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CHEP ISPM 15
Jsou vaše palety v souladu 
s nařízením ISPM 15?

 

Všechny dřevěné obalové materiály (WPM) přepravovány
mezi EU a třetími zeměmi podléhají úředním kontrolám na
základě rizika a musí odpovídat mezinárodním normám
ISPM 15.

ISPM 15 je Mezinárodní standard pro fytosanitární
opatření.

Jelikož Spojené království oficiálně opustilo EU 31.
prosince 2020, stalo se „třetí zemí" EU, a proto všechny
dřevěné obaly, které se pohybují obousměrně mezi EU a
Spojeným královstvím musí vyhovovat nařízení ISPM 15.

IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění)
vyvinula směrnice ISPM 15 pro regulaci obalů z
masivního dřeva používané v mezinárodním obchodě.
Tyto pokyny pomohou zabránit v dovozu a šíření škůdců
ze dřeva a chránit světové lesy.

Toto nařízení je ve Velké Británii pod kontrolou Lesnické
komise. Komise má na starosti autorizaci použití označení
ISPM 15, které musí být na paletách čitelné, aby
splňovaly předpisy.

Označení IPPC na paletě je základem pro soulad s
nařízením ISPM 15. Kontrolní úřady na hranici při vstupu
vizuálně ověří přítomnost označení na paletách bez
potřeby další papírové dokumentace o ošetření.

Důsledky nesprávného zacházení s paletou použitou v
mezikontinentální přepravě mohou být vážné. Palety, které
nejsou správně ošetřeny a označeny, znamenají riziko
odmítnutí vstupu celé zásilky (zboží i s paletou).

V extrémních případech budou mít místní orgány
oprávnění paletu i s přepravovaným zbožím zlikvidovat.

Na pohyb zboží v členských státech EU a ve Švýcarsku
se nevztahuje podmínka použití palet vyhovujících
nařízení ISPM 15. Existují však dvě výjimky: všechny
palety používané na vývoz zboží z Portugalska a zásilky
z/na Kanárské ostrovy nařízení vyhovovat musí.

Pokud vyvážíte nebo dovážíte zboží do nebo z EU, je
důležité mít povědomí o nařízení ISPM 15 o obalech tak,
aby byl zajištěn jejich bezpečný vstup do země.

Jak se mohu zabezpečit?

ISPM 15 vyžaduje tepelné ošetření dřevěných palet a
obalového materiálu. Teplota jádra dřeva musí dosáhnout
minimálně 56 °C na dobu alespoň 30 minut podél celého
profilu dřeva. Tato úprava eliminuje všechny škodlivé
organismy, které by mohly napadnout živé rostlinstvo.

Paletové řešení CHEP PLUS PS (fytosanitární) jsme
vyvinuli tak, aby vyhovovalo předpisům ISPM 15.
Zajišťujeme, aby byly všechny naše dřevěné palety
tepelně ošetřené vysušením nebo pomocí mikrovlnné
technologie a aby sestávaly z tepelně upraveného dřeva.

Společnost CHEP bere ISPM 15 vážně a na zajištění
souladu s předpisy používá na úpravu tepelně upravených
palet pouze tepelně upravené dřevo. V rámci našeho
kontrolního procesu jsou palety ISPM 15 upravovány a
skladovány odděleně od zbytku standardních palet.

Všechna servisní centra společnosti CHEP, kde se palety
tepelně upravují, byla úspěšně zkontrolována Britskou
komisí pro lesnictví nebo jinými příslušnými úřady a byl tak
zajištěn úplný soulad s vládním nařízením.

Přesuňte více zboží, bezpečněji s CHEP

Společnost CHEP vám je schopna poskytnout kvalitní
fytosanitární paletu, která splňuje tyto nové standardy a
zajistit, aby dovozcům nebyl odepřen vstup zboží s
použitím dřevěných obalů.

Fytosanitární palety CHEP PLUS PS jsou zřetelně
označeny, aby se daly snadno odlišit od standardních
palet a splňovaly tyto nové importní specifikace.
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Každá paleta CHEP PLUS PS
(fytosanitární) bude obsahovat následující
informace:
+Logo společnosti CHEP – dvojitá šipka bíle natištěná

na modré barvě charakteristické pro CHEP (obr.1)
+Údaj o vlastnictví bíle natištěný na modré barvě

charakteristické pro CHEP (obr.2)

+ Označení IPPC v souladu se standardem ISPM 15
(obr. 3):

Označení se mohou vyskytovat na desce bloku, ve výpletu 
nebo na olověné desce.

Objednávky

Více informací vám rád poskytne váš obchodní zástupce.

Cena

Za paletu CHEP Plus PS je účtován specifický poplatek. 
Neváhejte nás kontaktovat pro více informací o ceně.

Dodací lhůta

Vyřízení objednávky palet Plus PS může trvat 7 pracovních dní.

Více informací na www.chep.com
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1. Unikátní registrační kód - jasné identifikační číslo
UKWPMMP registrační číslo označuje místo, kde byla paleta
tepelně ošetřena
2. Označení IPPC – je tvořeno diagonálními čárami
táhnoucími se doleva a „IPPC" písmen
3. Ohraničení - ohraničení označení ISPM15 může mít
obdélníkový nebo čtvercový tvar. Musí obsahovat vertikální
čáru, která odděluje IPPC označení (obr. 2, č. 3) od ostatních
částí
4. Kód země ISO - země, v níž byla paleta tepelně ošetřena
(kód se liší podle země)
5. Zkratka tepelného ošetření (HT) - metoda, kterou byla
paleta tepelně ošetřena
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