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Informacija za uporabnike EPAL-evro palet 

 

IZMENJAVE WORLD PALET V EPAL-EVRO PALETNEM POOLU – NI 

 

Firma Falkenhahn AG iz Nemčije, proizvajalka palet z oznakami „World" poskuša že mnoga leta tako 
imenovane World-palete prodajati in tržiti kot izmenljive palete. Zato uporabniki redno sprašujejo EPAL, 
ali so tako imenovane World-palete izmenljive v EPAL-Evro paletnem poolu. 
 
Zato želi EPAL na tem mestu odgovoriti na najpomembnejša vprašanja: 
 
Ali so tako imenovane World-palete izmenljive v EPAL-Evropaletnem poolu? 

Palete z oznako „World" v EPAL-Evro paletnem poolu niso izmenljive! 
 
Pogoj za izmenljivost palet v EPAL-Evro paletnem poolu, ki ga EPAL organizira že več kot 20 let, je 
označitev palet z zaščitenimi blagovnimi znamkami »EPAL v ovalu« in/ali »EUR v ovalu«: 

                   
EPAL in lastnik blagovne znamke „EUR v ovalu", Mednarodna železniška unija UIC, sta  se 
sporazumela, da so palete z vžganim znakom „EUR v ovalu" tudi v prihodnje izmenljive v EPAL-Evro 
paletnem poolu. Za palete z vžganim znakom „World" takšen sporazum ne obstaja. 
 
V EPAL-Evro paletnem poolu  so torej izmenljive samo tiste palete, ki so označene ali z blagovno 
znamko „EPAL v ovalu", ali z blagovno znamko „EUR v ovalu", ali pa so označene z obema znakoma. 
Pri tako imenovanih World-paletah pa to ni primer. Tako imenovane World-palete tako kot tudi palete 
brez kakršnih koli oznak zato v EPAL-Evro paletnem poolu niso izmenljive.                                                                                                                                                                              
         
Zakaj tako imenovane World-palete v EPAL-Evro paletnem poolu niso izmenljive? 
Palete z oznako „World" niso podvržene nobeni neodvisni kontroli kakovosti skladno z določili EPAL-
Tehničnega pravilnika ali standardov UlC 435-xxx, in so iz tega razloga neizmenljive v EPAL-Evro 
paletnem poolu. 
 
Pogoj za izmenljivost palet v EPAL-Evro paletnem poolu je stalna udeležba pri neodvisnem 
zagotavljanju kakovosti pri EPAL-u skladno z določili EPAL-Tehničnega pravilnika ali standardov UlC 
435-xxx. 
 
Vsa podjetja, ki proizvajajo ali popravljajo Evro palete pod licenco EPAL, kontrolira stalno in 
nenajavljeno neodvisna kontrolna družba Bureau Veritas. Palete, katere ne ustrezajo visokim zahtevam 
za kakovost EPAL-a, se blokirajo in se ne smejo izdobaviti. 
Kot dokazilo o kontroli kakovosti imajo EPAL-Evro palete EPAL-kontrolno sponko (proizvodnja), ali 
EPAL- kontrolni žebelj za označevanje popravila (popravilo) z oznako blagovne znamke „EPAL v ovalu". 
Nasprotno pa palete z oznako „World" niso podvržene nobeni neodvisni kontroli kakovosti v proizvodnji. 
Licencirano popravilo z zagotovljeno kakovostjo tako imenovanih World-palet na obstaja. 
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Tako imenovane World-Paletten tako nimajo nobenih EPAL-kontrolnih sponk in nobenega EPAL-
kontrolnega žeblja za označevanje popravila in so iz tega razloga skladno s kriteriji izmenljivosti EPAL-
a v EPAL-Evro paletnem poolu neizmenljive. 
 
Ali morajo udeleženci v EPAL-Evro paletnem poolu sprejeti tudi tako imenovane World-palete? 
Brez izrecnega sporazuma ne obstaja nobena obveza o sprejemu tako imenovanih World-palet kot 
izmenljive palete. 
 
Sporazum o izmenjavi palet vsebuje praviloma izključno uporabo EPAL-evro palet, kajti samo te palete 
se smatrajo kot izmenljive palete skladno s predpisi EPAL-a in UIC. 
Prejemnik izmenljivih palet močno gleda na to, da so palete izmenljive, tako da lahko palete torej brez 
problemov v uporabi pri dobavi blaga drugim podjetjem, ali pa jih uporabi v izmenjavi. Toda to je mogoče 
samo v primeru EPAL-evro palet. 
Brez posebnega sporazuma o uporabi ali izmenjavi drugih palet torej ne obstaja nobena obveza o 
sprejemu ali izmenjavi tako imenovanih World-palet. To velja tudi v primeru dobave blaga. Dobavitelj 
blaga tvega pri uporabi drugih palet zavrnitev prevzema blaga in zaradi tega lahko pride do zamud. V 
vsakem primeru obstaja nevarnost, da se za druge palete ne bo našel nobeden odjemalec, ki bi palete 
akceptiral  v izmenjavi z EPAL-evro paletami. 
Za preprečevanje problemov priporoča EPAL, da se ob naročilu palet ali blaga, ali pri sklenitvi 
sporazuma o izmenjavi palet, izrecno dogovori dobava ali uporaba EPAL-evro palet. 
 
Ali je izmenjava EPAL-evro palet z World-paletami prepovedana? 
Izmenjava EPAL-evro palet z s tako imenovanimi World-paletami ni prepovedana, jo je pa treba pred 
dobavo individualno in izrecno dogovoriti. 
 
EPAL-evro palete so lastnina uporabnikov. S tem povezana svoboda uporabnika pri uporabi palet je 
eden od bistvenih prednosti EPAL-Evro paletnega poola  v primerjavi z zaprtimi pooli. 
Kot lastniki palet lahko uporabniki individualno odločajo, ali hočejo EPAL-evro palete izmenjevati z 
drugimi paletami, n.pr. s tako imenovanimi World-paletami ali s paletami za enkratno uporabo. To mora 
biti med udeleženimi strankami v izmenjavi pred dobavo izrecno dogovorjeno. 
EPAL vsekakor v tem primeru ne zagotavlja nadaljnjo izmenljivost tako imenovanih World-palet z 
drugimi podjetji udeleženimi v EPAL-Euro paletnem poolu. Idividualni sporazum o izmenjavi EPAL-evro 
palet s tako imenovanimi World-paletami je obvezujoč samo za udeležena podjetja. Druga podjetja tako 
niso dolžna in zavezana, da bi prav tako akceptirala tako imenovane World-palete kot izmenljive palete. 
Prejemnik tako imenovanih World-palet lahko zatorej pride v nevarnost, da v okviru izmenjave palet ne 
bo našel nobenega odjemalca. 
 
Ali EPAL podpira uporabnike tudi pri uporabi tako imenovanih World-palet? 
EPAL podpira izključno uporabo in izmenjavo EPAL-evro palet. Uporabo tako imenovanih World-palet  
EPAL ne podpira. 
 
EPAL nudi izključno uporabnikom EPAL-evro palet in udeležencem v EPAL-Euro paletnem poolu vso 
podporo v vseh vprašanjih uporabe EPAL-evro palet. Uporabe  palet drugih proizvajalcev EPAL ne 
podpira. 
Uporabniki se dnevno obračajo na EPAL z vprašanji glede kakovosti novih in rabljenih EPAL-evro palet 
ter o izmenjavi EPAL-evro palet. Na vprašanja o mednarodni prekomejni uporabi EPAL-evro palet po 
vsem svetu odgovarjajo Nacionalni komiteji EPAL-a v 19 državah. Ti nudijo tudi podporo, če bi pri 
uporabi EPAL-evro palet nastopili problemi v tujini. 
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Za tako imenovane World-palete EPAL ne nudi nobene podpore. To že iz pravnih razlogov ni mogoče, 
ker ne obstoji nobena pogodbena povezava EPAL-a z nobenim proizvajalcem tako imenovanih World-
palet iz firme Falkenhahn. 
 
Zato EPAL ne prevzema tudi nobene garancije in jamstva za zagotavljanje kakovosti tako imenovanih 
World-palet. 
 
Rezultat 

Samo uporaba EPAL-evro palet nudi uporabnikom vse prednosti EPAL-Evro paletnega poola: 

 Mednarodno enotno visoko in standardizirano kakovost, izkazano z EPAL-kontrolno sponko 
(proizvodnja) in EPAL-kontrolni žebelj za označevanje popravila (popravilo) 

 Neodvisno zagotavljanje kakovosti palet, povezano z reduciranjem lastnih nadzornih 
obveznosti uporabnika z vizualnimi kontrolami 

 Neomejena sposobnost izmenljivosti palet v mednarodnem EPAL-Evro paletnem poolu 

 Izmenjava palet brez dolgotrajnih individualnih sporazumov sklicujoč se na EPAL-pogoje 
izmenljivosti 

 Podpora na vseh nivojih paletne logistike (nakup, uporaba, izmenjava in popravilo) preko 
EPAL-a in EPAL-Nacionalnih komitejev in EPAL-licenciranih podjetij, zastopanih po vsem 
svetu v več kot 30 državah 

 

Zato so v EPAL-Evro paletnem poolu izmenljive samo palete o oznako   in/ali  . 
Tako imenovane World-palete v EPAL-Evro paletnem poolu niso izmenljive. 
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