ημερομηνία: 23.08.2012

Περιβαλλοντική ζώνη / περιβαλλοντικό σήμα

Σε μεγάλο αριθμό γερμανικών πόλεων δημιουργήθηκαν περιβαλλοντικές ζώνες με στόχο την
μείωση της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από αιωρούμενα μικροσωματίδια σκόνης και το
διοξείδιο του αζώτου.
Κάθε περιβαλλοντική ζώνη επισημαίνεται με σήματα της Τροχαίας και άλλα. Η σήμανση των
οχημάτων με επικολλούμενο σήμα (στο εσωτερικό του παρμπρίζ) καθώς και η επιλογή του
κατάλληλου σήματος για κάθε όχημα ρυθμίζονται στον Κανονισμό Σήμανσης για οχήματα με
ελάχιστη συμμετοχή στην ρύπανση με βλαβερές ουσίες. Το σήμα ισχύει σε όλες τις
περιβαλλοντικές ζώνες της Γερμανίας.
Επισκόπηση των περιβαλλοντικών ζωνών στη Γερμανία δημοσιεύει η Ομοσπονδιακή
Υπηρεσία Περιβάλλοντος (OΥΠ): http://gis.uba.de/.
Επιπλέον οι δήμοι δίνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους
ζώνες (μέγεθος, εξαιρέσεις, εξυπηρέτηση, πρακτικές συμβουλές) στις σελίδες τους στο
διαδίκτυο, βλ. www.bmu.de/luftreinhaltung.

Ομάδες βλαβερών ουσιών
Οι ομάδες βλαβερών ουσιών διακρίνονται ανάλογα με τον όγκο των εκπεμπόμενων
σωματιδίων και επισημαίνονται με σήματα διαφορετικών χρωμάτων:
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κόκκινο για την ομάδα βλαβερών ουσιών 2,



κίτρινο για την ομάδα 3



και πράσινο για την ομάδα 4.

Μόνον οχήματα με τα αντίστοιχα επικολλούμενα σήματα μπορούν να εισέλθουν στις
περιβαλλοντικές ζώνες. Το όχημα που πρόκειται να μπει σε μια περιβαλλοντική ζώνη
χρειάζεται περιβαλλοντικό σήμα. Αντίθετα, κατά την είσοδο στη γερμανική επικράτεια δεν
χρειάζεται σήμα.
Το ζήτημα, ποια οχήματα εμπίπτουν σε ποιες κατηγορίες βλαβερών ουσιών, ρυθμίζεται
απλοποιημένα στο άρ. 6 του Κανονισμού Σήμανσης. Αν στην άδεια κυκλοφορίας του
οχήματος δεν αναγράφεται η ευρωπαϊκή κατηγορία εκπομπής βλαβερών ουσιών, λαμβάνεται
υπόψη η ημερομηνία έναρξης κυκλοφορίας του. Σε περίπτωση εκ των υστέρων εξοπλισμού
ντιζελοκίνητου οχήματος με σύστημα μείωσης σωματιδίων (PMS), όπως π.χ. φίλτρο, αυτό
μπορεί σε γενικές γραμμές να καταχωριστεί στην αμέσως ανώτερη ομάδα βλαβερών ουσιών.
Ο βαθμός της βελτίωσης που επιτυγχάνεται με αυτή την αναβάθμιση (όπως ρυθμίζεται στον
Κανονισμό Σήμανσης) αποδεικνύεται βάσει βεβαίωσης του συνεργείου που τον εγκατέστησε.
Μηχανοκίνητα οχήματα χωρίς κινητήρες εσωτερικής καύσης (π.χ. ηλεκτρικά οχήματα)
κατατάσσονται στην ομάδα 4 και φέρουν σήμα πράσινου χρώματος.

Σημεία παράδοσης των επικολλούμενων σημάτων
Σημεία παράδοσης είναι οι αρχές έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή, ανά κρατίδιο, οι αρμόδιες
υπηρεσίες καθώς και οι αναγνωρισμένες ως υπεύθυνες για την διεκπεραίωση των ελέγχων
καυσαερίων (συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων με συνεργείο και εποπτικοί
οργανισμοί, όπως π.χ. Dekra και TÜV και, κατά περίπτωση, οι εκπρόσωποι των εποπτικών
οργανισμών στο εξωτερικό).
Τα επικολλούμενα σήματα παραδίδονται με επίδειξη της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
σε όλα τα παραπάνω σημεία.
Επίσης, πριν από την είσοδο σε περιβαλλοντική ζώνη, μπορεί κανείς να παραγγείλει σήματα
σε ένα από τα παραπάνω σημεία έκδοσης. Η άδεια κυκλοφορίας (κατά κανόνα χωρίς
επικύρωση) μπορεί να σταλεί εκ των προτέρων ταχυδρομικά μέσω τηλέτυπου, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (σε μορφή scan) ή φωτοτυπίας. Το σήμα αποστέλλεται ταχυδρομικά. Τα τέλη,
εφόσον η παραλαβή του σήματος γίνει στα σημεία παράδοσης, ανέρχονται μεταξύ 5 και 10
€. Αν ζητηθεί ταχυδρομική αποστολή, τα τέλη αυξάνονται και προστίθενται τα έξοδα
αποστολής.
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Οι εξαιρέσεις της υποχρέωσης χρήσης σήματος είναι δυνατές σύμφωνα με την §1 εδάφιο 2
και παράρτημα 3 της § 2 εδάφιο 2 του Κανονισμού Σήμανσης. Η είσοδος στις
περιβαλλοντικές ζώνες χωρίς σήμα ή ειδική άδεια δεν επιτρέπεται (επιβάλλεται πρόστιμο).

Επισκόπηση της κατάταξης των οχημάτων στις ομάδες βλαβερών
ουσιών (με αποκλίσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις)
ευρωπαϊκή κατάταξη
«ευρω-»

ομάδα
βλαβερών
ουσιών

Ημερομηνία
πρώτης
κυκλοφορίας
οχήματος Ι.Χ.

Ημερομηνία
πρώτης κυκλοφορίας φορτηγών /
λεωφορείων

διζελοκίνητα

διζελοκίνητα

σήμα

ευρω- 1 ή χειρότερα

1

προ 01.01.1997

προ 01.10.1996

όχι

ευρω- 2 ή ευρω- 1 με
PMS

2

από 01.01.1997
από 31.12.2000

από 01.10.1996
από 30.09.2001

κόκκινο

ευρω- 3 ή ευρω- 2 με
PMS

3

από 01.01.2001
bis 31.12.2005

από 01.10.2001 bis
30.09.2006

κίτρινο

ευρω-4 ή ευρω-3 με
PMS και άνω

4

από 01.01.2006

από 01.10.2006

πράσινο

βενζινοκίνητα /
αερίου

βενζινοκίνητα /
αερίου

ευρω- 1 ή κάτω
(οχήματα μη
εμπίπτοντα στην
ομάδα 4)

1

προ 01.01.1993

προ 01.01.1993

όχι

ευρω- 1 και άνω ή
Παράρτ. ΧΧΙΙΙ ΟΥΠ ή
ισότιμο ή 52ος Κανον.
Εξαιρέσεων του ΟΥΠ
ή ισότιμο

4

από 01.01.1993

από 01.01.1993

πράσινο
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Επιπλέον πληροφορίες:



επισκόπηση των περιβαλλοντικών ζωνών στη Γερμανία
Κατάλογος θεμάτων του Ομ. Υπ. Περιβάλλοντος : αιωρούμενα σωματίδια
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