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Nowa strategia marki EPAL skupia się na
mocnych stronach systemu EPAL
„MORE THAN ONE WAY” – tak brzmi motto nowej strategii marki
EPAL International, która ma zostać zaprezentowana w europejskiej
prasie handlowej. System EPAL jest największym na świecie
otwartym poolem wymiany palet, liczącym ponad 600 mln palet EPAL
oraz ponad 1500 licencjobiorców, będących filarem logistyki od
prawie 60 lat. Kampania „MORE THAN ONE WAY” skupia się na
całym systemie EPAL oraz jego nieodłącznych podstawach, jakimi są
standaryzacja, zapewnianie jakości, nieograniczona dostępność,
ekologia i zrównoważony rozwój poprzez efektywność korzystania z
surowców.

Kluczowa kwestia dla transportu i
magazynowania żywności:
palety drewniane wykazują wyższy poziom
działania antybakteryjnego niż tworzywo sztuczne
Szeroko rozpowszechniona opinia, że palety plastikowe w obiegu
nośników ładunku nieodłącznie posiadają lepsze właściwości
higieniczne została teraz obalona przez badanie Instytutu
Technologii Drewna w Dreźnie IHD. Oprócz samych faktów
dostępny jest także prospekt, który może być używany jako
narzędzie marketingowe i który w sposób przejrzysty
podsumowuje wszystkie ważne informacje na temat badania.
Przeprowadzenie badania zostało zlecone przez EPAL Niemcy.
Więcej informacji o badaniu w j. angielskim
https://ekom.de/EPAL/EPAL_BNE_00120_GB/EPAL_BNE_00120_GB.html
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Nowa strona internetowa iPAL
Celem projektu iPAL jest cyfryzacja największego na świecie
otwartego poolu paletowego. European Pallet Association (EPAL) i

Instytut Przepływu Materiałów i Logistyki Fraunhofera (IML)
wspólnie tworzą w EPAL Enterprise Lab inteligentne palety i
platformę logistyczną przyszłości . Informacje na temat wyników
pracy and paletą iPAL dostępne są na nowej stronie internetowej
iPAL. Poprzez nią można skontaktować się z nami osobiście,
zadawać pytania, a nawet już teraz skorzystać z zalet
serializowanej palety poprzez uczestnictwo w projekcie
pilotażowym.
https://www.ipal-pallets.org/

EUTR: ukrócenie nielegalnego handlu drewnem
Mimo wprowadzenia rozporządzenia UE w sprawie obrotu
drewnem (EUTR) i wzmożonych działań monitorujących i
policyjnych, Unia Europejska nadal jest jednym z największych
rynków globalnego handlu nielegalnym drewnem, jak podaje
NEPCon na swojej stronie internetowej. NEPCon jest organizacją
non-profit angażującą się na rzecz przeciwdziałania zmianom
klimatu, której celem jest ochrona zasobów naturalnych.
Licencjobiorcy EPAL wielokrotnie mają do czynienia z
rozporządzeniem EUTR i NEPCon przychodzi im z pomocą
poprzez projekt LIFE Legal Wood.
- Poprzez współpracę z partnerami w całej Europie, projekt
LIFE Legal Wood przyczynia się do większej świadomości w
tych kwestiach poprzez oferowane seminaria i darmowe
narzędzia wspierające przedsiębiorstwa w unikaniu
nielegalnego drewna w łańcuchach dostaw - mówi Jakob
Ryding, manager projektu.
Włoskie konsorcjum Conlegno, z którym związany jest EPAL
Italia, jest partnerem projektu LIFE Legal Wood.
Więcej informacji w języku angielskim na stronie NEPCon
https://ekom.de/EPAL/EPAL_BNE_00120_GB/EPAL_BNE_00120_GB.html
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EPAL UK & Irlandia:
Upłynął termin przedłużenia okresu
przejściowego Brexit
Ostateczny termin przedłużenia okresu przejściowego dla Brexit
minął. Oznacza to, że Wielka Brytania zakończy swoje wyjście z
UE dnia 31 grudnia i ma zaledwie 6 miesięcy na sfinalizowanie
porozumienia. W przypadku sytuacji braku porozumienia
wszystkie palety drewniane przepływające między Wielką Brytanią
i UE będą musiały zostać poddane obróbce termicznej i
oznaczone jako zgodne ze standardem ISPM 15. EPAL
gwarantuje, że wszystkie palety systemu są suszone komorowo i
standardowo zgodne z ISPM 15. Oznacza to, że mogą

swobodnie przechodzić przez odprawy celne w całej Europie
— i nie spowodują opóźnień przez ewentualne kontrole,
niezależnie od scenariusza Brexit, który ostatecznie nastąpi.
Dalsze korzyści stosowania palet EPAL to bezpieczeństwo dla
ładunku do 1,25/1,5 ton, suszenie komorowe oraz
zakwalifikowanie jako „prawie nowe” po naprawie.

FEFPEB wzywa Europę do uznania stałego
statusu systemowego palet i opakowań
drewnianych po COVID-19
Europejska Federacja Producentów Palet i Opakowań
Drewnianych FEFPEB wezwała europejskie rządy do uznania
przemysłu palet i opakowań drewnianych jako przemysłu
ważnego systemowo dla łańcuchów dostaw kluczowych towarów
zarówno podczas pandemii COVID-19, jak i poza nią. European
Pallet Association zdecydowanie popiera żądania FEFPEB.
Aktualności FEFPEB w związku z COVID-19 (w j. ang.)

Przesunięcie Walnego Zgromadzenia EPAL
W związku z ograniczeniami i środkami bezpieczeństwa podczas
pandemii COVID 19, Zarząd EPAL przełożył doroczne Walne
Zgromadzenia Członków EPAL. Posiedzenie zaplanowane
pierwotnie na 26 czerwca 2020 r. odbędzie się 2 października w
Zurychu.

https://ekom.de/EPAL/EPAL_BNE_00120_GB/EPAL_BNE_00120_GB.html
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