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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000129/2012 

aan de Commissie 
Artikel 115 van het Reglement 

Vital Moreira 
namens de Commissie internationale handel 

Elmar Brok 
namens de Commissie buitenlandse zaken 

Betreft: Overeenkomst EG-Israël - Overeenstemmingsbeoordeling en aanvaarding van 
industrieproducten (CAA), aanvullend protocol bij de Europees-mediterrane 
overeenkomst 

Het Parlement is gevraagd de CAA-overeenkomst tussen de EU en Israël goed te keuren. De 
Commissie internationale handel (INTA) plaats echter diverse vraagtekens bij deze overeenkomst, en 
wel in juridische zin met betrekking tot de territoriale werkingssfeer en in constitutionele zin met 
betrekking tot de uitvoering. Daarom vraagt het Parlement op de volgende punten om verduidelijking: 

1. Is de Commissie van oordeel dat zij krachtens artikel 9 van het protocol juridisch bevoegd is om 
de territoriale bevoegdheid van de "verantwoordelijke autoriteiten" en de "aangemelde instanties" 
in het kader van dit protocol af te wijzen of geografisch te beperken? Zo ja, welke juridisch 
bindende toezeggingen kan de Commissie het Parlement doen dat zij stilzwijgend noch 
anderszins zal aanvaarden dat de territoriale bevoegdheid van de Israëlische verantwoordelijke 
autoriteit als bedoeld in artikel 9 van het protocol zich uitstrekt tot gebieden die in 1967 onder 
Israëlisch bestuur zijn gebracht? 

2. Hoe kan de Commissie, als de overeenkomst in werking treedt, waarborgen dat er geen 
industrieproducten die in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever of in Oost-
Jeruzalem zijn vervaardigd, uit hoofde van dit protocol worden gecertificeerd? 

3. Hoe zal de Commissie er, gezien eerdere arresten van het Hof van Justitie, voor zorgen dat 
Palestijnse industrieproducten die in de Bezette Palestijnse Gebieden zijn vervaardigd, niet 
worden gediscrimineerd als certificering van die producten door de Israëlische autoriteiten uit 
hoofde van deze overeenkomst wordt aangevraagd? 

4. INTA is zich er weliswaar van bewust dat industriële certificering volgens de CAA-regeling niet 
inhoudt dat de Europese douane-instanties de herkomst van de producten niet langer 
overeenkomstig de zogeheten Technische Regeling EU-Israël hoeven te controleren, maar is er 
niet volledig van overtuigd dat het bestaande mechanisme waterdicht is. Kan de Commissie 
toelichten of zij voornemens is dit mechanisme voor de douanecontrole te herzien of aan te 
scherpen? 
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