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 דף מידע

 

 ם שלמקור ציון בדברת ופרשנ הודעת 2015בנובמבר  11-ית אימצה בהנציבות האירופ

 .1967מוצרים מן השטחים הכבושים על ידי ישראל מאז יוני 

הקשורים אינה מהווה חקיקה חדשה. היא מבהירה מרכיבים מסוימים ת והפרשנ תהודע

להעמיד לרשות  היא נועדה. האפקטיבימה וליישוהחקיקה הקיימת באיחוד האירופי  לפירוש

מוצאם של מוצרים בכל  ציון לגביוצרכנים את המידע הנחוץ  ייםכלכל םגורמי חברות,-מדינות

 של ישראל.  1967הנוגע למוצרים שמקורם בהתנחלויות ישראליות מעבר לגבולות 

באמצעות הודעת פרשנות זו, ממשיך האיחוד האירופי להבטיח שחקיקת האיחוד האירופי 

, 1967-שקדמו ל הלא הם הגבולותבינלאומית, תחול על ישראל בתוך גבולותיה המוכרים 

וד האירופי איחבחברות ה מדינותעל ידי ה תההופנש ונשנית ברורהדרישה פי -וזאת על

במסגרת חקיקת האיחוד אחרות ת סחר ויפויות או הקלעד לא קיימות. 2012לנציבות מאז 

על מוצרים שמקורם בהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית  החלותאו הסכמיו האירופי 

 רמת הגולן. בו

חובה, כלומר בגדר המקור הוא  ציוןת מזכירה כי כאשר והפרשנ תהודעעל קצה המזלג, 

הוראות החוק של האיחוד האירופי, עליו להיות נכון ולא  פי-עלנדרש במפורש כאשר הוא 

, על המידע להיות נכון ולא להטעות מרצוןניתן אינו חובה, אלא  המקור ציוןכאשר גם מטעה. 

 את הצרכן. 

בתחום כי, בכל מקרה, בהתאם לחקיקת האיחוד האירופי  בנוסףת מזכירה והפרשנ תהודע

כדי להטעות את  המדוברהשמטת המידע ביש ש מרגש הוא חובהמקור  ציון, ןצרכה תהגנ

או צפויה  – גורמת או כאשר השמטה כאמור ,הצרכן באשר למקור האמתי של המוצר

להחליט על עסקה שלא היה מחליט עליה אלמלא כן. לצרכן הממוצע  – בסבירות לגרום

  . זה חל מתי מצב לקבועחברות הן שצריכות ה-מדינותאחת מהכל בהרשויות 

למוצרים  Made in Israel הכיתובמקור מאוד ברורה:  ציוןחקיקת האיחוד האירופי בנושא 

עולה בקנה אחד  ובו כדי להטעות את הצרכן, ולפיכך אינ ישות שמקורם בהתנחלויות ישראלי

מקור  לציוניכמה דוגמאות  מביאה ותהפרשנ תהודעם חקיקת האיחוד האירופי הקיימת. ע

 ם זאת. שניתן להשתמש בהם במקו

 יישום הכללים הללו. רשויות האכיפה הלאומיות ימשיכו להיות מופקדות על 

סחר מועדפים עם ישראל המבוססים על הסכם ההתאגדות.  קשרי מקיים איחוד האירופיה

מכס מועדף בעת כניסתם לאיחוד  מטיפולרם בישראל נהנים ומוצרים שמקהסכם זה,  פי-על

 מטיפולהאירופי. מוצרים מהתנחלויות ישראליות המיוצאים אל האיחוד האירופי אינם נהנים 

 . בעינומכס מועדף כלשהו. מצב זה יישאר 
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 אלות ותשובות ש
 

 מדוע הנציבות עושה זאת עכשיו?

 תהאירופי. כשומרת שהנציבות הוציאה עוסקת ביישום חקיקת האיחוד והפרשנ תהודע

ללא , הנציבות דואגת ליישום נכון של חקיקת האיחוד האירופי, של האיחוד האירופי האמנות

 . כאלה או אחרותת ות פוליטייוהתפתחותלות ב

 קריאה , בהודעות סיכום שונות של המועצה לענייני חוץ,החברות-המדינות הפנו 2012מאז 

ליישם  לגבי האופן שבו ישהנחיות ברמת האיחוד האירופי  כדי שזו תספקאל הנציבות כללית 

באיחוד חקיקה קיימת של האיחוד האירופי ולהבטיח שקיפות במידע הנמסר לצרכנים 

מצד גם לפרסום הנחיות כאמור  פניותפי חוקי האיחוד. הנציבות קיבלה -כנדרש על האירופי

 אזרחית באיחוד האירופי. ההפרלמנט האירופי והחברה 

ת מוצרים שמקורם ומסמנ חברותה-תומדינה אלו מן-אי? האם העניינים הנוכחימצב מהו 

 בהתנחלויות?

למוצרי מזון המבחינים בין מוצרים  בלתי מחייבים, קווים מנחים 2009מאז בריטניה מיישמת, 

ובין תוצרת פלסטינית מהגדה  מן הגדה המערבית המיוצרים בהתנחלויות ישראליות

חברות -(. מדינות2014( ובלגיה )2013המערבית. קווים מנחים דומים הונהגו על ידי דנמרק )

אחרות הכריזו גם הן כי ינקטו צעדים דומים, אך החליטו לחכות להנחיות ברמת האיחוד 

 האירופי. 

 , ואלה מהם כפופיםורמקלכללים מחייבים לעניין ציון כפופים  יצוא ישראליים מוצריאלו 

 ?לעניין זה מחייבים-כללים לאל

עוף,  בשרבעיקר על פירות וירקות טריים, יין, דבש, שמן זית, ביצים,  הציון מקור חלחובת 

חל, בין השאר, על מצרכי מזון ארוזים  בלתי מחייבמקור אורגניים וקוסמטיקה. ציון  מוצרים

 מראש ועל רוב המוצרים התעשייתיים. 

 המקור? לציוןהאם ההודעה מציעה שימוש בניסוח מסוים 

 productמבהירה אלו ציונים אינם נכונים או מטעים; למשל, אין להשתמש בניסוח ההודעה 

from Israel ית )לרבות מזרח ירושלים(. במוצרים מרמת הגולן או הגדה המער לציון 

המוגבל  ציוןרמת הגולן שמקורם בהתנחלויות, ממוצרים מן הגדה המערבית או במקרה של 

מקובל.  יהיהלא  product from West Bankאו  product from Golan Heightsלכיתוב 

, בסוגריים למשל. דומהאו ביטוי  Israeli Settlementהביטוי  תיש להוסיף אבמקרים כאלה, 

 product from the Golan Heights (Israeli settlement)ביטויים כגון ניתן להשתמש בלפיכך, 

 .product from West Bank (Israeli settlement)או 

 מנוסח כך: מקור עשוי להיות ציוןשמקורם אינו בהתנחלויות,  מפלשתינהעבור מוצרים 

product from Palestine  אוproduct from West Bank (Palestinian product). 

 ?וולונטרימקור הוא ה ציוןבהם לגבי מוצרים ש הדין ומה
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, על המידע להיות נכון ולא להטעות את מרצון נעשההמקור  ציוןכאשר גם ההודעה מזכירה ש

 הצרכן. 

עבור כל מקור  ציוןחובת תחול פי חוקי הגנת הצרכן באיחוד האירופי, -עליתר על כן, 

לצרכן הממוצע  –בסבירות  או עשוי לגרום – מתהשמטת מידע גורשבו  במצבהמוצרים 

להחליט לבצע עסקה שלא היה מבצע בנסיבות אחרות. הערכה זו תהיה בידיה של כל 

 חברה. -מדינה

-מי אחראי על בדיקת היישום הנכון של החקיקה בדבר ציון מקור, הנציבות או המדינות

 החברות?

 החברות. -עניין זה הוא בסמכות המדינות

 החברות?-האם ההודעה תחייב את המדינות

של הנציבות  הפירושת את פקה כלשהי. בעוד שהיא משחדש החקיקרת הודעה אינה יוצה

אחריותן גדר ב בראש ובראשונה נותרתהאיחוד האירופי, האכיפה  ה הרלוונטית שלחקיקל

עמידה מבטיחה , של האיחוד האירופי הנציבות, כשומרת האמנותחברות. ה-מדינותהשל 

החברות. אין בהודעה כדי לגרוע מן הפרשנות שעשויה להינתן -בחובות אלה מצד המדינות

 . לצדק בית המשפט האירופיעל ידי 

 בדרך להחרמת מוצרים מההתנחלויות? וןראש שלבהאם זהו 

 ןכוומת הוא אינונגד ישראל. או סנקציות האיחוד האירופי אינו תומך באף צורה של חרם 

חברות -מדינותלהתנחלויות. הנציבות רק תסייע הו על יצוא ישראלי מן הלהטיל חרם כלש

החלטה  לקבללצרכנים  יאפשרהמקור  ציון. שכבר קיימת ליישם חקיקה של האיחוד האירופי

 מושכלת. 

מונחי ישראל? איזה אחוז / ערך בוהסחר הכולל בין האיחוד האירופי  ערך / מהו היקף

 התנחלויות?היצוא הישראלי לאיחוד האירופי מגיע מן כלל התוך אירו מ

 30-כשהסתכם בעם היקף סחר כולל של ישראל,  יהאיחוד האירופי הוא שותף הסחר הראש

מיליארד אירו,  13-עמד על כ. היבוא של האיחוד האירופי מישראל 2014-מיליארד אירו ב

 מיליארד אירו. 17-ואילו היצוא שלו לישראל הגיע לכ

פי -התנחלויות ישראליות. עלוצרים מרשמיים לגבי יבוא מ סטטיסטייםלנציבות אין נתונים 

מסך היצוא הישראלי לאיחוד האירופי ופחות  שברירהערכות, מוצרים אלה מהווים  מספר

 מאחוז אחד מהסחר הכולל. 


