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1. Jaki wpływ ma Brexit na palety drewniane?

Jeśli nie zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany, to, zgodnie z przepisami, od dnia 1 

stycznia 2021 roku wszystkie opakowania drewniane, które będą przemieszczane po-

między Wielką Brytanią (UK) a Unią Europejską będą musiały zostać poddane obróbce 

fitosanitarnej oraz oznakowane zgodnie z Międzynarodową Normą ISPM15 (prosimy 

również o zapoznanie się z punktem 2 w celu uzyskania dodatkowych informacji na 

temat normy ISPM 15).

Zob. Guidance from the UK Government (Wytyczne rządu Wielkiej Brytanii).

Obróbka fitosanitarna zgodna z normą ISPM 15 nie jest konieczna w przypadku pr-

zemieszczania palet na terenie Wielkiej Brytanii lub w obrębie UE (z wyjątkiem kilku 

obszarów, zob. punkt 9).
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2. Co to jest Międzynarodowy Standard / norma ISPM 15?

Norma ISPM 15 reguluje postępowanie z drewnianymi opakowaniami w międzynaro-

dowym obrocie. Celem ustanowienia normy ISPM 15 jest zapobieganie rozprzestrze-

nianiu się chorób oraz owadów, które mogłyby wywierać negatywny wpływ na rośliny 

lub ekosystemy w różnych obszarach geograficznych.

Norma ISPM 15 została opracowana przez Sekretariat Międzynarodowej Konwencji 

ochrony roślin (ang. International Plant Protection Convention, IPPC), a jej postanowie-

nia muszą zostać uwzględnione w przepisach krajów, które podpisały Międzynarodową 

Konwencję IPPC . Konwencję IPPC podpisały między innymi kraje Unii Europejskiej 

oraz Wielka Brytania i dlatego wymagają zgodności drewnianych opakowań importo-

wanych na ich obszary z normą ISPM 15.

Drewniane opakowania zgodne z wymogami normy ISPM 15, muszą spełniać następu-

jące warunki:

• Zostać poddane działaniu co najmniej jednego zatwierdzonego środka fitosanitar-

nego, który jest wyszczególniony w Załączniku 1 normy ISPM 15.

• Zostać oznakowane znakiem przedstawionym w Załączniku 2 normy ISPM 15 

świadczącym o poddaniu ich działaniu środków fitosanitarnych, o których mowa 

powyżej.

3. Jakie działania podejmuje LPR w celu zapewnienia wsparcia swoim 
klientom w związku z Brexitem?

Firma LPR przygotowała się na Brexit wraz ze swoimi partnerami, po to by móc 

zaspokoić dodatkowe potrzeby swoich klientów w zakresie ilości oraz charakterystyki 

palet spełniających wymogi normy ISPM 15. W związku z tym, firma LPR zadbała o 

zwiększenie możliwości obróbki termicznej u swoich partnerów, wprowadziła konkret-

ne procedury, a także podjęła działania logistyczne w celu zapewnienia odpowiednich 

środków fitosanitarnych, znakowania, sortowania oraz magazynowania.

Niemniej jednak, zdecydowanie zaleca się, aby klienci mając na uwadze przyszłe zmi-

any prawne,w miarę możliwości jak najszybciej przekazywali LPR informacje o prze-

widywanym zapotrzebowaniu na palety zgodne z normą ISPM 15. Informacje te będą 

niezbędne by można było zapewnić odpowiednią obróbkę termiczną oraz dostawę 

palet spełniających wymogi normy ISPM 15.
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4. W jaki sposób zamawia się palety poddane obróbce fitosanitarnej 
zgodnej z normą ISPM 15?  

Palety spełniające wymogi normy ISPM 15 można zamówić wybierając opcję

„TREATED” lub „TRT” („PODDANE OBRÓBCE FITOSANITARNEJ”) w MyLPR.

Jeśli opcja „TREATED” nie wyświetla się, prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem 

LPR. W celu zapewnienia dostępności tej opcji, konieczne jest wcześniejsze uwzględ-

nienie odpowiednich warunków w umowie podpisywanej z LPR.
4
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5. Czy otrzymam dokument potwierdzający zgodność z normą ISPM 15?

Nie jest wymagany żaden certyfikat ani dokument. Znak IPPC umieszczony (wypalony 

lub nadrukowany) na palecie jest dowodem na zastosowanie, akceptowanych na arenie 

międzynarodowej, środków fitosanitarnych, (zob. punkt 2 w celu uzyskania dodat-

kowych informacji). Zgodnie z normą ISPM 15, umieszczenie wspomnianego znaku 

sprawia, że nie ma konieczności wystawiania certyfikatu fitosanitarnego.

Potwierdzenie dostawy przez LPR będzie świadczyło o tym, że dostarczone palety 

zostały poddane obróbce fitosanitarnej.

6. Dlaczego zamówienie palet poddanych obróbce fitosanitarnej zgodnej 
z normą ISPM 15 wiąże się z dodatkowymi kosztami?  

Palety poddane obróbce fitosanitarnej, zgodnie z normą ISPM 15 zostają objęte 

określonymi procedurami oraz działaniami logistycznymi związanymi z obróbką ciepl-

ną, znakowaniem, sortowaniem oraz magazynowaniem.

W szczególności, palety muszą zostać poddane obróbce cieplnej przez operatora po-

siadającego odpowiednie uprawnienie nadane przez przedstawicieli władz krajowych. 

W trakcie obróbki konieczne jest osiągnięcie minimalnej temperatury rdzenia drewna 

wynoszącej 56oC i utrzymanie jej co najmniej przez kolejne 30 minut. Taki zabieg jest 

czasochłonny i wiąże się ze zużyciem znacznej ilości energii.

Informacje o dodatkowym koszcie związanym z poddawaniem palet obróbce fitosani-

tarnej można uzyskać od swojego regionalnego przedstawiciela LPR.

6
7. Jakie konsekwencje wynikają z korzystania z palet niezgodnych ze 
wspomnianymi standardami? 

Kontrole oraz konsekwencje związane z importem drewnianych opakowań niezgod-

nych z normą są określone przede wszystkim w krajowych przepisach i/lub zależą od 

decyzji regionalnych władz. Potencjalne konsekwencje obejmują zakaz wwiezienia całej 

przesyłki, zniszczenie palet oraz/lub transportowanego towaru, itd.7
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8. Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności palet z normą 
ISPM 15?

LPR, ze swojej strony, gwarantuje, że dostarczone palety, które zostały oznakowane 

jako „PODDANE OBRÓBCE FITOSANITARNEJ” są zgodne z normą ISPM 15 oraz 

obowiązującymi przepisami kraju dostawy. Po zakończeniu realizacji dostawy, klienci, 

a dokładniej, użytkownicy palet są w pełni odpowiedzialni za właściwe użytkowanie 

wspomnianych palet.

Jednakże, użytkownik palet ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z 

obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi. W konsekwencji, klienci muszą być świ-

adomi wymogów prawnych narzuconych przez normę ISPM 15, które dotyczą obrotu 

ich towarami oraz zamówić w LPR, gdy jest to konieczne, palety poddane obróbce 

fitosanitarnej.

Prosimy pamiętać o tym, że oprócz przemieszczania palet pomiędzy UE i Wielką 

Brytanią, również w innych krajach przeznaczenia konieczne może być zapewnienie 

zgodności z normą ISPM 15 (zob. punkt 9 w celu uzyskania dodatkowych informacji).
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9. W jakich innych obszarach geograficznych wymagane jest przestrze-
ganie normy ISPM 15?

1) Terytoria UE: obróbka zgodna z normą ISPM 15 nie jest wymagana w przypadku 

palet przemieszczanych wewnątrz UE, z wyjątkiem określonych obszarów:

• Niektóre regiony w UE są uznawane za „obszary wyłączone” ze względu na wys-

tępowanie tam nicienia bytującego w drewnie sosnowym (po uchwaleniu Decyzji 

2012/535/UE),w szczególności są to Portugalia oraz Madera. Palety pochodzące z 

tych obszarów muszą zostać poddane obróbce zgodnie z normą ISPM 15.

• Zgodnie z przepisami fitosanitarnymi (w szczególności Rozporządzeniem UE 

2016/2031), niektóre obszary UE są uznawane za kraje „trzecie” i są to: Ceuta i 

Melilla, Gwadelupa, Francuska Guajana, Martynika, Reunion, Saint-Barthelemy, 

Saint-Martin i Wyspy Kanaryjskie. Wszystkie palety wysyłane z tych regionów do 

innego obszaru w obrębie UE muszą zostać poddane obróbce narzuconej przez 

normę ISPM 15.

• Zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego (Rozporządzenie APA/1076/2018) 

wszystkie palety importowane do i eksportowane z wysp Kanaryjskich (załado-

wane lub puste) muszą być poddane obróbce oraz oficjalnie oznakowane zgodnie 

z normą ISPM 15.

2) Kraje spoza UE: w każdym przypadku, użytkownik palet powinien zapoznać się z 

wymogami związanymi z regulacjami fitosanitarnymi obowiązującymi w kraju prze-

znaczenia palet. Należy podkreślić, że większość państw podpisała międzynarodową 

Konwencję ochrony roślin (IPPC) zgodnie z którą drewniane opakowania importowane 

na ich terytorium muszą spełniać wymogi normy ISPM 15 (więcej informacji dostępnych 

jest na stronie IPPC).

Warto również przypomnieć, że użytkownik palet ponosi odpowiedzialność za sprawd-

zenie przepisów fitosanitarnych obowiązującym w kraju przeznaczenia, do którego 

transportowane są palety.
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ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY 
W CELU ZAPEWNIENIA
BEZPROBLEMOWYCH

ROZWIĄZAŃ

Na całym świecie, branżę towarów szybkozbywalnych cechuje 
intensywna konkurencja. Rozwój lub po prostu utrzymanie się na 

rynku może stanowić prawdziwe wyzwanie. Zapewnienie płynnego 
obrotu towarów ma zasadnicze znaczenie dla działalności biznesowej 

w tym obszarze, a nasze palety nie zawsze znajdują się w centrum 
zainteresowania takich firm. Nasi klienci jednak nie mogą sobie 

pozwolić na marnowanie czasu. W LPR wierzymy, że tylko współpraca 
umożliwia zapewnienie wydajności i efektywności. W nieustająco 

zmieniającym się świecie, nie można pozwolić sobie na utrzymywanie 
status quo i koncentrowanie się na krótkotrwałych rezultatach. W 

LPR, przeprowadzamy analizy, nawiązujemy współpracę i zapewniamy 
wsparcie naszym klientom w oparciu o przejrzystość działań i 

zaufanie, razem wypracowując optymalne rozwiązania z zakresu poolu 
paletowego. Jedynie dzięki całkowicie jasnym zasadom, możemy 

stworzyć potrofolio niezawodnych usług.

Zawsze. Każdego dnia. Po to by zapewnić bezproblemowe rozwiązania.

LPR - La Palette Rouge Poland Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35 - Budynek Amsterdam, Lobby II - 02-822 Warszawa - Polska
TEL. +48 22 255 57 80 - E-MAIL: info.pl@lpr.eu - www.lpr.eu


