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MEDNARODNA ŽELEZNIŠKA ZVEZA UIC 

EVROPSKI PALETNI POOL ZA LESENE RAVNE PALETE 

EVROPSKI PALETNI POOL ZA JEKLENE BOKS PALETE 

                                                                                                                                    DATUM: 16. FEBRUAR 2015 

 

Pred skoraj dvema letoma so se ločile poti med Mednarodno železniško zvezo UIC (Union 
Internationale des Chemins de fer), ki obstaja od leta 1922, in med pri UIC registrirano paletno 
organizacijo EPAL (European Pallet Association), ki obstaja od leta 1991. Iz gledišča 
gospodarstva je bil to korak v napačno smer: dotlej delujoči sistem je bil odpravljen-ukinjen. Na 
podlagi pritiska vodilnih nemških gospodarskih združenj in gospodarske zbornice Avstrije 
(ARGE Palettenpool) sta UIC in EPAL dosegla soglasje o vzajemnem priznavanju nosilcev 
tovora. Trajna varnost na svetu največjega odprtega paletnega poola za izmenjavo 
standardiziranih palet pa s tem vsekakor še ni bila podana. 

Sedaj je bil opravljen nadaljnji pomemben bistveni korak za optimizacijo paletnega 
managementa: z novim sporazumom o neomejeni izmenljivosti palet med EPAL-om in UIC je 
bila potegnjena črta pod konfliktom, ki je trajal dve leti. Zmagovalci tega sporazuma so pri tem 
vsa podjetja, ki uporabljajo palete. 

S to pravno varnostjo je bilo tako ustvarjeno bodoče tesno sodelovanje z EPAL-om in tudi na 
drugih še odprtih točkah: 

 Pomemben je nadaljnji obstoj obeh organizacij, ki bosta s tem zagotavljali vzajemno kontrolo  
in navzven skupaj spoštovanje in upoštevanje predpisov na paletnem trgu. V ta namen je v 
pogajanjih podana pobuda za oblikovanje skupnega telesa brez lastne organizacijske in 
birokratske nadgradnje. 

 EPAL in UIC določata skupaj vsebine o potrebni kakovosti palet. Ta kakovost palet bo skrbela 
za varnost v manipulaciji s paletami – tako za zaposlene kot tudi za proizvode, ki se 
transportirajo na/s paleto. 

 V smislu konkurenčnosti je potrebna tudi ohranitev konkurence na področju kontrolnih 
organizacij, katera garantirajo upoštevanje in ohranjanje kakovosti palet na podlagi pooblastil 
s strani EPAL-a in članic UIC. Nastanek monopola na tem področju je treba preprečiti.  

 



2 
 

 

 

 

 Z rednimi in pravilnimi razpisi bodo kontrolne organizacije vzpodbujene, da bodo svoje pogoje 
prilagodile tehnični in finančni praksi. 

S ponovno vzpostavljenim zaupanjem med obema organizacijama EPAL in UIC gledata 
avstrijski ARGE paletni pool, ki bo še nadalje na razpolago kot koordinator za pogajanja, in UIC 
mirno in optimistično v prihodnost. 

 

 

Vprašanja naslovite na: 

Kontakt za tisk WKÖ (Gospodarska zbornica Avstrije): 
ARGE Palettenpool 
Hagen Pleile 
Tel.: +43 (0)5 90 900-3214 
Mail: hagen.pleile@wko.at 

 

Kontakt za tisk UIC/RCA: 

Thomas Metlich 

Tel.: +43 (0)664 617 40 98 

Mail: Thomas.Metlich@railcargo.at 

 

Vir: UIC-EPP-EBPBP 
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