
Wprowadzenie

Pytania i odpowiedzi dotyczące ISPM 15

Obecnie przepisy ISPM15 nie dotyczą palet przewożonych w obrębie UE i dlatego nie mają zastosowania do

przemieszczeń między Wielką Brytanią a innymi krajami UE. Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania stanie się

„krajem trzecim” dla UE – w związku z tym obecne zwolnienie UE nie będzie miało zastosowania.

Zatem od 1 stycznia 2021 r. wszystkie drewniane materiały opakowaniowe przewożone między UE a Wielką

Brytanią oraz Wielką Brytanią i UE będą musiały być zgodne z międzynarodowym standardem ISPM 15.

Po 1 stycznia 2021 r. wszystkie palety eksportowane do UE będą musiały być zgodne z ISPM 15 (poddane obróbce

cieplnej według określonego standardu i opatrzone dwoma wyraźnymi oznaczeniami). CHEP podejmuje wszelkie

przygotowania, aby zapewnić klientom niezbędną liczbę zgodnych nośników do przepływu międzynarodowego.

CHEP intensywnie współpracuje ze stowarzyszeniami branżowymi oraz organami rządowymi i regulacyjnymi,

zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Europie, w celu zminimalizowania wszelkich zakłóceń związanych z ISPM 15.

Chcemy mieć pewność, że potencjalne konsekwencje są znane, a praktyczne kroki łagodzące zostaną podjęte z

wyprzedzeniem, aby umożliwić kontynuację handlu bez przeszkód.
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Jakie zmiany zostaną wprowadzone w przepisach dotyczących drewnianych

materiałów opakowaniowych po 1 stycznia 2021 r.?

Obecnie przepisy te nie dotyczą palet przewożonych w obrębie UE – dlatego nie mają zastosowania do

przemieszczeń między Wielką Brytanią a innymi krajami UE. Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania

stanie się „krajem trzecim” dla UE – w związku z tym obecne zwolnienie UE nie będzie miało

zastosowania. Zatem od 1 stycznia 2021 r. wszystkie drewniane materiały opakowaniowe przewożone

między UE a Wielką Brytanią oraz Wielką Brytanią i UE będą musiały być zgodne z ISPM 15.

Przydatne odnośniki:

• Strona internetowa z wytycznymi dotyczącymi twardego Brexitu, Defra No-Deal Guidance (patrz WPM

na dole strony).

• Wspólne oświadczenie Timcon i Defra

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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Co to jest ISPM 15?

Skrót ISPM (ang. International Standard for Phytosanitary Measures) oznacza Międzynarodowe

Standardy dla Środków Fitosanitarnych. Jest to ogólnoświatowa regulacja mająca na celu

zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób roślin i szkodników poprzez drewniane materiały

opakowaniowe, wymagająca poddawania ich obróbce cieplnej (HT) i odpowiedniego znakowania.

Wszystkie drewniane materiały opakowaniowe przewożone między UE a innymi krajami muszą

spełniać międzynarodowe standardy ISPM 15.

Jaka jest różnica między obróbką cieplną, suszeniem w piecu i Plus PS?

Obróbka cieplna (HT) polega na umieszczeniu palet w piecu do suszenia lub mikrofalowym, gdzie
drewno jest podgrzewane. Temperatura wewnętrzna drewna musi wynosić co najmniej 56°C przez

co najmniej 30 minut. Eliminuje to szkodliwe organizmy, które mogą przenieść się na rośliny. Aby

paleta była zgodna z ISPM 15, musi być poddana obróbce cieplnej.

Suszenie w piecu (KD) pozwala obniżyć zawartość wilgoci w drewnie. Palety są układane w stosy w

specjalnych piecach i powoli ogrzewane, aby odparować nadmiar wilgoci. Jest to proces

konserwacyjny, który zapobiega odkształcaniu się drewna podczas wysychania. Celem jest

zmniejszenie wilgoci, a nie zwalczanie szkodników. Standard suszenia palet zależy od ich

przeznaczenia końcowego.

Plus PS to skrót od Plus Phytosanitary i oznaczenia palet CHEP zgodnych z obróbką cieplną HT

ISPM 15.

Czy wszystkie palety CHEP są poddawane obróbce?

Nie. Większość przepływów palet odbywa się na rynkach krajowych, które nie wymagają palet

zgodnych z ISPM 15. Jednak wszystkie nowe palety są zgodne z ISPM 15 i planujemy również

obróbkę cieplną ilości niezbędnych do eksportu.

Czy przy dostawie otrzymam dokument potwierdzający obróbkę cieplną?

Nie, wystarczy oznaczenie na palecie. Jednak dokument dostawy CHEP będzie zawierał informację,

że dostarczone palety są fitosanitarne. Przykład pokazano w dodatku 1.

Jak zamówić palety Plus PS zgodne z ISPM 15?

Palety zgodne z ISPM 15 zamawia się przez MyCHEP, wybierając pozycję „Fitosanitarne” w „Rodzaju

sprzętu”.

https://my.chep.com/
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Czy przy dostawie otrzymam dokument potwierdzający obróbkę cieplną?

Nie, wystarczy oznaczenie na palecie. Dodatkowo dokument dostawy CHEP będzie zawierał informację,

że dostarczone palety są fitosanitarne. Przykład pokazano w dodatku 1.

Czy istnieje minimalna ilość dla dostaw palet Plus PS

zgodnych z ISPM 15?

Nie, obowiązują te same zasady, jak w przypadku zamawiania

standardowych palet. Procedura na etapie planowania jest taka

sama. Proszę skontaktować się z opiekunem konta w celu

potwierdzenia.

Jak stwierdzić, czy paleta została poddana obróbce? Czy jest jakaś widoczna

różnica?

Palety muszą mieć 2 oznaczenia ISPM 15 po przeciwnych stronach palety. Znaki muszą być

widoczne i czytelne. Znaki mogą znajdować się na wsporniku, wzdłużnicy lub desce dolnej.

Patrz specyfikacja ISPM 15.

Jaki będzie wpływ wzmożonych kontroli granicznych?

W tranzycie będzie więcej palet ze względu na dodatkowy czas potrzebny na przewiezienie towarów

przez granice. Zwiększone kontrole graniczne i opóźnienia wydłużą czas obrotu naszych palet. Aby

złagodzić tą sytuację, zwiększymy zapas dostępnych palet.
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Czy w przypadku eksportu trzeba przygotować dodatkowe dokumenty dotyczące

palet?

Nie, palety ISPM 15 nie wymagają żadnej dodatkowej dokumentacji podczas kontroli granicznej.

Jak przeprowadzane są kontrole celne? A kto ponosi koszty kontroli?

Kontrola wizualna, otwarcie drzwi i wyjecie kliku pierwszych rzędów lub opróżnienie całej ciężarówki.

Koszty kontroli pokrywa eksporter.

Ile wadliwych palet (bez czytelnego oznaczenia) jest dozwolonych?

Jeśli wymagane są palety zgodne z ISPM 15, to żadna paleta bez prawidłowego oznaczenia ISPM 15

nie przejdzie kontroli.

Czy mogę używać wszystkich dostępnych palet z oznaczeniem ISPM 15?

Samo oznaczenie ISPM 15 nie zawsze zapewnia zgodność, na przykład jeśli jest nieczytelne.

Podejmujemy kroki, aby nasze procesy były weryfikowane przez odpowiednie organy regulacyjne na

poziomie UE, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami.

Dla wykazania zgodności ze standardem ISPM 15 wykonamy audyt naszych procesów klasyfikacji,

naprawy i obróbki cieplnej palet. Z tego też powodu CHEP może zagwarantować zgodność z ISPM 15

jedynie w przypadku palet wydanych z centrum serwisowego CHEP.



Dodatek 1 – Dokument dostawy palety CHEP Plus PS.


