistí, s ohledem na předešlé rozsudky Evropského soudního dvora, 
aby palestinské průmyslové výrobky vyrobené na okupovaných palestinských územích nebyly 
diskriminovány v případě, že budou izraelské orgány v rámci této dohody požádány o udělení 
certifikace pro tyto výrobky? 

4. I když si je výbor INTA vědom toho, že průmyslová certifikace v rámci dohody o posuzování shody 
a akceptaci průmyslových výrobků neznamená, že evropské celní orgány již nesmí kontrolovat 
původ výrobků v souladu s technickým ujednáním mezi EU a Izraelem, není zcela přesvědčen 
o tom, že zavedený mechanizmus je dostatečně zabezpečen proti zneužití. Může Komise objasnit, 
zda má v úmyslu přezkoumat či zpřísnit tento mechanizmus celní kontroly? 
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