
Ce modificări vor fi aduse reglementărilor privind materialele de ambalare din lemn după 1 
ianuarie 2021?

În prezent, normele ISPM 15 nu se aplică paleților aflați în circulație în UE - și, prin urmare, nu se 
aplică fluxurilor de transport între Marea Britanie și alte țări ale UE. De la 1 ianuarie 2021, Marea 
Britanie va deveni o „țară terță” pentru UE - prin urmare, scutirea actuală din UE nu s-ar aplica. Deci, 
de la 1 ianuarie 2021, toate materialele de ambalare din lemn care se deplasează între UE și Marea 
Britanie, și invers, vor trebui să fie conforme cu ISPM 15.

Link-uri utile:

• Defra No-Deal Guidance webpage (verificați informațiile despre WPM - Wood packaging 
material)

• Timcon & Defra - Declarație
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INTRODUCERE

În prezent, normele ISPM 15 nu se aplică paleților aflați în circulație pe teritoriul UE și, prin urmare, nu se aplică 
fluxurilor de transport între Marea Britanie și alte țări ale UE. De la 1 ianuarie 2021, Marea Britanie va deveni o „țară 
terță” pentru UE - prin urmare, scutirea actuală din UE nu se va aplica. Deci, de la 1 ianuarie 2021, toți paleții din lemn 
care circulă între UE și Marea Britanie, și invers, vor trebui să fie conforme cu ISPM 15.

După 1 ianuarie 2021, toți paleții exportați în UE vor trebui să fie conformi cu ISPM 15 (tratați termic la un anumit 
standard și vizibil ștampilați cu două marcaje clare). CHEP face toate pregătirile pentru a se asigura că clienții noștri pot 
obține cantitățile necesare de platforme conforme pentru fluxul transfrontalier.

CHEP a lucrat din greu cu asociațiile din industrie, cu instituțiile guvernamentale și cu organele de reglementare, atât 
în   Marea Britanie, cât și în Europa, pentru a minimiza orice perturbare legată de ISPM 15. Vrem să ne asigurăm că 
sunt înțelese potențialele implicații și că sunt luate în avans măsuri practice de atenuare a acestora, astfel încât 
comerțul să poată continua fără întreruperi.

ISPM 15 Q&A

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-if-theres-no-withdrawal-deal
http://www.timcon.org/Downloads/TIMCON%20Defra%20no%20deal%20WPM%20guidance%20for%20industry%20updated.pdf
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Ce este ISPM 15?

ISPM 15 reprezintă standardul internațional pentru măsuri fitosanitare. Este o reglementare globală 
menită să prevină răspândirea bolilor plantelor și a dăunătorilor prin intermediul materialelor de 
ambalare din lemn, prin care se cere ca acestea să fie tratate termic (HT) și marcate. Toate 
materialele de ambalare din lemn care circulă între UE și alte țări trebuie să respecte standardele 
internaționale ISPM 15.

Care este diferența dintre tratamentul termic, uscarea la cuptor și PS Plus?

Tratamentul termic (HT) implică plasarea paleților într-un cuptor de uscare sau cuptor cu microunde 
unde lemnul este încălzit. Temperatura miezului lemnului trebuie să atingă cel puțin 56°C timp de 
minim 30 de minute. Acest lucru elimină toate organismele dăunătoare susceptibile să atace lemnul. 
Pentru ca un palet să devină conform ISPM 15, acesta trebuie să fie tratat termin - HT.

Uscarea la cuptor (KD) este utilizată pentru a reduce nivelul de umiditate al lemnului. Paleții sunt 
stivuiți în interiorul cuptoarelor de uscare și încălziți încet pentru a se evapora excesul de umiditate. 
Este un tip de proces de întărire care previne distorsiunea lemnului pe măsură ce se usucă. Scopul 
este de a reduce umiditatea, nu eradicarea dăunătorilor. Nivelul până la care sunt uscați paleții va 
varia în funcție de destinația finală.

Plus PS înseamnă Plus Phytosanitary și este denumirea CHEP a unui palet compatibil HT ISPM 15.

Sunt toți paleții CHEP tratați?

Nu. Majoritatea fluxurilor de paleți acoperă piețele interne, care nu necesită paleți conform ISPM 15. 
Cu toate acestea, toți paletii noi respectă ISPM 15 și avem, de asemenea, planuri de tratare termică a 
volumelor necesare pentru fluxurile de export.

Voi primi un document care atestă tratamentul termic la livrare?

Nu, marcajul de pe palet este suficient. Cu toate acestea, avizul de livrare CHEP va indica faptul că 
paleții livrați sunt fitosanitari. Vă rugăm să consultați anexa 1 caexemplu.

Cum comand paleți PS Plus conformi ISPM 15?

Puteți comanda paleți conformi ISPM 15 prin platforma MyCHEP, selectând 

“Fitosanitari” (”Phytosanitary”) sub specificația ”Tratament” (“Treatment”).

https://my.chep.com/


Este nevoie de un document suplimentar care să însoțească paletul la export?

Nu, paleții ISPM 15 nu necesită nicio documentație suplimentară pentru controlul frontierelor.
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Există o cantitate minimă pentru livrările de paleți PS Plus conformi cu ISPM 15?

Nu, se aplică aceleași reguli ca și pentru paleții standard. Procedura nu diferă în etapa de 
planificare. Vă rugăm să contactați managerul de cont pentru confirmare.

Cum se poate spune dacă un palet a fost sau nu tratat? 
Există vreo diferență vizibilă?

Paleții trebuie să aibă 2 marcaje ISPM 15 pe părțile opuse ale 
paletului. Aceste semne trebuie să fie vizibile și lizibile. Vă 
rugăm să consultați fișa tehnică ISPM 15.

Care va fi impactul sporirii controalelor la frontieră?

Va exista mai mult inventar în tranzit datorită timpului suplimentar necesar pentru trecerea mărfurilor 
prin frontiere. Creșterea controalelor la frontieră și întârzierile vor crește cycle time-ul paleților noștri. 
Vom mări stocul pentru a atenua această creștere.

https://www.chep.com/files/download/CHEP%20ISPM-15%20spec%20sheet_1.pdf
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Cum se efectuează inspecțiile la vamă? Și cine plătește costul inspecțiilor?

Din punct de vedere vizual, se deschid ușile și se golesc fie primele rânduri, fie întregul camion. Costul 
inspecției este acoperit de exportator.

Câți paleți defecți (fără un marcaj perfect lizibil) sunt permise?

Dacă la intrare sunt necesari paleți conformi ISPM 15, nici un palet nu trece inspecția fără marcajul 
ISPM 15.

Pot folosi paleții disponibili cu ștampilă ISPM 15?

Un palet care are doar ștampila ISPM 15 nu poate însemna că este conform, deoarece s-ar putea să 
nu fie complet lizibilă. Luăm măsuri pentru ca procesele noastre să fie auditate de organismele de 
reglementare relevante la nivelul UE pentru a demonstra conformitatea cu procesele corecte.

Vom avea verificarea proceselor proprii de sortare, reparații și tratamente termice pentru a demonstra 
conformitatea. Prin urmare, CHEP poate garanta conformitatea ISPM 15 a paleților care au fost emiși 
de la un centru de service CHEP.



Anexă 1 – Notă livrare paleți CHEP PS Plus 




