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V odzivu na hitro širjenje RMS po celotni Evropi in Severni Ameriki je Ministrstvo za kmetijstvo in 
vodne vire Avstralije okrepilo sezonske ukrepe za upravljanje s tveganji zaradi RMS, in za preprečitev 
vnosa RMS v Avstralijo v obdobju sezone tveganja 2019–20. 

Za sezono 2019–20 bodo za pošiljke nekaterih vrst proizvodov/dobrin, proizvedenih v, ali odposlanih 
kot morski tovor (z ladjo) iz držav ciljnega tveganja, v obdobju od 1. septembra 2019 do (vključno) 30. 

aprila 2020 ob prispetju v Avstralijo veljale zahteve glede RMS. 

Države ciljnega tveganja 

Naslednje države so bile kategorizirane kot države ciljnega tveganja. Za katere koli proizvode ali blago 
ciljnega visokega tveganja ali ciljnega tveganja, proizvedene v teh državah, ali odposlane z ladjo iz teh 
držav, bodo veljali sezonski ukrepi glede RMS: 

 
Združene države Amerike Češka Nizozemska 
Kanada Francija Severna Makedonija 
Albanija Gruzija Romunija 
Andora Nemčija Rusija 
Armenija Grčija Srbija 

Avstrija Madžarska Slovaška 

Azerbajdžan Italija Slovenija 

Belgija Kosovo Španija 

Bosna in Hercegovina Lihtenštajn Švica 

Bolgarija Luksemburg Turčija 

Hrvaška Črna Gora  

Japonska (okrepljen uradni nadzor ladij bo edini uvedeni ukrep). 

Poleg tega Ministrstvo za kmetijstvo Avstralije še naprej pregleduje spremenljivi status škodljivega 
organizma RMS, in bo tudi izvajalo nižjo stopnjo naključnih inšpekcijskih pregledov v pristaniščih na 
proizvodih / dobrinah iz drugih držav ter preverjalo odsotnost škodljivih organizmov na  proizvodih / 
dobrinah. 

Proizvodi / blago 

Predlagani seznam proizvodov / blaga, vključno s HS tarifnimi številkami za proizvode/blago ciljnega 
visokega tveganja, je še v preučevanju, in morda bodo nekatere klasifikacije z nižjimi tarifami kodami KN 
izločene, če bo to primerno. Polni seznam KN kod, predlaganih za sezono 2019–20, je na voljo na spletišču 
agriculture.gov.au/bmsb. 
• Za proizvode / blago ciljnega visokega tveganja se zahteva obvezno tretiranje proti RMS 
• Za proizvode / blago ciljnega tveganja se ne zahteva obvezno tretiranje proti RMS 
• Vsi proizvodi / blago ciljnega visokega tveganja ter proizvodi / blago ciljnega tveganja bodo podrejeni 
okrepljenim pregledom po prispetju v avstralskem pristanišču, z naključnimi inšpekcijskimi pregledi. 
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Zahteve za tretiranje proti RMS 

Obvezno tretiranje pred vplutjem ladje v avstralsko 

pristanišče 

• Pošiljke tovorov za nepoln kontejner - LCL (Less 

Than Container Load) ter kontejnerji za tovore vseh 

vrst - FAK (Freight of All Kinds) 

Za sezono 2019–20 se predlaga obvezno tretiranje 
na morju/pred vplutjem ladje v pristanišče in velja 
za proizvode / blago ciljnega visokega tveganja, ki se 
prevažajo z ladjo v zapečatenih šest-stranskih 
kontejnerjih, kot tovori za nepoln kontejner – LCL 
(Less Than Container Load), ter kot tovori vseh vrst - 
FAK (Freight of All Kinds). 

• Pošiljke zbirnih tovorov v pakirnih enotah (break 

bulk) 

Še naprej se zahteva obvezno tretiranje na morju / 
pred vplutjem ladje v pristanišče za proizvode / 
blago ciljnega visokega tveganja, ki se prevažajo kot 
zbirni tovor (break bulk), vključno s proizvodi / 
dobrinami, ki se prevažajo v zgoraj odprtih 
kontejnerjih ali na kontejnerjih s ploskim dnom. 
Raztovarjanje netretiranega zbirnega tovora v 
pakirnih enotah se zavrne, tovor pa se neposredno 
po prispetju napoti za izvoz. 

Odobreni metodi tretiranja sta toplotna obdelava ter 
zaplinjevanje z metilbromidom in sulfurilfluoridom.  
 
Informacije o predlagani pogostosti in odmerkih tretiranja 
dobite na: agriculture.gov.au/bmsb. 

Program za izvajalce tretiranja proti RMS na morju / 

stran od avstralske obale 

Tudi v sezoni 2019–20 se bo nadaljeval Program za 
izvajalce tretiranja proti RMS na morju / stran od 
avstralske obale / Offshore BMSB Treatment Providers 
Scheme, ki podrobno opisuje zahteve za registracijo pri 
avstralskem ministrstvu ter pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati izvajalci tretiranja na morju / stran od 
avstralske obale. Vsi izvajalci tretiranja na morju / stran od 
avstralske obale, s sedežem v državah ciljnega tveganja, se 
morajo najprej registrirati pri Ministrstvu za kmetijstvo 
Avstralije ter pridobiti njihovo odobritev registracije. 
Dodatne informacije dobite na: 
agriculture.gov.au/bmsboffshoretreatmentproviders. 

Ladje 

Predlaga se, da se okrepljeni uradni nadzor še naprej izvaja 
na vseh ro-ro trajektih (roll-on/roll-off) in na plovilih za 
prevažanje mešanih tovorov, za kar se zahteva dodatno 
predhodno sporočanje prispetja plovila s predhodno 
predložitvijo izpolnjenega vprašalnika o RMS (BMSB 
questionnaire), in da kapitani trgovskih ladij izvajajo  

Proizvodi / blago ciljnega visokega tveganja, za 
katere se zahteva obvezno tretiranje na morju, ki 
prispejo netretirani, ali je tretiranje izvedel 
neodobren izvajalec tretiranja v državi ciljnega 
tveganja, se neposredno po prispetju napotijo za 
izvoz. 

vsakodnevne kontrolne preglede. Poleg tega se za vsa ro-ro 
plovila, ki so se usidrala - ali prevažajo tovor, ki so ga 
naložila – v državah ciljnega tveganja (vključno z 
Japonsko), ob prispetju v Avstralijo zahteva obvezni 
inšpekcijski pregled za ugotavljanje prisotnosti sezonskih 
škodljivih organizmov – SŠO (SP - Seasonal Pest). 

Obvezno tretiranje pred vplutjem ladje v avstralsko 

pristanišče, ali tretiranje na obali Avstralije 

• Pošiljke tovorov, ki zapolnijo ves kontejner - FCL 

(Full Container Load) 

Tovori za poln kontejner (FCL - Full Container Load), 
v katerih se proizvodi / blago ciljnega visokega 
tveganja prevažajo z ladjo v zapečatenih kontejnerjih 
s šestimi trdnimi in fiksnimi stranicami, se lahko še 
naprej tretirajo na morju, ali pa na obali na ravni 
kontejnerja. Pred izvedbo tretiranja se ne dovoli 
razdruževanje ali odstranjevanje proizvodov/ 
dobrin. Glede razdruževanja / odstranjevanja 
proizvodov / dobrin po prispetju se ne upoštevajo 
nobene izjeme. Pri natovarjanju kontejnerja do 
polnega - FCL je treba upoštevati, da se notranjost 
kontejnerja založi na način, ki bo ob prispetju v 
pristanišče / na kopno omogočal učinkovito 
tretiranje, če bo potrebno, da se izognete 
morebitnemu neposrednemu izvozu / zavrnitvi 
svojih proizvodov / dobrin. 

Metode tretiranja 

Metode tretiranja proizvodov / dobrin ciljnega 
visokega tveganja, za katere se zahteva obvezno 
tretiranje, se v sezoni 2019–20 ne bodo spremenile.  

Ministrstvo za kmetijstvo Avstralije pripravlja politike, ki 
bodo omogočale preskus na poziv za upravljavce plovil, da 
bodo njihova plovila, ki so ustrezna, v sezoni 2019-20 
izključena iz obveznih inšpekcijskih pregledov glede SŠO. 
Dodatne informacije o predlaganih ukrepih inšpekcijskih 
pregledov plovil bodo objavljene na: 
agriculture.gov.au/bmsb. 

Zaščitni ukrepi 

Ministrstvo za kmetijstvo Avstralije pripravlja politike, ki 
bodo v sezoni 2019–20 omogočale priznavanje nekaterih 
proizvodov / dobrin in oskrbnih verig v okviru zaščitnih 
ukrepov. Za zaščitne ukrepe bo izveden preskus na poziv. 
Dodatne informacije bodo objavljene na: 
agriculture.gov.au/bmsb. 

Dodatne informacije 

Vse podrobnosti o sezonskih ukrepih glede RMS v sezoni 
2019–20 ter informacije, kako se pripraviti za izvedbo 
uvoza med sezono RMS, preberite na: 
agriculture.gov.au/bmsb. 

Vsa vprašanja o politikah za sezonske škodljive organizme 
(SŠO) lahko pošljete na e-poštni naslov: 
spp@agriculture.gov.au. 

                                    BIO3843_0319 
1800 900 090 ali 
+61 3 8318 6700 (iz držav zunaj Avstralije) 

agriculture.gov.au/bmsb 
Facebook: Australian Biosecurity 
Twitter: @DeptAgNews 

 


