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ISPM 15 
 
 
Upoštevanje in ravnanje po določilih mednarodnega standarda za fitosanitarne ukrepe standarda IPPC 

- ISPM 15 (International Protection Convention - Integrated Pollution Prevention and Control) je 

najpomembnejši pogoj za neomejeno uporabo lesenih nosilcev tovora in lesene embalaže v 

mednarodnem blagovnem prometu. 

 
EPAL palete in konstrukcijski deli EPAL palet (deske in kocke iz masivnega lesa) so kot lesena 
embalaža podvrženi določilom standarda IPPC - ISPM 15 in so fitosanitarno obdelani-tretirani ter 
označeni skladno z določili standarda IPPC - ISPM 15. 
 
Vsi EPAL nosilci tovora so strogo izdelani skladno s standardom IPPC - ISPM 15  in so tako uporabljivi 
brez omejitev po vsem svetu. 
 
Skladno s Standardom ISPM-15 izdelane in popravljene EPAL palete so izmenljive po vsem svetu in 

imajo vžgane ustrezne oznake na vzdolžnih straneh palete, oz. na konstrukcijskih delih uporabljenih pri 

izdelavi in popravilu. 

 

 Od 01.01.2010 se vse novo izdelane EPAL palete fitosanitarno toplotno tretirajo skladno 
s standardom  ISPM 15. 
  

 Skladno s standardom ISPM 15 tretirane EPAL palete indentificiramo po vžganih oznakah na 
obeh srednjih kockah na vzdolžnih straneh (pri polovični paleti EPAL 7 na podnih deskah).  
  

 Tretiranje EPAL palet s plinom methilbromidom (brommetanom) je prepovedano. 
 

 Toplotna obdelava EPAL palet se opravi v toplotni/sušilni komori podjetja, katero je EPAL 
palete izdelalo. 
  

IPPC-/ISPM 15 oznaka se vžge na srednjo kocko (pri polovični paleti EPAL 7 na podno desko) skladno z 
vsakokratnimi veljavnimi določili direktive IPPC- standardom ISPM 15 in skladno z nacionalnim 
izvajanjem določil Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem 
prometu. 

Primeri oznake: 
 
 

                      

https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Pollution_Prevention_and_Control
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Oznaka vsebuje naslednje sestavne dele: 
 Levi stolpec: IPPC-Logo 
 Desni stolpec, 2 ali 3 vrstice: država/regija/okraj 

  IPPC-registracijska številka izvajalca/   
                                                               proizvajalca 
  Črki „HT“ (Heat Treatment) 

 

Na osnovi nacionalnih določil o IPPC-označevanju lahko razvrstitev podatkov odstopa, toda v vsakem 

primeru mora ustrezati nacionalnim IPPC-določilom. 

 

           Nacionalni paletni komite Slovenije 

 


