
  

 
Prvi korak je narejen: SPORAZUM o enotnem evropskem paletnem poolu za 
izmenjavo Euro palet je podpisan. Sporazum je med EPAL-om in Mednarodno 
železniško unijo UIC je zaključen.  
 

Düsseldorf, dne 18. novembra 2014 

Evropsko paletno združenje -European Pallet Association e. V. – EPAL se je tudi po 
tem, ko se je Mednarodna železniška zveza UIC odločila v decembru 2012 za ločitev 
od EPAL-a, načelno izreklo za nadaljevanje uporabe splošnih kriterijev izmenljivosti 
Euro palet. EPAL-ovo smer tega delovanja in nadaljevanja so podprli Inštitut GS1, 
vodilna nemška združenja gospodarstva, ARGE-paletni pool avstrijske gospodarske 
zbornice, večina uporabnikov palet in pridobitelji licence. UIC je sedaj sledila temu 
zgledu s podpisom sporazuma o enotnem evropskem paletnem poolu za izmenjavo 
Euro palet.  

Delujoči trg potrebuje zaupanje in le-to je EPAL v zadnjih dveh letih pridobil pri proizvajalcih, 
popravljalcih in uporabnikih. Številke govorijo same po sebi: proizvodnja EPAL-palet je v 
zadnjih dveh letih ostala stabilna kljub poskusu UIC, da etablira drugi „beli“ paletni pool in 
kljub pešajočem trgom. Prav nasprotno, prvo „EPAL/EPAL“-koledarsko leto se zaključuje z 
občutno rastjo: proizvedene EPAL-palete v letu 2013: 63,5 milijonov (*skupaj v letu 2013: 
od 01.08.2013 izključno EPAL/EPAL-palete), leto 2014: 64 milijonov - stanje 11/2014. Vrhu 
tega je EPAL pridobil nove trge z novimi EPAL-pridobitelji licenc v državah: Madžarska, 
Češka Republika, Hrvaška in v delih Avstrije.  

Evropsko paletno združenje EPAL- European Pallet Association e.V. se je vedno zavedalo 
svoje odgovornosti za trg in je tudi v minulih letih delalo na nadaljnjem razvoju nosilcev 
tovora in na zagotovitvi njihove kakovosti. K temu spadajo inovativne rešitve, ki jih je EPAL 
v letu 2014 uvedel: proizvodnja nove polovične palete, palete opremljene z radioferkvenčno 
indentifikacijo RFID in razvoj paletne aplikacije (v sodelovanju z inštitutom Fraunhof). 
Seveda k temu sodi nedvoumno tudi kontrola in spoštovanje pravnih norm za zaščitene 
blagovne znamke in potreben pravni pregon kot neodpovedljivo orodje za zagotovitev 
stabilnega globalnega paletnega poola. Otvoritev EPAL Academy v juliju 2014 je eden od 
naslednjih mejnikov za oblikovanje varne in rentabilne uporabe EPAL-palete.  

Z aktualnim sporazumom med EPAL-om in UIC je bil storjen prvi korak, toda realni in pravi 
izzivi trga so izven „zelene“ mize: globalna rast potrebuje delujoče strukture. Zatorej ponuja 
EPAL Mednarodni železniški uniji UIC predlog, da prevzame celotno organizacijo po vsem 
svetu največjega odprtega paletnega pola, vključno z zunanjimi kontrolami s strani 
neodvisne kontrolne organizacije. „Sedaj je žoga v polju igrišča pri UIC“, pove Martin 
Leibrandt, CEO EPAL-a (European Pallet Association e.V). 

                                              


