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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

 

 Az EPAL vállalja a felelősséget a raklappiac biztonságáért és minőségéért 

Az UIC /EUR raklapok minőségbiztosítása iránt egyre több kritika fogalmazódott meg, a 

cserélhetősége egyre inkább megkérdőjeleződik. 

 

Düsseldorf, 2016. december 12. – Az UIC/EUR raklapok minőségi problémáival kapcsolatos 

kérdésekre az UIC válasza egy raklap csoporti megbeszélés volt 2016 november 9-én Bécsben.  

 

A megbeszélésen az RCA (Ausztria) és az UIC AG elnökén Thomas Metlich úron kívül, a 

Nemzetközi Vasúti Szövetség (UIC) 195 tagja közül mindössze az alábbi vasutak képviseltették 

magukat: ZSSK (Szlovákia), CD (Cseh Köztársaság), valamint a ZVV minősítő szervezet, az 

SGS és a MÁV-REC Kft.  

 

Néhány nagyobb vasút, köztük a Green Cargo (Svédország) és RCH (Magyarország), csak egy 

küldöttel volt jelen a megbeszélésen. 
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Az  Európai Raklap Szövetséget Robert Holliger elnök és Martin Leibrandt ügyvezető, valamint 

a lengyel, olasz és német EPAL Nemzeti Kamarák vezetői képviselték.  

 

Az engedéllyel rendelkező EPAL gyártókat és javítókat képviselő Európai Raklap 

Szövetség (European Pallet Association e. V.) évek óta küzd az európai raklappiac 

minőségének javításáért. Az EPAL oválisba márka védelme minden országban, ahol EPAL 

raklapot gyártanak és javítanak, megerősödött. Az EPAL oválisban márka 

védjegyoltalmának megsértése szigorú hatósági eljárásokat von maga után. A különböző 

országok határain dolgozó vámtisztviselőket az EPAL Akadémia szakemberei készítik fel a 

hamis EPAL Euro raklapok felismerésére.  

 

Az EPAL többször megfogalmazta, hogy az UIC márkát képviselő szervezetek nem tesznek aktív 

lépéseket az UIC márka védelme érdekében, így egyre több felhasználó találkozik hamis UIC 

raklapokkal. Az EPAL számos megkeresést és panaszt kapott olyan felhasználóktól, akik 

EPAL raklapjaikért cserébe nem megfelelő minőségű UIC raklapot kaptak. 

 

A bécsi meetingen nem született eredmény az UIC raklapok minőségjavításának lehetőségeiről. 

Az EPAL UIC-vel és az ARGE képviselőivel folytatott megbeszélése az adott témára 

vonatkozóan szintén nem jártak sikerrel.  

 

Mi a megoldás a nyitott raklap piac számára? 

 

Olaszország a kérdésben magára vállalta a vezető szerepet: Az EPAL olaszországi Nemzeti 

Bizottsága az ECR Olaszországgal együttműködve 2015. áprilisában tanulmányt készített a UIC 

raklapok minőségéről.  A tanulmány szerint az UIC raklapok minősége megkérdőjelezhető. 

 

Az olasz piac a tanulmány alapján elfogadta az ajánlást, így Olaszországban az EPAL Euro 

raklapokat nem cserélik UIC raklapokkal. Olaszországban 2016. év első negyedévében 

27,9%-kal több raklap került legyártásra, mint a korábbi év adott időszakában.  

 

Martin Leibrandt, az Európai Raklap Szövetség vezetője szerint „a magas minőség és  független 

minőségbiztosítás a legnagyobb érték az EPAL raklapfelhasználók számára. Részben ezért is 

kiemelten fontos számunkra, hogy sikeres akciókkal megvédjük az EPAL márkát minden 

országban.” 
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Az Európai Raklap Szövetség (European Pallet Association e. V.) 

Az Európai Raklap Szövetség (European Pallet Association e. V.) 1991-ben alakult és mint az 

engedéllyel rendelkező, EPAL/EPAL jelölésű raklapokat gyártók és javítók szervezete, 

világszerte felel a független minőségellenőrzés biztosításáért. 2013. augusztus 1. óta az EPAL 

szerződéses partnerei által gyártott raklapjain EPAL jelölés található mind a két tuskón az 

oválisban. Az EPAL jelenleg 15 Nemzeti Bizottságon keresztül képviselteti magát 30 országban. 

Mint szövetségnek, az EPAL-nak semmilyen kereskedelmi érdeke és befolyása sincs az ipari-, 

kereskedelmi és logisztikai cégek döntésére. 

 

Sajtókapcsolat: 

European Pallet Association e.V. (EPAL)  

Andrea Engels  

T +49 211 98 480 48 90  

M +49 172 69 325 95  

andrea.engels@epal-pallets.org 
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