KOKSNES IEPAKOJAMAIS MATERIĀLS
PRASĪBAS, IEVEDOT ES

Līdz pat 90 % no pasaules kuģu pārvadājumiem preču atbalstam, aizsardzībai vai pārvietošanai var būt izmantots
koksnes iepakojums.
KĀDS IR RISKS, IEVEDOT EIROPAS SAVIENĪBĀ KOKSNES IEPAKOJAMO MATERIĀLU?
Ja iepakojums — redeļkastes, spoles, iepakojuma lādes, kravu plātnes un paletes — nav
pienācīgi apstrādāts, tas var saturēt ES lauksaimniecībai, videi un vietējai ekonomikai kaitīgus
organismus. To sauc par fitosanitāro risku.
Kaitīgie organismi ir, piem., Āzijas ūsainis (Anoplophora glabripennis) vai priežu koksnes
nematode (Bursaphelenchus xylophilus).
KĀDAS FITOSANITĀRĀS PRASĪBAS JĀIEVĒRO ATTIECĪBĀ UZ KOKSNES IEPAKOJAMIEM MATERIĀLIEM, KURUS IEVED ES?

Koksnes iepakojamam materiālam, kuru ES ieved no jebkuras trešās valsts (izņemot Šveici), jābūt:
●● no mizota koka,
●● tikušam pakļautam kādai no apstiprinātajām fitosanitārajām apstrādēm,
●● oficiāli marķētam ar ISPM15 zīmi, kurā ir vispāratpazīstams, valodai nespecifisks IPPC* logotips un 3 kodi (valsts,
ražotāja un izmantotās apstrādes kods).
Šāda zīme elektroniskā bezpapīra sistēmā ļauj viegli
pārbaudīt, vai koksne atbilst vajadzīgajām prasībām. Šādu
zīmi tiesīgi uzlikt tikai oficiāli apstiprināti operatori.

VISIEM MARĶĒJUMIEM JĀBŪT SALASĀMIEM, REDZAMIEM, NEIZDZĒŠAMIEM UN NEPĀRKOPĒJAMIEM.
ES prasības balstītas uz FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu (ISPM) Nr. 15 “Starptautiskajā
tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija”. Šo standartu piemēro visā pasaulē.
ES IMPORTA PRASĪBAS NEATTIECAS UZ:
●● koksni, kuras biezums ir 6 mm vai mazāk;
●● koksnes iepakojamo materiālu, kas pilnībā sastāv tikai no pārstrādātas koksnes un ir izgatavots, izmantojot līmi,
karstumu un spiedienu, piem., uz saplāksni, orientēto kokskaidu plātnēm un finieri;
●● koksnes iepakojamo materiālu, ko izmanto ES iekšējā tirdzniecībā (izņemot materiālu no atsevišķiem apgabaliem,
kuros ir konstatēti konkrēti kaitīgie organismi, piem., priežu koksnes nematode un Āzijas ūsainis, vai kur šādiem
kaitīgajiem organismiem ir noteikti ierobežojumi vai notiek to izskaušana).
*IPPC — Starptautiskā augu aizsardzības konvencija (https://www.ippc.int/en/).
Veselības
un pārtikas
nekaitīguma

Viens no svarīgākajiem ES augu veselības
tiesību aktu mērķiem ir nepieļaut augiem vai
augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu
Eiropas Savienībā un to izplatīšanos.
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Saskaņā ar Lēmumu (ES) 2018/1137 īpaši noteikumi darbojas attiecībā uz 52 precēm, kas kopā ar koksnes
iepakojamo materiālu tiek importētas no Ķīnas un Baltkrievijas, jo šāds imports rada paaugstinātu fitosanitāro
risku. Šis lēmums nosaka, ka kontrolei jāpakļauj vismaz 1 % ienākošo sūtījumu, kuros izmantots koksnes
iepakojamais materiāls.
IMPORTA UN EKSPORTA PĀRBAUDES
Patlaban koksnes iepakojamais materiāls tiek pakļauts kontrolēm, ko attiecībā uz ISPM15 zīmju esību un kaitīgo
organismu invāzijas pierādījumiem veic fitosanitārās iestādes sadarbībā ar muitas dienestiem, izmantojot uz
risku balstītu pieeju.
No 2019. gada decembra uz risku balstītas kontroles koksnes
iepakojamam materiālam veiks ES kompetentās iestādes, ņemot vērā
visu tām pieejamo būtisko informāciju un izmantojot ES informācijas
pārvaldības sistēmu oficiālo kontroļu vajadzībām (IMSOC).
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