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Močan odziv na prvem paletnem simpoziju v Španiji 

Veliko zanimanja je zabeležilo Evropsko paletno združenje  European Pallet Association e. V. (EPAL) 
na prvem paletnem simpoziju dne 20. marca 2014 v Španiji. V središču je bil pred vsem pomen visoko 
kakovostnih EPAL-Euro palet za špansko gospodarstvo. Okoli 60 španskih strokovnjakov iz področij 
logistike, proizvodnje in popravila ter uporabnikov iz trgovine in industrije je diskutiralo v World Trade 
Centru v Barceloni o aktualnem in bodočem razvoju največjega odprtega paletnega poola za izmenjavo 
palet na svetu. 

V svojih predavanjih so ugledni strokovnjaki iz gospodarstva, politike, trgovine in logistike razpravljali 
tako o prednostih odprtega Euro paletnega poola za izmenjavo standardiziranih Euro palet in trajni 
stalnosti ter stabilnosti lesenega nosilca tovora, kot tudi o neodvisni kontroli kakovosti in o modernih 
oblikah uporabe EPAL-Euro palet opremljenih z RFID-tehnologijo.  

Prireditev sta odprla g.Jaime Noguer, predsednik španskega EPAL nacionalnega paletnega komiteja 
CALIPAL in g. Martin Leibrandt, CEO-Chief Executive Officer EPAL-a. „Ta prvi španski simpozij je 
pomemben korak za EPAL in potrjuje visoko vlogo in pomen španskega trga “, je izjavil g. Martin 
Leibrandt.  

V svojem predavanju je g. Martin Leibrandt predstavil način funkcioniranja in prednosti odprtega 
svobodnega sistema za izmenjavo palet: „EPAL-Euro palete kot vsestranske, obremenljive in ekološko 
trajne nosilke tovora imajo nosilno vlogo v španskem gospodarstvu.“ Odločujoče zaupanje uporabnikov 
v EPAL-Euro palete je kakovost, katero zagotavlja neodvisna kontrolna družba Bureau Veritas z 
nenapovedanimi kontrolami pri licenciranih proizvajalcih in popravljalcih. Po oceni g. Martina Leibrandta 
ima španski trg veliko potenciala: „Na trg hočemo še močneje prodreti in pridobiti nadaljnje pridobitelje 
licence, da bi tako na celotnem področju razširili mrežo obratov proizvajalce in popravljalcev.“                          
Sedaj ima EPAL v Španiji skupaj 38 pridobiteljev licence, to je 22 proizvodnih obratov ter 16 obratov za 
popravilo. V letu 2013 so pridobitelji EPAL-licence  v Evropi izdelali 64 milijonov EPAL-Euro palet in 
popravili 22 milijonov EPAL-lesenih nosilcev tovora.  
Poleg tega je g. Martin Leibrandt poudaril svojo prepričanje o EPAL-Euro paleti opremljeno z RFID-
tehnologijo. Enoznačna in jasna identifikacija v povezavi z navigacijo in določanjem mesta in položaja 
ter zasledovanjem gibanja pospešujejo gospodarnost že v sami uporabi in odpirajo nove oblike 
možnosti uporabe.  

Ga. Carmen Diaz, vodja področja v ministrstvu za aqro kulturo, je v svojem predavanju zbrala predpise 
o uvozu embalaže iz masivnega lesa (ISPM 15). EPAL-Euro palete izpolnjujejo to regulativo 
mednarodne konvencije International Plant Protection Convention za zaščito gozdov pred vnosom 
lesnih škodljivcev in so tako registrirane in dopuščene za uporabo v vseh državah.  

Gospodarske prednosti in ekološka trajnost EPAL-Euro palete sta bila v središču predavanja g. Jordija 
Genéja, direktorja katalonskega lesarskega inštituta. Nosilec tovora iz surovine les, ki ponovno zraste, 
prepričuje s svojo bilanco CO2 in z okolju prijazno večkratno uporabo v odprtem svobodnem poolu za 
izmenjavo palet. Uporabniki izmenjujejo med seboj EPAL-Euro palete: proizvajalci predajo nosilce 
tovora skupaj z blagom špediterjem in prejmejo zato vsakokrat enako število EPAL-Euro palet nazaj. 
Prevozom praznih palet, ki bi obremenjevale okolje, se na ta način izognemo.  

G. Marcel Ströhmer, sodelavec inštituta na Fraunhofer-inštitutu za materialne tokove in blagovne 
evidence ter logistiko IML v Dortmundu v Nemčiji, je v svojem predavanju podal referat o status quo 
Euro palete v logistiki in je predstavil prognoze, kako se bo v prihodnosti razvijal transport blaga in 
uporaba nosilca tovora iz lesa.  

 


