Karanténní požadavky na dřevěný obalový materiál používaný při dovozu komodit
na Tchaj-wan, s platností od 1. 1. 2009
1.

Dřevěným obalovým materiálem (DOM) se rozumí dřevo ve formě obalových beden,
bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a
jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitý k přepravě zboží, jakož i
dřevo použité k nakládce, balení, zaklínění nebo podepření nákladů neobsahujících
dřevo.
Tyto požadavky se nevztahují na DOM:
(1)
vyrobené z dřeva o tloušťce 6 mm nebo menší;
(2)
zpracované pomocí lepidla, tepla nebo tlaku nebo jejich kombinací;
(3)
ošetřené nátěrem nebo mořením;
(4)
používané k přepravě tekutin.

2.

DOM byl před vývozem v souladu s Mezinárodními standardy pro fytosanitární
opatření č. 15 (MSFO 15, International Standards for Phytosanitary Measures No 15 –
ISPM 15) a pod dozorem karanténního orgánu ošetřen jednou z následujících metod:
2.1. Fumigace metybromidem (MB):
Minimální požadavky na ošetření fumigací jsou uvedeny v následující tabulce:

Minimální koncentrace (g/m3) při
2 hodiny
4 hodiny
16 hodin
24 hodin
21 °C a vyšší
48
36
31
28
24
16 °C a vyšší
56
42
36
32
28
10 °C a vyšší
64
48
42
36
32
Minimální teplota nesmí být nižší než 10 °C a minimální doba expozice musí být nejméně 24
hodin.
Teplota

Dávka (g/m3)

2.2. Tepelné ošetření (HT):
DOM musí být zahřát tak, aby bylo po dobu nejméně 56 minut dosaženo teploty
v jádře dřeva 56 °C.
3.

DOM ošetřený v souladu se schválenými opatřeními musí být opatřen značkou podle
MSFO 15.
Vzor značky:

Značka musí zahrnovat minimálně:
symbol IPPC (International Plant Protection Convention = Mezinárodní úmluva o
ochraně rostlin);
XX: dvoupísmenný symbol ISO kódu země;
000: specifické číslo přidělené výrobci DOM státním orgánem ochrany rostlin;
YY: zkratka použitého schváleného opatření (MB – metylbromid, HT – tepelné
ošetření).
4.

DOM neodpovídající výše uvedeným karanténním požadavkům musí být ošetřen
jednou z metod popsaných v bodě 2, zlikvidován nebo na žádost dovozce spolu
s dováženou komoditou vrácen.
Karanténní orgán může požádat dovozce o vrácení DOM jestliže:
4.1. Ošetření nemůže být z důvodu rozměru DOM nebo z jiných důvodů
provedeno.
4.2. DOM nemůže být oddělen od komodity a dovozce nesouhlasí s tím, aby
komodita byla ošetřena společně s DOM.

