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Palety EUR można wymieniać również po 31 grudnia 2021! 
• Członkowie UIC jednogłośnie zgodzili się na dalszą wymianę palet EUR i EPAL. 
• UIC jest i pozostanie wiarygodnym partnerem dla użytkowników palet EUR – tak jak 
przez ostatnie 60 lat! 
 
Panie i Panowie, 
Od 60 lat znak „EUR” na palecie jest gwarancją jej wymienności i ścisłej kontroli jakości. 
Europalety mogą być produkowane i naprawiane wyłącznie przez licencjonowane firmy. 
Wielokrotne użycie i wymienność palety EUR sprawiają, że jest ona trwałym nośnikiem 
ładunku - i tak pozostanie w przyszłości - nawet w 2022 roku i później! 
Jakość produkcji i napraw palet EUR jest kontrolowana przez Międzynarodowy Związek Kolei - 
Union Internationale des chemins de fer (UIC). Tylko palety oznaczone charakterystycznym 
symbolem – znakiem „EUR” w owalu spełniają wymagania jakościowe. UIC będzie nadal 
rzetelnie przeprowadzać kontrole i standaryzację palety EUR w otwartym poolu oraz 
zapewniać dostęp do licencji udzielanych przez członków UIC. 
Dla użytkowników europalety EUR UIC jest i pozostanie wiarygodnym partnerem – tak 
jak przez ostatnie 60 lat! 
Sandra Gehenot, dyrektor frachtu UIC, podkreśla w tym kontekście: „Paleta EUR jest w 
logistyce od ponad 60 lat. Sprawdziła się ponad wszystko i jako „ORYGINAŁ” jest również 
dawcą nazwy dla potocznego terminu „Paleta euro - europaleta". Dla UIC jest zatem rzeczą 
oczywistą, że jako niezawodny partner i główny użytkownik będzie nadal gwarantować 
nieskrępowaną wymianę w otwartym poolu palet wymiennych w nadchodzących latach." 
W 2017 roku EPAL wydał niefortunną rekomendację rynkowi, że palety UIC EUR mogą być 
wymieniane tylko do 31.12.2021. To zalecenie początkowo wywołało dużą niepewność wśród 
użytkowników i przyniosło więcej szkody niż pożytku otwartemu poolowi wymiany palet, 
ponieważ doprowadziło niektórych użytkowników wprost do rąk konkurencji - operatorów palet 
na wynajem. 
Ponieważ okres przejściowy, o którym mowa w zaleceniu, wygasa z końcem 2021 r., 
Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) z siedzibą w Paryżu po raz kolejny pragnie zwrócić 
uwagę użytkowników, że nie ma żadnego powodu, aby stosować się do tego zalecenia 
EPAL. Członkowie UIC jednogłośnie opowiedzieli się za wymianą obu palet nawet po 
upływie tego okresu przejściowego. 
Co więcej, ani UIC, ani EPAL nie określają, które palety są wymieniane w otwartym poolu palet 
wymiennych, tylko użytkownicy decydują o tym, czy, co i jak wymieniać! Jedynym 
zadaniem obu organizacji jest zapewnienie, że licencjobiorcy utrzymają wymaganą jakość 
wymiennych europalet, i że w miarę możliwości zapobiegać będą fałszowaniu marki. 
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Dla użytkowników palety EUR UIC jest i pozostaje wiarygodnym partnerem – tak jak 
przez ostatnie 60 lat! 
 
Z wyrazami szacunku 
W imieniu UIC-WG „Pytania dotyczące palet” 
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