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Skupna izjava vodilnih gospodarskih podjetij in zdruţenj: 

 
Nadaljevanje enotnega paletnega poola za izmenjavo Euro palet 

 
Vodilna podjetja iz gospodarstva in industrije so se dne 28.06.20132 ponovno in z novo 
izjavo njihovih zdruţenj obrnili na UIC-Delovno skupino »Vprašanja paletizacije« in jo pozvali 
k soglasnosti in o sporazumu o ohranitvi neomejene izmenljivosti Euro palet. 
 
Da se spomnimo: 
Dne 17.06.2013 je UIC-Delovna skupina »Vprašanja paletizacije« na svojem izrednem 
zasedanju zavrnila prošnje Nemških, Italijanskih in Švicarskih ţeleznic (DB, FS, SBB) o 
nadaljevanju vodenja in upravljanja enotnega poola za izmenjavo palet in je s tem tudi 
ignorilala ţe preje objavljeni apel od zdruţenj. 
 
Kakor poročata strokovna časopisa »Verkehrsrundschau« (oneline-članek z dne 28.06.2013) 
in »Logistik heute« (oneline-članek z dne 01.07.2013), so na odločitev UIC-Delovne skupine 
»Vprašanja paletizacije« vodilna gospodarska podjetja preko svojih zdruţenj ţe reagirala. V 
skupnem sporočilu z dne 28.06.2013 so UIC-Delovno skupino »Vprašanja paletizacije« 
pozvali, da se z EPAL-om sporazume o postopkih za zmoţnost izmenjave izmenljivih palet. 
 
EPAL je glede takšnega sporazuma na razpolago, toda, če to ustreza poziciji EPAL-a, da se 
bodo v enotnem poolu za izmenjavo Euro palet izmenjevale tako EPAL-Euro palete, kot tudi 
palete EUR (UIC)-Euro palete. 
 
Takšno nadaljevanje neomejene izmenjave palet so najavila tudi zdruţenja in podjetja. Le-ta 
so s sporočilom z dne 28.06.2013 objavila: 
 

»Podpisana združenja in njihovi člani-podjetja podpirajo sprejemljivost  in 
enakovredno uporabo palet, ki so označena z znakom »EUR v ovalu« in »EPAL v 
ovalu. 
To pomeni, da bodo podjetja izmenjevala od 01.08.2013 tako novo izdelane 
EPAL-palete skladne z UIC-Standardom 435/2, kot tudi do danes v obtoku 
nahajajoče EUR-palete skladne z UIC-Standardom 435/2.« 

 
(Vir: Verkehrsrundschau oneline z dne 28.06.2013) 

 
EPAL pozdravlja in podpira to izjavo zdruţenj in podjetij o nadaljevanju neomejene izmenjave 
Euro palet. Vse aktivnosti EPAL-a sledijo cilju, da se v smislu logističnih procesov pri 
uporabnikih obdrţi enoten pool za izmenjavo Euro palet. 
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Potem ko je UIC-Delovna skupina »Vprašanja paletizacije« na podlagi iniciative ţeleznic DB, 
FS in SBB privolila na razgovor z EPAL-om, se bo EPAL v tem razgovoru z UIC-Delovno 
skupino dne 09.07.2013 zavzemal za to, da se UIC-Delovna skupina skupaj z EPAL-om 
pridruţi izjavi zdruţenj. 
 
S strani GS-1 Germany objavljeno sporočilo so podpisala zdruţenja BGA (zvezno zdruţenje 
grosističnih trgovcev, zunanje trgovine, storitvene dejavnosti), BGL (zvezno zdruţenje 
tovornega prometa, logistike in odstranjevanja odpadkov), BHB (trgovsko zdruţenje 
obrtnikov, gradbeništva in vrtnarstva), BWE (zvezno zdruţenje nemške prehrambene 
industrije), DSLV (nemško zdruţenje za špedicijo in logistiko), EHI Retail inštitut, BV-GFGH 
(zvezno zdruţenje nemškega zdruţenja grosistov pijač), HDE (trgovinsko zdruţenje 
Nemčije), Zdruţenje za blagovne znamke, MIV (zdruţenje mlečne industrije), VDF (zdruţenje 
mesne industrije). 
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