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EPAL Euro raklap: A piac döntött 

A csereképesség vége a felhasználók számára a lehető legnagyobb biztonságot jelenti 

 

Düsseldorf, 2017. március 13 - Az Európai Raklap Szövetség (EPAL) közzététele miatt, miszerint 

az UIC/EUR raklapokkal való csere megszűntetését javasolja, az osztrák Kereskedelmi és Ipar 

Kamara (WKÖ) és ARGE Egyesület igykeszik rossz színben feltüntetni a raklappiacon várható 

következményeket.  

 

Negatív reakciók a fenti ajánlás tekintetében eddig csak Ausztriából érkezett. A gyakorlaban a piac 

már döntött. Elmondható, hogy nagyságrendileg az Euro raklapok 90%-án látható az EPAL 

oválisban jelölés.  

 

A legtöbb országban külön gyűjtik az UIC/EUR raklapokat, elsősorban azért, mert 

minőségük nem felel meg a szabványnak és a fogyasztói elvárásnak. Elsősorban ez az ok, 

hogy a vezető világcégek támogatják az EPAL ajánlását.  

 

Martin Leibrandt, az EPAL ügyvezetője szerint „a WKÖ állásfoglalás méltatlan, főleg azért is, 

mert semleges közvetítő szerepük van a kérdésben. A WKÖ érvei megalapozatlanok és csak a 

pánikkeltést szolgálják.” 

 

A minőség és a biztonság igényli a szerkezetet és a megbízhatóságot 

 

Ellentétben az ÖBB, a Rail Cargo Ausztria anyavállata, szóvivőjének állításával, aki egyben az 

UIC/EUR márka jogtulajdonosa is, nem sikerült sikeres intézkedéseket tenni az UIC/EUR védjegy 

védelme érdekében.  

 

Az UIC különböző vasutaknak engedte át a minőségellenőrzés jogát, így gyakorlatilag kiszervezte 

azt számos, különböző magánvállalat kezébe. Nem csoda, hogy az UIC/EUR raklapok esetében 

nincs egységes szerkezet a minőségbiztosítás és a márka védelme esetében. 

 

Az EPAL nem nyereségorientált szervezet, így döntéseit az iparágnak, a kiskereskedelmi és 

a logisztikai partnerek igényeinek megfelelően hozza meg.  
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Az EPAL licence tulajdnosok bejelentés nélküli ellenőrzését a világhírű ellenőrző cég, a Bureau 

Veritas végzi, következetes szabályok alapján. Minden folyamat nyitott és átlátható.  

 

Az ARGE raklap közzétett prognózis, miszerint az Euro raklap árát nagyban befolyásolja a 

minőségellenőrzés, nem pontos. Az Euro raklap árai sok tényezőtől függnek, így elsősorban a 

nyersanyagáraktól és a piac kereslet alakulásától. 

 

Az EPAL központ munkatársai, a Nemzeti Bizottságok és a képviseletek örömmel állnak kérdései 

megválaszolása elé. A csereképességre vonatkozóan további információt az alábbi linken olvashat: 

https://www.epal-

pallets.org/fileadmin/user_upload/ntg_package/images/news/The_most_important_questions_on

_exchangeability_EPAL_02_2017.pdf 

 

 

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 nincs az ipari-, kereskedelmi és 

logisztikai cégek döntésére. 
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