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(2012/C 232/03) 

Με προηγούμενη ανακοίνωση στους εισαγωγείς, που δημοσιεύθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2005 στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 1 ), γνωστοποιήθηκε στις επιχειρήσεις ότι τα προϊόντα που παράγονται στις 
περιοχές εποικισμού του Ισραήλ σε εδάφη που τελούν υπό ισραηλινή διοίκηση από τον Ιούνιο 1967 δεν 
επιτρέπεται να υπαχθούν σε καθεστώς προτιμησιακής μεταχείρισης βάσει της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ( 2 ). 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διευθετήσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ όσον αφορά την εφαρμογή του 
πρωτοκόλλου 4 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, όλα τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 και οι δηλώσεις 
τιμολογίου που εκδίδονται ή συντάσσονται από το Ισραήλ πρέπει να φέρουν, από την 1η Φεβρουαρίου 2005, τον 
ταχυδρομικό κώδικα και το όνομα της πόλης, της κοινότητας ή της βιομηχανικής ζώνης όπου πραγματοποιήθηκε 
η παραγωγή των προϊόντων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως καταγόμενα. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα 
πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR-MED και τις δηλώσεις τιμολογίου EUR-MED που ενδέχεται να έχουν εκδοθεί 
ή συνταχθεί στο Ισραήλ προς εξαγωγή στην ΕΕ βάσει του πρωτοκόλλου 4 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ 
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 2/2005 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ( 3 ). 

Γνωστοποιείται στις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να υποβάλλουν δικαιολογητικά καταγωγής με στόχο να εξα 
σφαλίσουν καθεστώς προτιμησιακής μεταχείρισης για προϊόντα καταγωγής Ισραήλ, ότι δεν θα χορηγείται προτι 
μησιακή μεταχείριση στα εμπορεύματα των οποίων το αποδεικτικό καταγωγής αναφέρει ότι η παραγωγή που 
προσδίδει την καταγωγή τους έχει πραγματοποιηθεί σε τόπο εντός των εδαφών που τέθηκαν υπό ισραηλινή 
διοίκηση από τον Ιούνιο 1967. 

Αν και οι υφιστάμενες διαδικασίες εξασφαλίζουν την επαρκή εφαρμογή της διευθέτησης, ο τρόπος εφαρμογής της 
στην ΕΕ πρέπει να εξορθολογιστεί βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας. Προς τον σκοπό αυτό ενημερώνονται οι 
εισαγωγείς ότι ο επικαιροποιημένος κατάλογος των μη επιλέξιμων τοποθεσιών και οι ταχυδρομικοί τους κώδικες θα 
διατίθενται από τούδε και στο εξής στις θεματικές ιστοσελίδες της τελωνειακής ένωσης ( 4 ). Ο κατάλογος διατίθεται 
επίσης από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ ή είναι προσβάσιμος μέσω των αντίστοιχων εθνικών 
ιστοσελίδων. 

Οι επιχειρήσεις καλούνται να συμβουλεύονται τον κατάλογο τακτικά και τουλάχιστον πριν καταθέσουν τελωνειακή 
διασάφηση προκειμένου να θέσουν προϊόντα σε ελεύθερη κυκλοφορία για την οποία σκοπεύουν να καταθέσουν 
αποδεικτικό προτιμησιακής καταγωγής που έχει εκδοθεί ή συνταχθεί από το Ισραήλ. 

Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανακοίνωση της 25ης Ιανουαρίου 2005 από τις 13ης Αυγούστου 2012.

EL 3.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 232/5 

( 1 ) ΕΕ C 20 της 25.1.2005, σ. 2. 
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