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EPAL – Prihodnost Euro paletnega poola  

EPAL bo od dne 01.08.2013 organiziral odprti Euro paletni pool za izmenjavo palet 
neodvisno od ţeleznic. Priprava v zvezi s tem povezano spremembo označevanja je 
zaključena. Mednarodno izmenljive Euro palete bodo imele od dne 01.08.2013 na vseh 
štirih vogalnih kockah zaščiteno blagovno znamko EPAL.  

1. EPAL je edina aktivna paletna organizacija  

Ţe od 01.01.2013 je EPAL edina aktivna paletna organizacija v Evropi, ki organizira odprti 
Europaletni pool za izmenjavo izmenljivih  palet in njihovo kontrolo kakovosti.  
Kot neodvisna mednarodna organizacija s svojo mreţo nacionalnih komitejev je navzoča v 
19 drţavah po vsej Evropi. 1.600 pridobiteljev licence EPAL, ki so organizirani v EPAL - 
nacionalnih komitejih, bodo tudi v prihodnje v vseh vprašanjih kakovosti palet in izmenjave 
palet zagotavljali vsestransko in hitro podporo uporabnikom iz trgovine, industrije in 
logistike.  

2. Mednarodna izmenljivost palet  

Znane in poznane EPAL - Euro palete so tudi z novo oznako še naprej neomejeno 
izmenljive. Aktualno cca 450 milijonov EPAL – Euro palet, ki se nahajajo  na trgu s staro 
oznako EPAL/EUR, je mogoče brez problemov izmenjevati z novimi EPAL - Euro 
paletami.  
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3. Pomembna zdruţenja in uporabniki so se pozicionirali in se odločili za EPAL  

Številni veliki uporabniki EPAL - Euro palet iz vseh evropskih drţav in njihova zdruţenja so 
se ţe izrekli, da bodo tudi v prihodnje uporabljali in izmenjevali EPAL - Euro palete. Tako 
je zagototvljeno, da se bo v EPAL - Euro paletnem poolu lahko nadaljevala izmenjava 
palet brez sprememb v logističnih procesih.  

4. Pridobitelji EPAL - licence zagotavljajo izmenjavo palet  

Večina od 1.600 pridobiteljev EPAL - licence je podpisala nove licenčne pogodbe. S tem je 
zagotovljeno, da bodo EPAL - Euro palete v Evropi še nadalje razpoloţljive na njenem 
celotnem področju.  
Pridobitelji EPAL – licence ne potrebujejo nobenih nadaljnjih licenc, da bi lahko tudi v 
prihodnje bili del EPAL-omreţja in da bi proizvajali, ali popravljali EPAL-Euro palete.  

5. EPAL garantira tudi v prihodnje mednarodno zanesljivo kakovost  

EPAL ostaja tudi v prihodnje blagovna znamka, ki z leseno ravno Euro paleto in z jekleno 
boks paleto  daje zanesljiv in izmenljiv nosilec tovora, katerega kakovost je kontrolirana s 
strani neodvisne inštitucije.  
Mednarodna kontrolna druţba Bureau Veritas izvaja po nalogu EPAL-a s svojimi nenapo-
vedanimi kontrolami proizvodnje in popravila zagotavljanje kakovosti. EPAL in uporabniki 
EPAL - Euro palet imajo tako na razpolago osrednjega sogovornika za podporo v vseh 
vprašanjih zagotavljanja kakovosti.  

6. EPAL ostaja platforma za nadaljne razvoje in inovacije  

EPAL je spremenil aktualni pečat za označevanje kakovosti proizvodnje in popravila jekle-
nih boks palet s sistemom "Tailor-safe", ki je varen pred ponarejanjem. Za uporabnike bo 
tako enostavneje razlikovati zelo kakovostne EPAL - Euro jeklene boks palete od manj 
vrednih ponaredkov.  
Nadalje dela EPAL aktivno na kratkoročni uvedbi na trg noviih EPAL - polovičnih palet, 
RFID – sistemsko opremljenih EPAL - Euro palet, sklopljivih EPAL - jeklenih boks palet in 
na nadaljnjih inovativnih  in novih razvojih izmenljivih nosilcev tovora. Pri tem pa se bo 
EPAL v prihodnje še tesneje orientiral na podlagi in skladno s potrebami uporabnikov. 
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