Bevezetés
A CHEP az iparági szövetségekkel, valamint a kormányzati és szabályozó testületekkel karöltve sokat tett azért mind
az Egyesült Királyság, mind Európa területén, hogy minimálisra csökkentse az ISPM 15-tel kapcsolatos fennakadások
előfordulását. Célunk, hogy mindenki tisztában legyen a lehetséges hatásokkal, illetve megtegye a gyakorlati
kockázatcsökkentő lépéseket megelőző célzattal, hogy zökkenőmentesen folytatódhasson a kereskedelem.
Nem tudjuk, hogy az átmeneti időszak után melyek lesznek a pontos ISPM 15-követelmények. A CHEP minden
előkészületet megtesz arra az esetre, ha az ISPM 15 kötelező érvényű lesz, hogy a szabványoknak megfelelő
elegendő mennyiségű eszközt tudjunk az ügyfeleink rendelkezésére bocsátani a határokon átnyúló szállításhoz.

Felkészülve a 2019. október 31-i No-deal Brexitre, illetve az iparágunkon belüli megbeszéléseket követően az Egyesült
Királyság kormánya frissítette a webhelyén található iránymutatásait a faalapú termékekre vonatkozóan, ideértve a
faalapú csomagolóanyagokat (WPM) is. A TIMCON (ipari testületünk az Egyesült Királyságban) is nyilvános
nyilatkozatot tett, amelyet a DEFRA-val (a környezetvédelmi, élelmiszer- és vidékügyi minisztériummal) együtt
fogalmazott meg, és amelyben gyakorlati részletekre is kitérnek.
Az átmeneti időszakban a CHEP továbbra is együtt fog működni az Egyesült Királyság, az EU és a tagállamok illetékes
hatóságaival. Célunk, hogy mind az Egyesült Királyság, mind Európa területén a hatóságok egyöntetűen az üzleti
fennakadások minimálisra csökkentését és a kereskedelmi áruk szabad áramlását helyezzék előtérbe. Álláspontunkkal
mind az egyesült királyságbeli, mind az európai ipartestületek egyetértenek – ezek a TIMCOM (Egyesült Királyság) és a
FEFPEB (Európa).

ISPM 15 – Kérdések és válaszok
Milyen hatással lenne egy No-deal Brexit az ISPM 15 raklapelőírásokra?
Az EU-ból az Egyesült Királyságba áramló áruk: A korábbi No-deal forgatókönyvek szerinti helyzetre
felkészülve a DEFRA megerősítette, hogy az Egyesült Királyság továbbra is a jelenlegihez hasonló
kockázatalapú megközelítést fog alkalmazni a WPM-ek ellenőrzése kapcsán. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy az EU-ból az Egyesült Királyságba érkező raklapjaink továbbra is alacsony kockázatú
minősítést kapnak majd, és nem kerül sor az ellenőrzésükre. Rendkívül fontos, hogy az Egyesült
Királyság megerősítette: az üzleti fennakadások minimálisra csökkentését kívánja előtérbe helyezni,
és a vállalatok vannak a leginkább olyan helyzetben, hogy foglalkozzanak a WPM-ek
megfelelőségével.
Az Egyesült Királyságból az EU-ba áramló áruk: Az EU hivatalos álláspontja szerint szükséges lesz az
ISPM 15-nek megfelelő raklapok használata. A CHEP (együttműködve a FEFPEB-bel és a TIMCONnal, az EU és az Egyesült Királyság ipartestületeivel) már tárgyal az EU-s hatóságokkal, és
reményeink szerint hasonló gyakorlatias megközelítést tudunk majd alkalmazni az Egyesült
Királyságból bejövő raklapokra vonatkozóan is.
Hasznos hivatkozások:
•
DEFRA – a No-dealre vonatkozó iránymutatást tartalmazó weboldal (a WPM-ről szóló részt lásd
az oldal alján)
•
A TIMCON és a DEFRA közös nyilatkozata
•
DEFRA – Gyakran ismételt kérdések (a WPM-ről szóló részt lásd az oldal alján)
•
Az Egyesült Királyság Erdészeti Bizottságának a WPM-mel dolgozó importőrök számára kiadott
folyamatábrája

Mi fog történni az átmeneti időszakot követően?
Bár a Brexit konkrét kimenetele még nem ismert, számításaink szerint az ISPM 15-nek megfelelő
raklapok szükségesek lesznek az Egyesült Királyság és az EU közötti árumozgatásokhoz.
Felkészülésképpen egy 20 hónapos kapacitásnövelő tervet fogunk végrehajtani. Számításaink szerint
2020 végére rendelkezésünkre fog állni elégséges kapacitás, hogy az Egyesült Királyság és az EU
területén árukat mozgató raklapok teljes szükséges éves mennyiségét biztosítsuk.

Mi a különbség a hőkezelés, a mesterséges szárítás és a Plus PS között?
A hőkezelés (HT) folyamatában a raklapokat egy szárító- vagy mikrohullámú kemencébe helyezik,
ahol a fa felmelegszik. A fa maghőmérsékletét legalább 30 percen keresztül minimum 56 °C-on kell
tartani. Ez elpusztít minden növényeket károsító organizmust. Kizárólag a hőkezelt raklapok felelnek
meg az ISPM 15-nek.
A mesterséges szárítás (KD) folyamatában csökkentik a fa nedvességtartalmát. A raklapokat
szárítókemencékbe halmozzák, majd felmelegítik, hogy lassan elpárologjon minden felesleges
nedvességtartalom. Ez egyfajta tartósítási folyamat, amely megakadályozza a fűrészáruk
vetemedését száradás közben. A cél a nedvességtartalom csökkentése, nem a kártevők elpusztítása.
A raklapok szárítása a felhasználási rendeltetésük szerinti szabványok szerint történik.
A Plus PS a „kiemelt növényegészségügy” kifejezés angol rövidítése, amelyet a CHEP használ a
hőkezelt ISPM 15-nek megfelelő raklapok megjelölésére.

A CHEP egész készlettartaléka hőkezelt?
Nem. A legtöbb raklapmozgás belföldi piacok között történik, amihez nem szükséges ISPM 15-nek
megfelelő raklapot használni. Azonban minden új raklapunk ISPM 15-nek megfelelő, és tervbe vettük
az exportszállításokhoz szükséges mennyiségek hőkezelését.

Fogok kapni dokumentációt a hőkezelés igazolásáról a raklap átvételekor?
Nem, a raklapra felvitt jelzés elégséges. Azonban a CHEP szállítólevelén fel lesz tüntetve, hogy az
átadott raklapok növényegészségügyi szempontból kifogástalanok. Lásd a példát az 1. függelékben.

Hogyan rendelhetek ISPM 15-nek megfelelő Plus PS raklapot?
Az ISPM 15-nek megfelelő raklapokat a MyCHEP rendszerén keresztül rendelheti meg, ha a
„Phytosanitary” (Növény-egészségügyileg megfelelő) opciót választja a „Treatment” (Kezelés) résznél.

Van minimum mennyiségre vonatkozó megkötés a Plus PS raklapok kiszállításához?
Nem, a standard raklapokra vonatkozó szabályok érvényesülnek. Az eljárások között nincs különbség a
tervezési szakaszban.

Honnan lehet megmondani, hogy egy raklapot kezeltek,
vagy sem? Van látható különbség?
A raklapoknak 2 db ISPM 15 jelzéssel kell rendelkezniük a két
ellentétes oldalukon. A jelzéseknek láthatónak és
olvashatónak kell lenniük. A jelzések lehetnek a blokkokon, a
hosszgerendákon vagy a léceken is.
Lásd az ISPM 15 műszaki adatlapot.
Milyen hatással lehetnek az exportálásra a vámellenőrzések?
Előfordulhat, hogy késedelmet okoznak az exportban. Javasoljuk, hogy minél előbb szállítsa az árukat a
kikötőbe, különösen a kezdetekben.
Az ellenőrzések, illetve az elutasított raklapokon szállított áruk begyűjtése kapcsán további költségek
merülhetnek fel.

Van-e szükség további papírmunkára, amelyet az exportálandó raklaphoz kell csatolni?
Nem, az ISPM 15-nek megfelelő raklapok esetén a határőrség nem ír elő további papírmunkát.

Hogyan történik a vámkezelés? Kit terhelnek az ellenőrzés költségei?
Általában felnyittatják a teherszállítót, és kiüríttetik az első néhány sornyi raklapot, de lehet,
hogy az egész rakományt. Az ellenőrzés költségei az exportőrt terhelik.

Hány hibás (tökéletesen olvasható jelzés nélküli) raklap engedélyezett?
Ha a belépéshez ISPM 15-nek megfelelő raklapokra van szükség, akkor egyetlen raklap sem
mehet át az ellenőrzésen ISPM 15 jelzés hiányában.

Használhatok minden rendelkezésemre álló ISPM 15 jelzéssel ellátott raklapot?
Az, hogy egy raklapon ISPM 15 jelzés található, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a raklap
megfelelő, mert nem biztos, hogy a jelzés teljesen olvasható. Lépéseket teszünk annak érdekében,
hogy folyamatainkat az illetékes szabályozó testületek az EU szintjén jóváhagyják annak igazolásaként,
hogy azok megfelelnek a helyes folyamatoknak.
A megfelelőség igazolása érdekében a kiválogatási, javítási és hőkezelési folyamataink jóváhagyását
fogjuk kérni. Ennek értelmében a CHEP csak a saját, valamely szervizközpontjából kiadott raklapjai
esetén tudja garantálni, hogy azok megfelelnek az ISPM 15-nek.

