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Az EPAL 2017. május 1-el megszűnteti az UIC-vel kötött 

csereképességről szóló megállapodását. 

 

 

Az európai raklappiac minősége; az emberek, a termékek és a logisztikai folyamatok 

biztonsága elsőbbségi jogot élveznek. Éppen ezért az EPAL azonnali javasolt megoldása 

a következő: megszünteti az EPAL Euro raklapok UIC/EUR raklapokra történő cseréjét. 

 

Düsseldorf, 2017. március 1. – Az Európai Raklap Szövetség e.V. (EPAL) elnöksége 2017. 

február 21-én egyhangúlag úgy döntött, hogy 2017. május 1. hatállyal felmondja az EPAL és a 

Rail Cargo Austria AG (RCA) közötti csereképességről szóló megállapodást. 

 

2014. októberében az EPAL megegyezett az RCA-val, az UIC raklap munkacsoportot irányító 

vasúttársasággal, hogy az EPAL Euro raklapok és az UIC/EUR raklapok egymással 

cserélhetőek.  

 

Az EPAL, most az EPAL Euro raklapok UIC/EUR raklapokra való cseréjének megszüntetését 

javasolja. Az EPAL elnöksége ezt a lépését azzal indokolta, hogy az UIC az elmúlt években 

komoly hiányosságokat mutatott fel a minőségbiztosítás területen, valamint a hamis UIC/EUR 

raklapok Európai Unióba való importja elleni sem lépett fel hatékonyan.  

 

A raklap felhasználók helyzetének megkönnyítése érdekében a 2017. február végéig 

elkészült UIC/EUR raklapok, az átmeneti időszak végéig, azaz 2021. december 31-ig  

továbbra is cserélhetők. 

 

Martin Leibrandt, az EPAL ügyvezetője szerint „az EPAL nem tudja tovább garantálni, hogy 

az UIC/EUR raklapok is megfeleljenek azoknak az ipari, kereskedelemi és logisztikai 

elvárásoknak, amelyeknek az EPAL Euro raklapok megfelelnek. Az EPAL raklapok és az 

európai raklappiac minőségét és biztonságát különösen veszélyezteti a hamis UIC/EUR 

raklapok ellenőrizhetetlen importja. Az EPAL által végzett kutatások szerint, több mint négy 

millió hamis UIC/EUR raklap érkezett eddig az Európai Unió területére Ukrajnából és ez 

a szám folyamatosan nő. A kelet-európai országokban nagyrészt UIC/EUR raklap hamisítás 

folyik, mivel a vámhatóságokkal és az ügyvédekkel való együttműködésének köszönhetően az 

EPAL Euro raklapok hamisítása kockázatosabbá vált. Az EPAL felelősséget vállal az EPAL 

Euro raklap és az európai raklappiac minőségéért és biztonságáért. Az ipar, a kereskedelem és 

a logisztikai terület szereplői számítanak ránk.” 
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Az európai raklappiac működését és a nemzetközileg egységes minőségbiztosítást egyedül 

csak az EPAL támogatja 

 

Az EPAL és az UIC között 2014. októberében jött létre a csereképességről szóló megállapodás 

és azóta a UIC nem tett semmilyen lépést, azért hogy megvédjék a UIC/EUR raklapok 

minőségét és biztonságát. Az elmúlt 2,5 évben folytatott tárgyalások alatt az UIC elutasította 

az EPAL ajánlatát, miszerint az EPAL átvenné az UIC/EUR raklapok minőségbiztosításának 

megszervezését és védjegyoltalmát. 

 

Tekintettel a UIC vezetésének negatív véleményére és cselekvőképtelenségére, az EPAL nem 

látja indokoltank, hogy továbbra is fenntartsa az EPAL Euro raklapok UIC/EUR raklapokra 

való cseréjét. A csereképességről szóló megállapodás megszüntetése, az EPAL véleménye 

szerint, az egyetlen lehetőség arra, hogy hatékonyan megvédje az EPAL Euro raklapok és az 

európai raklappiac minőségét. 

 

Az EPAL azt javasolja a raklapfelhasználók számára, hogy a jövőben kizárólag EPAL 

Euro raklapokat használjanak és cseréljenek egymással.  

 

Az EPAL Euro raklapok UIC raklapokra való cseréjének megszűntetése 2017. május 1-től  lép 

életbe.  

 

További információ: www.epal.eu és www.epal-raklap.hu 

 

 

 

Európai Raklap Szövetség e.V. (EPAL): 

Az Európai Raklap Szövetség e.V. (EPAL) több mint 450 millió EPAL Euro raklappal és 20 

millió gitterboxszal a világ legnagyobb nyílt csererendszere. Az 1991-ben alakult EPAL, az 

engedélyes EPAL gyártók és javítók szövetsége és globálisan felelős az állandó minőségért.  

 

Az EPAL raklapokat fenntarthatóan termesztett, CO2-semleges fából készítik. Az EPAL 

raklapok javíthatók, újrahasznosíthatók és mivel a világban mindenhol elérhetők, így jelentősen 

csökkentik a szállítási távolságokat, ezzel is csökkentve a széndioxid kibocsátást. 

 

Mint bejegyzett egyesület, az EPAL semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem folytat, az 

ipar, a kereskedelemi és a logisztikai partnerek döntését nem befolyásolja. Az EPAL több mint 

harminc országban van jelent, ebből 15 országban nemzeti bizottság formájába, amelyek 

elkötelezték magukat az EPAL célkitűzéseinek teljesítése mellett. 

 

További információk: 

European Pallet Association - EPAL e.V. 

Magyarországi Képviselet 

H-5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 29 

Phone: +36 30 212 4770 

e-Mail: info@epal-pallets.hu 
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