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В предишно известие до вносителите, публикувано на 25 януари 2005 г. в Официален вестник на Евро 
пейския съюз ( 1 ), на икономическите субекти бе припомнено, че продуктите, произведени в израелските 
селища, разположени в Голанските възвишения, ивицата Газа и Западния бряг на р. Йордан (включително 
Източен Ерусалим) не могат да се ползват от преференциални тарифи в рамките на Споразумението за 
асоцииране между ЕС и Израел ( 2 ). 

Комисията напомня, че съгласно споразумението между ЕС и Израел за прилагането на протокол № 4 към 
Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел всички сертификати за движение EUR.1 и декларации 
върху фактура, издавани или изготвяни в Израел, носят от 1 февруари 2005 г. пощенския код и името на 
града, селото или промишлената зона на производството, предоставящо статут на продукт с произход. Същото 
се отнася за всички сертификати за движение EUR-MED, както и за декларациите върху фактура EUR-MED, 
издавани или изготвяни в Израел за износ към ЕС въз основа на протокол № 4 към Споразумението за 
асоцииране между ЕС и Израел, изменено с Решение № 2/2005 на Съвета за асоцииране ЕС—Израел ( 3 ). 

Икономическите субекти, възнамеряващи да представят документни доказателства за произход с оглед префе 
ренциалното третиране на продукти с произход от Израел, се уведомяват, че преференциалното третиране ще 
бъде отказано на стоки, за които доказателството за произход показва, че производството, предоставящо 
статут на произход, е извършено в териториите, попаднали под администрацията на Израел след юни 1967 г. 

Макар действащите процедури да позволяват адекватно прилагане на споразумението, начинът, по който то се 
прилага в ЕС подлежи на рационализиране в светлината на досегашния опит. За тази цел, вносителите се 
уведомяват, че актуализираният списък с неотговарящи на условията местоположения и техните пощенски 
кодове е вече публикуван на тематичния уебсайт на Комисията, посветен на митническия съюз ( 4 ). Той може 
също да бъде получен от митническите власти на държавите-членки на ЕС или да бъде намерен на техните 
страници в интернет. 

Икономическите субекти се приканват редовно да проверяват списъка най-малкото преди да подават 
митнически декларации за допускане на стоки за свободно обращение, към които смятат да приложат 
доказателство за преференциален произход, издадено или изготвено в Израел. 
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