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W poprzednim zawiadomieniu skierowanym do importerów, opublikowanym w dniu 25 stycznia 2005 r. 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( 1 ), przypomniano przedsiębiorcom, że produkty wytwarzane 
w osiedlach izraelskich znajdujących się na terytoriach będących od 1967 r. pod kontrolą izraelskiej 
administracji nie są uprawnione do korzystania z preferencyjnego traktowania taryfowego na mocy układu 
o stowarzyszeniu między UE i Izraelem ( 2 ). 

Należy przypomnieć, że zgodnie z ustaleniami między UE a Izraelem dotyczącymi wdrożenia protokołu 4 
do układu o stowarzyszeniu UE–Izrael wszystkie świadectwa przewozowe EUR.1 i deklaracje na fakturze 
wystawione lub sporządzone w Izraelu zawierają, od dnia 1 lutego 2005 r., kod pocztowy oraz nazwę 
miasta, wsi lub strefy przemysłowej, gdzie miała miejsce produkcja nadająca status pochodzenia. To samo 
dotyczy wszystkich świadectw przewozowych EUR-MED i deklaracji na fakturze EUR-MED, które mogą być 
wystawione lub sporządzone w Izraelu do celów wywozu do UE na podstawie protokołu 4 do układu 
o stowarzyszeniu UE-Izrael zmienionego decyzją nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael ( 3 ). 

Przedsiębiorców, którzy zamierzają przedstawić dowody pochodzenia w celu uzyskania preferencyjnego 
traktowania produktów pochodzących z Izraela powiadamia się o tym, że preferencyjnym traktowaniem 
nie zostaną objęte produkty, w odniesieniu do których dowód pochodzenia wskazuje, że produkcja nadająca 
status pochodzenia odbywała się w miejscu znajdującym się na terytoriach będących pod administracją 
izraelską od czerwca 1967 r. 

Choć obowiązujące procedury umożliwiają odpowiednie stosowanie ustaleń, to w świetle doświadczeń, 
należy usprawnić sposób ich realizacji w UE. W tym celu informuje się importerów, że aktualny wykaz 
nieuprawnionych lokalizacji i ich kodów pocztowych jest od chwili obecnej dostępny na stronie tema
tycznej Komisji Europejskiej poświęconej unii celnej ( 4 ). Można go również otrzymać od organów celnych 
państw członkowskich UE lub znaleźć na stronach internetowych tych organów. 

Przedsiębiorcom zaleca się regularne sprawdzanie wykazu, najpóźniej przed złożeniem zgłoszenia celnego 
o dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu, do którego zamierzają oni dostarczyć dowód preferen
cyjnego pochodzenia wystawiony lub sporządzony w Izraelu. 

Niniejsze zawiadomienie zastępuje zawiadomienie z dnia 25 stycznia 2005 r. od dnia 13 sierpnia 2012 r.
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( 1 ) Dz.U. C 20 z 25.1.2005, s. 2. 
( 2 ) Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3. 
( 3 ) Dz.U. L 20 z 24.1.2006, s. 1. 
( 4 ) http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf
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