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A fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság erősítése: 

Az EPAL lehetővé teszi a C osztályú EPAL Euro raklapok javítását újrahasznosított deszkákkal és tuskókkal 

 

Az Európai Raklap Szövetség (European Pallet Association e.V., rövidítve: EPAL) igazgatótanácsa 2022. 03. 10-én 

úgy döntött, hogy engedélyezi a C osztályú EPAL Euro raklapok újrahasznosított deszkákkal és tuskókkal történő 

javítását. A körforgásos gazdaság részeként ez ösztönzi a fából készült elemek újrafelhasználását, és így az 

éghajlat és a fakészletek védelmét szolgálja. 

 

 

Az EPAL igazgatótanácsa a 2022.03.10-i berlini ülésén úgy döntött, hogy engedélyezi a C osztályú EPAL Euro raklapok 

javítását újrahasznosított deszkákkal és tuskókkal. Az új szabályozás 2022. 04. 01-től lép hatályba. 

 

Eddig minden használt EPAL Euro raklapot új deszkákkal és tuskókkal kellett javítani. Ez a jövőben is érvényes lesz az 

A és B osztályú EPAL Euro raklapokra. 

 

A C osztályú EPAL Euro raklapok esetében azonban az újrahasznosított elemekkel történő javítás engedélyezésével 

az EPAL Euro raklappiac és raklapcsere rendszer fenntarthatóságát kívánják erősíteni. Az EPAL Euro raklapok 

újrafelhasználása, cseréje és javítása már most is a fenntartható körforgásos gazdaság iskolapéldája. Az 

újrahasznosított elemek újrafelhasználásának engedélyezése egy további fontos lépés. Az EPAL Euro raklapok 

javításakor kevesebb az új fa felhasználás, ami a fakészletek védelmét szolgálja, valamint csökken az 

energiafogyasztás és javul az EPAL Euro raklapok javításának szénlábnyoma. 

 

Az EPAL igazgatótanácsban az EPAL Portugáliát képviselő Paulo Verdasca szerint:  

"Az EPAL Euro raklapok újrafelhasználása és cseréje az EPAL Euro raklappiacon és raklapcsere rendszerben már most 

is kiváló példája a körforgásos gazdaság elvének: újrafelhasználás - javítás - újrahasznosítás. Szeretnénk az 

újrafelhasználás elvét kiterjeszteni a javításra is, és lehetővé tenni, hogy sérülésmentes, újrahasznosított deszkákat 

és tuskókat használjanak fel a javításhoz. Az új EPAL Euro raklapok magas minőségének köszönhetően, ha a raklap 

egyes elemei javíthatatlanul megsérülnek, a többi elem gyakran még mindig olyan jó minőségű, hogy minőségromlás 

nélkül felhasználható a javításhoz. Ez kíméli a faforrásokat, csökkenti az energiafelhasználást, és így hozzájárul az 

éghajlatvédelemhez." 

 

Az EPAL Euro raklapkészlet fenntarthatóságának optimalizálása nem az egyetlen szempont: a minőségbiztosítás 

továbbra is létfontosságú. Az összes elem szabványosítása és az újrahasznosított elemek minőségére vonatkozó 

szigorú irányelvek adják az alapot, amelyeket a javítási műveletek tanúsítása és az EPAL átfogó minőségbiztosítási 

rendszere egészít ki. Ez biztosítja, hogy a javított EPAL Euro raklapok egyenletesen magas minőségűek legyenek, még 

akkor is, ha újrahasznosított elemekkel javították őket.  

 

Az EPAL igazgatótanácsban az EPAL balti államokat képviselő Tatyana Sargsyan szerint:   

"Az EPAL igazgatótanácsa számára létfontosságú volt, hogy újrahasznosított deszkák és tuskók felhasználásával 

végzett javítások ne veszélyeztessék a használt EPAL Euro raklapok magas minőségét. Az EPAL igazgatótanácsa ezért 

2021. szeptembere óta tárgyalja az újrahasznosított deszkák és tuskók minőségére vonatkozó előírásokat, és 

mostanra szigorú szabályrendszerről döntött. Az EPAL nemzeti bizottságai, valamint a felhasználók és a javítók 
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közötti számos egyeztetés alapján elmondható, hogy az EPAL Euro raklapok használt deszkákkal és tuskókkal történő 

javításának engedélyezésére vonatkozó tervet a felek egyhangúlag üdvözölték." 

 

Az újrahasznosított elemekkel történő javítás a C osztályú EPAL Euro raklapokra korlátozódik. Ennek alapja az EPAL 

minőségi osztályozásának új változata, amelyet 2021. novemberében tettek közzé (lásd az EPAL 2021. november 03-i 

sajtóközleményét), és amely elérhető az EPAL honlapján (https://news.epal-

pallets.org/PDF/EPAL_Quality_and_Exchange_HU.pdf ). Az A és B osztályú EPAL Euro raklapokat, amelyeket 

ugyanúgy használnak gépekben, szállítórendszerekben és magasraktárakban, mint az új EPAL Euro raklapokat, a 

jövőben is új deszkákkal és tuskókkal kell javítani. 

 

Az EPAL alelnöke és az EPAL igazgatótanácsában az EPAL Franciaországot képviselő Jean-Philippe Gaussorgues 

szerint: 

"Az EPAL Euro raklapokat már sok éve használják. Az átlagos használati idő körülbelül 6-7 év, a szállítási fordulók 

számától függően. Az utolsó években sok EPAL Euro raklap a C osztályba került, ami a sötét, elszíneződött faanyagról 

és a használat látható jeleiről ismerhető fel. A C osztályú EPAL Euro raklapokat főként az építőiparban és a 

szállítmányozásban, valamint a komissiózásban használják. Ezekhez a raklapokhoz elegendőek a jó minőségű, 

újrahasznosított deszkák és tuskók, ami lehetővé teszi, hogy az EPAL Euro raklapok felhasználói továbbra is jó 

minőséget kapjanak, ugyanakkor pénzt takaríthassanak meg." 
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