kuupäev: 23.08.2012

Keskkonnatsoon / Keskkonnakleebis

Arvukates Saksa linnades kehtestati keskkonnatsoonid, selleks et vähendada õhu
saastamist peentolmu ja lämmastikdioksiidiga.
Keskkonnatsoon on tähistatud liiklusmärkide ja täiendavate märkidega. Sõidukite kleebistega
märgistamist (tuuleklaasi siseküljel) ning sõidukile õige kleebise määramist reguleerib
väikese saastekoormusega mootorsõidukite märgistamise määrus (märgistamise määrus).
Kleebis kehtib Saksamaa kõikides keskkonnatsoonides.
Ülevaate keskkonnatsoonide kohta Saksamaal annab Saksa Keskkonnaamet (sks
Umweltbundesamt, BMU) aadressil http://gis.uba.de.
Lisaks sellele annavad linnad oma veebilehtedel olulist teavet oma keskkonnatsoonide kohta
(suurus, erandid, teenindus, praktilised juhised).

Saasteklassid
Saasteklassid erinevad sõidukite tahkete osakeste heitmete hulga poolest ja need
tähistatakse erinevat värvi kleebistega:


punane saasteklassile 2,



kollane saasteklassile 3



ja roheline saasteklassile 4.

Keskkonnatsoonidesse tohivad siseneda ainult sõidukid, mis on märgistatud vastavate
kleebistega. Seega on autole vastavat kleebist vaja ainult sellel isikul, kes tahab sõita
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keskkonnatsooni. Seevastu ei ole Saksamaa Liitvabariigi territooriumile sisenemisel kleebist
vaja.
Millised sõidukid millisesse saasteklassi kuuluvad, on reguleeritud lihtsustatud korras
märgistamise määruse §-s 6. Kui sõiduki dokumentides ei ole Euroopa heitgaasikategooriat
märgitud, siis kehtib sõiduki esmakordse registreerimise kuupäev. Diiselsõidukisse tahkete
osakeste heitmete vähendamissüsteemi (sks lüh PMS) - nt tahkete osakeste filtri tagantjärele paigaldamisel vastab sõiduk üldjuhul järgmise saasteklassi nõuetele. Teostatud
järelseadistuse tõendamiseks (märgistamise määruses sätestatud) tuleb esitada
remonditöökoja tõend. Sisepõlemismootorita ajamiga mootorsõidukid (nt elektriautod)
klassifitseeritakse saasteklassi 4 ja need saavad rohelise kleebise.

Kleebiste väljaandmise kohad
Kleebiste väljaandmise kohtadeks on autoregistrikeskused või liidumaa õiguse kohaselt
muud pädevad ametiasutused ning heitgaasiuuringuid teostavad volitatud keskused
(autoremonditöökojad, tanklad koos remonditöökodadega ja ülevaatust teostavad
organisatsioonid [nt Dekra ja TÜV], vajadusel ka ülevaatusi teostavate organisatsioonide
välisesindused).
Kleebised on sõiduki dokumentide esitamisel saadaval kõikides ülalnimetatud kleebiste
väljaandmise kohtades.
Kleebiseid saab tellida ka enne keskkonnatsooni territooriumile sõitmist ülalnimetatud
kleebiste väljaandmise kohtadest. Sõiduki dokumendid (üldjuhul tõestamata kujul) saab
esitada faksi, e-posti teel (skaneeritud dokument) või saata nende koopia posti teel. Kleebis
saadetakse posti teel. Teenustasu on kleebiste väljaandmise kohtades vahemikus 5 kuni 10
eurot. Posti teel saates võib see tasu olla suurem, sest see sisaldab siis ka saatekulusid.
Kleebise omamise kohustuse erandid on võimalikud märgistamise määruse § 1 lg 2 ja § 2 lg
2 lisa 3 kohaselt. Sisenemine keskkonnatsooni ilma kleebiseta või ilma eriloata on keelatud
(määratakse rahatrahv).
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Ülevaade sõidukite saasteklassidesse rühmitamise kohta
(üksikjuhtudel võib esineda kõrvalekaldeid):
Euro kategooria

1

Saasteklass Sõiduauto
esmane
registreerimine

Veoauto/bussi
esmane
registreerimine

Diisel

Diisel

Kleebis

Euro 1 või halvem

1

enne 01.01.1997

enne 01.10.1996

ei ole

Euro 2 või Euro 1 ja PMS

2

01.01.1997 31.12.2000

01.10.1996 30.09.2001

punane

Euro 3 või Euro 2 ja PMS

3

01.01.2001 31.12.2005

01.10.2001 30.09.2006

kollane

Euro 4 või Euro 3 ja PMS
ning parem

4

alates
01.01.2006

alates 01.10.2006

roheline

Bensiin / gaas

Bensiin / gaas

Euro 1 või halvem
(sõidukid, mis ei kuulu
klassi 4)

1

enne 01.01.1993

enne 01.01.1993

ei ole

Euro 1 ja parem või
StVZO1 XXIII lisa või
samaväärne või StVZO1
52. erandite määrus või
samaväärne

4

alates 01.01.1993

alates 01.01.1993

roheline

sks lüh Straßenverkehrszulassungsordnung – liiklusseadus

Edasine info



Ülevaade keskkonnatsoonidest Saksamaal
Saksamaa Liiklus-, Ehitus- ja Linnaarendusministeeriumi kodulehekülg
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