Országok, amelyek már bevezették vagy be fogják vezetni a facsomagoló
anyagokra vonatkozó ISPM 15 szabványokat
Tájékoztató jellegű információ! Exportfeladást megelőzően kérjen információt az importőr ország növényegészségügyi szervezetétől!
Utolsó frissítés időpontja: 2010. június
Ország
Bevezetés
dátuma
Amerikai Egyesült
2006. július 5.
Államok (USA)

Követelmények

Honlap címek

nincs

http://www.aphis.usda.gov/
http://www.aphis.usda.gov/import_expo
rt/plants/plant_imports/wood_packaging
_materials.shtml
WTO notification of emergency
measures

Argentína

2006. január 1.

nincs

www.senasa.gov.ar

Ausztrália

2006.május 1.

http://www.daff.gov.au
Latest AQIS Cargo Containers guide
click HERE
New documentary requirements
New documentary requirements

Bolívia

2005. május 24.

Brazília

2005. július 11.

ISPM 15
nyilatkozat (ISPM
15 statement), hogy
a facsomagolóanyag az
ISPM 15 szabvány
szerint kezelt (ez
lehet
növényútlevél,
szállító levél,
számla), nyilatkozat
kéregmentességről
(ez lehet
szállítmány lista,
számla, szállító
levél)
kéregmentes facsomagolóanyag
nincs

Chile

2005. június 1.

http://www.gobiernodechile.cl/

Costa Rica

2006. március 19.

kéregmentes facsomagolóanyag
nincs

Dél-Afrikai Közt. (South 2005.március 1.
Africa)
Dél-Korea (South
Korea) kezelés és jelzés
alátétfára is!

2005. június 1.

nincs

http://www.bolivia.gov.bo
http://www.agricultura.gov.br/

http://www.costarica.no/GOBIERNO.ht
ml
http://www.gov.za/
http://english.maf.go.kr/index.jsp

Dominikai Köztársaság

2006. július 1.

nincs

http://www.cedopex.gov.do/

Ecuador

nincs

http://www.ec-gov.net/

Egyiptom

2005. szeptember
30.
2005. október 1.

nincs

http://www.egypt.gov.eg/
WTO notification (PDF)

Európai Unió és Svájc

2005. március 1.

WTO notification 2009 ammendment
(PDF)

Észak Korea (North
Korea)
Fidzsi-szigetek

2005. június 1.

2010. március 19től tilos a facsomagolóanyagok
metil-bromidos
kezelése
nincs

bevezetés alatt
van

nincs

http://www.agriculture.org.fj/
fiji1.doc

Fülöp-szigetek
(Philippines)

2005 Június 1.

nincs

http://spsis.da.gov.ph/index.asp

Guatemala

2005. január 25.

nincs

http://www.guatemala.gob.gt/

Honduras

2006. február 25.

nincs

http://www.gob.hn/

Horvátország

2007. január 1.

nincs

India

2004. november
1.

nincs

http://www.mps.hr
Croatia.pdf
http://www.plantquarantineindia.org/ind
ex.htm
http://www.forestry.gov.uk/pdf/IndiaPQ
.pdf/$FILE/IndiaPQ.pdf
http://www.forestry.gov.uk/pdf/India010
604.pdf/$FILE/India010604.pdf

Indonesia

2009. szeptember
29.

http://www.deptan.go.id/
http://www.forestry.gov.uk/pdf/indonesi
spmmar10.pdf/$FILE/indonesispmmar1
0.pdf

Israel

2009. október 1.

Kéregmenetes facsomagolóanyag, és
annak mennyiségét
és ISPM15
szabvány szerint
való kezelését
igazoló nyilatkozat
(packaging
declaration)
nincs

Japán

2007. április 1.

nincs

http://www.pps.go.jp/english/index.html

http://www.korea-dpr.com/

http://www.ppis.moag.gov.il/ppis

WTO notification (PDF)

Jordánia

2005. november
17.

nincs

http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/Ge
neral/?New_WCM_Context=/wps/wcm/
connect/eGov/Home/
WTO notification (PDF)

Kanada (Canada)

2006. július 5.

nincs

http://www.gc.ca/
http://www.inspection.gc.ca/english/pla
veg/for/cwpc/wdpkge.shtml

Kenya

2006. Január –a
WTO-nak tett
bejelentés nélkül
2006 Január

Kína (China)
Kolumbia (Columbia)

nincs

http://english.aqsiq.gov.cn/

nincs

http://www.mincomercio.gov.co/

Kuba

2005. szeptember
15.
2008. október 1.

nincs

http://www.cubagob.cu/ingles/mapa.htm

Libanon

2006. július 1

nincs

Malajzia

2010. január 1.

az exportőrnek a
szállítási listán,
vagy a számlán fel
kell tüntetnie, hogy
a szállítmány facsomagolóanyagot
tartalmaz
nincs

http://www.agriculture.gov.lb/english_fi
le/index_e.htm
http://www.ispm15.com/Decree
_1_19e.pdf
Letter (pdf)
http://www.doa.gov.my/pqnet/eng/enfor
cement/ispm_15.html

Mexico

2006. július 5.

Nicaragua

a bevezetés
várható időpontja
ismeretlen

Nigéria

2004. szeptember
30.

Norvégia

2008. január 1

ajánlott ISPM 15
szerinti kezelés és
jelzés és a facsomagolóanyag
mennyiségét és
annak kezelését
igazoló nyilatkozat
(packaging
declaration)
ajánlott a facsomagolóanyag
mennyiségét és
annak kezelését
igazoló nyilatkozat
(packaging
declaration)
nincs

http://www.doa.gov.my/pqnet/eng/enforcement/is
pm_15.html

http://www.gob.mx/wb2/
http://www.magfor.gob.ni/

http://www.nigeria.gov.ng/

http://www.regjeringen.no/en.html?id=4

Oman

2006. december
1.

nincs

http://www.maf.gov.om/
WTO notification (PDF)

Panama

2005. Február 17

nincs

http://www.presidencia.gob.pa/

Paraguay

2005. június 28.

nincs

http://www.mre.gov.py/en/

Peru

2005. szeptember
1.

kéregmentes fa

http://www.senasa.gob.pe/

Samoa

növényegészségügyi
http://www.govt.ws/
bizonyítvány a
követelmény kivéve
ha a facsomagoló
anyag megfelel az
ISPM szabvány
előírásainak
nincs
http://www.virtualseychelles.sc/sub_site
s/MAMR/Plantpro.htm

Seychelle-szigetek

2006. március 1.

Srí Lanka

2004. március 1.
nincs
napján vették át, a
bevezetés várható
dátuma 2010.
március 8.

http://www.forestry.gov.uk/pdf/srilanka
draftregsoct09.pdf/$FILE/srilankadraftre
gsoct09.pdf

2006. április 1.

nincs

http://www.syrian-agriculture.org/

-

WTO notification (PDF)
http://www.gio.gov.tw/

-

-

-

http://www.tanzania.go.tz/

kéregmentes fa

http://www.igeme.org.tr/

nincs

-

nincs

http://www.gob.mx/wb2/

Az ISPM 15
szabvány szerint
kezelt facsomagolóanyagok
at nem kell,
azonban, ha a

http://www.forestry.gov.uk/pdf/nzimphe
althnov09.pdf/$FILE/nzimphealthnov09
.pdf
http://www.maf.govt.nz/MAFnet/index.
htm

Szíria

Taiwan Taiwan, Penghu, 2009. január 1.
Kinmen és Matsu
szigete
Tájföld
a bevezetés
várható időpontja
ismeretlen
Tanzánia
a bevezetés
várható időpontja
ismeretlen
Törökország (Turkey)
2006. január 1.
Trinidad és Tobago
Új- Kaledonia
(New Caledonia),
Új-Zéland

2005. szeptember
15.
2006, június 1.
2006. július 1.
2009-ben
módosították az
előírásaikat

http://www.priu.gov.lk/

Ukrajna

2005. október 1.

szabványtól eltérő
eljárással kezelt
csomagolóanyagok
at növényútlevélnek
kell kísérnie
nincs
http://www.forestry.gov.uk/pdf/ukraine
wpm210406.pdf/$FILE/ukrainewpm210
406.pdf
http://www.kmu.gov.ua/

Venezuela

2005. május 2.

nincs

http://www.venezuela.gov.ve/

Vietnam

2006. június 5.

nincs

http://www.mard.gov.vn/

Hasznos weboldalak:
http://www.ispm15.com/start.htm#turkey
http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-6ablsn#Cuba

