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További hamis raklapokat találtak Ukrajnában 

 
Megcáfolódott UIC érvelése, miszerint a hamis euró raklapok "nincsenek kapcsolatban a 

valósággal". 

 

Düsseldorf, 2017. március 14. - Mióta az Európai Raklap Szövetség megszüntette a 

csereképességet az UIC-vel, azóta az UIC, az Osztrák Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az 

AGRE minden eszközzel igyekszik megcáfolni ennek okait.  

 

Az UIC egy sajtóközleményben azt állította, hogy az UIC/EUR raklapok hamisítása a 

csereképesség megszünésének indokolásaként "nincsenek kapcsolatban a valósággal". Ezzel 

szemben az EPAL jelenlegi piaci elemzése dokumentálja az UIC/EUR raklapok hamisításának 

valóságát. 

 

Az EPAL Ukrajnában végzett vizsgálata során 2017. év elején nagyszámú hamis UIC / EUR 

raklapot találtak. A hamisítványokat két raklapgyártó cégnél fedezték fel Kijevben. 

 

A vállalatoknál egyaránt találtak használták és új hamisított UIC/EUR raklapokat. A vizsgálat 

feltárta, hogy a hamisított UIC/EUR raklapok gyártása és értékesítése - akár nagy számban is - 

nem jelent problémát a hamisítóknak. A hamisítók azt mondták, hogy nem aggódnak az UIC-vel 

kapcsolatos problémák miatt. 

 

Az EPAL vizsgálata egyértelműen azt mutatja, hogy a hamis UIC/EUR raklapok gyártása és 

értékesítése Ukrajnában továbbra is zökkenőmentes folyamat. Az UIC és a Rail Cargo Austria AG 

(RCA) nyilvánvalóan még mindig nem alkalmaz semmilyen hatékony intézkedést az "UIC" és 

"EUR” védjegyek, illetve az UIC/EUR raklapok minőségbiztosításának védelme, valamint a 

hamisított és rossz minőségű UIC/EUR raklap eladásának és a cserepiacra való bekerülésének 

megakadályozása érdekében. 

 

 

Martin Leibrandt, az EPAL ügyvezetője szerint "Az UIC állítása, miszerint nem találhatók  hamis 

UIC/EUR raklapok Ukrajnában egy hétig sem állta meg a helyét.”Fontos feltenni a kérdés, hogy 

az UIC képes-e teljesíteni feladatait, és hatékonyan fellépni a hamis és rossz minőségű UIC/EUR 

raklapok ellen. Döntésünk a csereképesség megszüntetésére vonatkozóan helyes volt. Az EPAL 

által szervezett nyitott Euro Raklap Piac így a jövőben is minőséget és biztonságot nyújt majd.” 
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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 nincs az ipari-, kereskedelmi és 

logisztikai cégek döntésére. 
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