Úvod
Společnost CHEP věnuje velké úsilí spolupráci s průmyslovými sdruženími a vládními a regulačními orgány jak ve
Spojeném království, tak i v ostatních evropských zemích, s cílem minimalizovat případná narušení, jež by mohla
vzniknout důsledkem uplatňování standardu ISPM 15. Chceme dosáhnout důkladného pochopení potenciálních
dopadů a zajištění včasných opatření k jejich zmírnění, aby bylo možné hladce pokračovat v obchodní činnosti.
Zatím nevíme, jaké budou požadavky standardu ISPM 15 na přepravu na paletách na konci přechodného období.
Společnost CHEP podniká veškeré přípravné kroky k tomu, aby svým zákazníkům mohla dodat požadované množství
platforem splňujících tento standard v případě, že se stane závazným, a aby jim tak pomohla zajistit hladký
přeshraniční tok.
V rámci příprav na odchod bez dohody ke dni 31. září 2019 a po konzultacích v rámci našeho odvětví aktualizovala
vláda Spojeného království na svých webových stránkách pokyny týkající se dřevěného obalového materiálu. TIMCON,
orgán zastřešující naše odvětví ve Spojeném království, zároveň vydal veřejné prohlášení, které vypracoval společně s
ministerstvem pro životní prostředí, potravinářství a záležitosti venkova (DEFRA), jež obsahuje další podrobnosti.
Společnost CHEP bude v průběhu přechodného období nadále spolupracovat s příslušnými orgány ve Spojeném
království, EU a členských státech. Je naší snahou zajistit jednotný přístup příslušných orgánů ve Spojeném království i
v dalších evropských zemích při prioritním zaměření na minimální narušení obchodní činnosti a zajištění volného toku
zboží. Na tomto postoji jsme se shodli s orgány v našem odvětví, a to jak s TIMCON ve Spojeném království, tak i s
Evropskou federací výrobců dřevěných palet a obalů (FEFPEB).

Otázky a odpovědi ke standardu ISPM 15
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Jaký vliv bude mít Brexit bez dohody na požadavky standardu ISPM 15?
Tok z EU do Spojeného království: Při přípravách na předchozí scénář Brexitu bez dohody
ministerstvo zemědělství Spojeného království (DEFRA) potvrdilo, že Spojené království bude při
kontrolách dřevěného obalového materiálu pokračovat přístupem založeným na míře rizika, stejně jako
nyní. V praxi to znamená, že naše palety přicházející z EU do Spojeného království budou i nadále
považovány za nízkorizikové a nebudou kontrolovány. A co je nejdůležitější, Spojené království
potvrdilo, že se chce zaměřit na zajištění minimálního narušení obchodní činnosti a že společnosti
samotné jsou nejlépe schopny zaručit dodržování předpisů pro dřevěný obalový materiál.
Tok ze Spojeného království do EU: Oficiální postoj EU je takový, že se u palet bude vyžadovat
dodržování požadavků standardu ISPM 15. Společně s našimi příslušnými orgány ve Spojeném
království a v evropských zemích (TIMCON a FEFPEB) spolupracuje společnost CHEP s orgány EU a
maximálně se snaží o to, aby EU zaujala podobný pragmatický přístup k paletám přicházejícím ze
Spojeného království.
Užitečné odkazy (v anglickém jazyce):
•
Defra webové stránky vlády Spojeného království věnující se odchodu bez dohody (viz WPM –
dřevěný obalový materiál – v dolní části stránky)
•
Společné prohlášeníTIMCON a DEFRA
•
Často kladené otázky Defra (viz WPM – dřevěný obalový materiál – v dolní části stránky)
•
Komise pro lesnictví Spojeného království (UK Forestry Commission), dřevěný obalový materiál
pro dovozce – vývojový diagram
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Co bude po přechodném období?
Ačkoliv dosud nejsou známy konkrétní výsledky dohod týkajících se Brexitu, očekáváme, že nařízení
standardu ISPM 15 budou uplatňována pro palety pohybující se mezi Spojeným královstvím a EU v
obou směrech.
V rámci příprav na tuto situaci byl vypracován 20měsíční plán na vybudování kapacit. Očekáváme, že
do konce roku 2020 budeme mít kapacity dostačující na pokrytí celého požadovaného ročního objemu
palet pro pohyb v rámci Spojeného království a EU.

Jaký je rozdíl mezi tepelným ošetřením, vysušením a Plus PS?
Tepelné ošetření (Heat Treatment – HT) znamená vložení palet do sušicí komory nebo mikrovlnné
pece, kde se dřevo zahřívá. V jádru dřeva musí být dosaženo teploty nejméně 56 °C po dobu alespoň
30 minut. To zbaví dřevo škodlivých organismů, které by mohly napadnout živé rostlinstvo. Aby paleta
odpovídala požadavkům standardu ISPM 15, musí projít tepelným ošetřením.
Vysušení (Kiln drying – KD) se používá ke snížení vlhkosti dřeva. Palety jsou naskládány do sušicí
komory, kde jsou pomalu zahřívány, aby se odpařila nadměrná vlhkost. Tento způsob ošetření
zamezuje kroucení dřeva v průběhu vysychání. Cílem je snížit vlhkost, nikoliv odstranit škůdce.
Stupeň vysušení palet se liší v závislosti na účelu použití.
Plus PS znamená Plus Phytosanitary a je to označení používané společností CHEP pro tepelně
ošetřené palety odpovídající standardu ISPM 15.

Jsou ošetřeny veškeré zásoby palet CHEP?
Ne. Většina palet je používána na vnitřních trzích, kde se nepožaduje, aby palety odpovídaly
standardu ISPM 15. Nicméně veškeré nové palety odpovídají požadavkům standardu ISPM 15 a
zároveň také plánujeme tepelně ošetřit objemy nutné pro pokrytí potřeb vývozu.

Dostaneme s dodávkou palet také osvědčení o tepelném ošetření?
Ne, značka na paletě je dostačující. Na dodacím listu bude ale uvedeno, že dodané palety jsou
fytosanitární. Viz příklad v příloze č. 1.
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Jak si máme objednat palety Plus PS splňující standard ISPM 15?
Palety splňující standard ISPM 15 lze objednat prostřednictvím portálu MyCHEP, kde si pod specifikací
„Ošetření“ vyberete „Fytosanitární“.

Existuje minimální množství pro objednávky palet Plus PS?
Ne, pro dodávku těchto palet platí stejná pravidla jako pro běžné palety. Postup je stejný i v přípravné
fázi.

Jak lze poznat, jestli paleta byla nebo nebyla ošetřena? Je
v tom nějaký viditelný rozdíl?
Palety musejí být na dvou protilehlých stranách opatřeny
znaky ISPM 15. Tyto znaky musejí být viditelné a čitelné.
Znaky mohou být umístěny na špalku, svlaku nebo krajním
přířezu.
Další informace viz Specifikační list ISPM 15.
Jak by kontrola na celnici mohla ovlivnit vývoz?
Může způsobit zdržení při vývozu. Doporučujeme proto dodat do přístavu co nejdříve, a to zejména v
počáteční fázi.
Je možné, že vzniknou náklady v důsledku kontrol a vyzvednutí zboží ze zamítnutých palet.

Musí být při vývozu u palet nějaká dodatečná dokumentace?
Ne, palety ISPM 15 nevyžadují pro hraniční kontrolu žádnou dodatečnou dokumentaci.
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Jak je prováděna kontrola na celnici? A kdo platí náklady na kontrolu?
Vizuálně. Pracovníci celnice otevřou dveře a vyloží buď několik prvních řad, nebo celý kamion.
Náklady spojené s kontrolou hradí vývozce.

Kolik vadných palet (s označením, které není jasně čitelné) je povoleno?
Pokud jsou pro vstup do země požadovány palety odpovídající požadavkům standardu ISPM 15,
neprojde kontrolou žádná paleta, která není opatřena značkou ISPM 15.

Můžeme používat jakékoliv dostupné palety s razítkem ISPM 15?
Je-li paleta opatřena razítkem ISPM 15, nemusí to ještě znamenat, že vyhovuje standardu, neboť
je možné, že razítko není zcela čitelné. Pracujeme na tom, aby byl proveden audit našich postupů
ze strany příslušných regulačních orgánů na úrovni EU, abychom tak mohli prokázat, že tyto
postupy jsou v souladu s příslušnými předpisy.
Auditem projdou naše postupy výběru a oprav, stejně jako náš vlastní postup tepelného ošetření,
čímž prokážeme dodržování příslušných předpisů. Společnost CHEP bude poté schopna
garantovat, že požadavky standardu ISPM 15 splňují pouze ty její palety, které byly
vyexpedovány ze servisního centra CHEP.

