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Vides aizsardzības zona / Vides aizsardzības uzlīme

Kas jāievēro transportlīdzekļu īpašniekiem no ārvalstīm?
Lai samazinātu gaisa piesārņotību ar smalkputekļiem un slāpekļa dioksīdu, daudzās Vācijas
pilsētās ir iekārtotas vides aizsardzības zonas (Umweltzone). Uz vides aizsardzības zonu
norāda ceļa zīmes un papildzīmes (sk. ilustrāciju). Transportlīdzekļu markēšana ar uzlīmi
(vējstikla iekšpusē), kā arī transportlīdzekļa sasaiste ar ikreiz pareizo uzlīmi ir regulēti
Noteikumos par transportlīdzekļu ar niecīgu kaitvielu izvadi markēšanu
(Kennzeichnungsverordnung). Uzlīme ir derīga visās vides aizsardzības zonās Vācijā.
Pārskatu par vides aizsardzības zonām Vācijā sniedz Federālā Vides pārvalde
(Umweltbundesamt) interneta vietnē http://gis.uba.de.
Bez tam pilsētas savās interneta vietnēs piedāvā svarīgu informāciju par vietējām vides
aizsardzības zonām (apjoms, izņēmumi, serviss, praktiski norādījumi).

Piesārņojuma kategorijas
Piesārņojuma kategorijas atšķiras viena no otras pēc tā, cik cieto daļiņu izvada
transportlīdzeklis, un tās raksturo ar dažādas krāsas uzlīmēm:


sarkana - 2. piesārņojuma kategorijai,



dzeltena - 3. piesārņojuma kategorijai un,



zaļa - 4. piesārņojuma kategorijai.
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Vides aizsardzības zonās iebraukt ir brīv (frei) tikai transportlīdzekļiem ar attiecīgas
kategorijas uzlīmi. Ar attiecīgu uzlīmi savs auto tādējādi jāaprīko tikai tām personām, kas
vēlas iebraukt kādā vides aizsardzības zonā. Lai turpretim iebrauktu Vācijas valsts teritorijā,
nekāda uzlīme nav nepieciešama.
Kuri transportlīdzekļi ierindojami kurā piesārņojuma kategorijā, vienkāršotā veidā ir
noregulēts Noteikumu par transportlīdzekļu ar niecīgu kaitvielu izvadi markēšanu 6. pantā. Ja
no sauszemes transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības neizriet atgāžu klase saskaņā ar
Eiropas normām, noteicošais ir datums, kurā transportlīdzeklis pirmo reizi pielaists ceļu
satiksmei. Iebūvējot transportlīdzeklī ar dīzeļa dzinēju cieto daļiņu reducēšanas iekārtu
(CDRI), piemēram, kvēpu filtru, parasti iespējams sasniegt nākamo augstāko piesārņojuma
kategoriju. Šādā kārtā sasniegtā pakāpe (pēc noregulējuma Noteikumos par
transportlīdzekļu ar niecīgu kaitvielu izvadi markēšanu) ir jādokumentē ar darbnīcas attiecīgu
apliecību. Transportlīdzekļi ar dzinēju bez sadedzināšanas principa motora, kā piem.
elektriskie transportlīdzekļi tiek pielīdzināti 4. piesārņojuma kategorijai un saņem attiecīgi
zaļo uzlīmi.

Uzlīmju izsniegšanas punkti
Izsniegšanas punkti ir par transportlīdzekļu pielaišanu atbildīgās iestādes vai saskaņā ar
ikreizējās pavalsts likumiem citādi piekritīgās institūcijas, kā arī atgāžu pārbaudēm
autorizētās institūcijas (transportlīdzekļu darbnīcas, degvielas uzpildes stacijas ar darbnīcu
un tehniskās inspekcijas organizācijas kā, piemēram, Dekra un TÜV, eventuāli arī šādu
organizāciju pārstāvniecības ārvalstīs).
Uzrādot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, uzlīmes var iegādāties ikvienā no iepriekš
minētajiem izsniegšanas punktiem.
Pastāv arī iespēja pirms iebraukšanas vides aizsardzības zonā pasūtināt uzlīmes kādā no
iepriekš minētajiem izsniegšanas punktiem. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību (principā
bez apliecinājuma) var iesniegt pa faksu, e-pastu (kā ieskenētu dokumentu) vai kopijas veidā
pa pastu. Uzlīmi tad atsūta pa pastu. Par saviem pakalpojumiem izsniegšanas punkti
aprēķina nodevu, kas svārstās starp 5 un 10 eiro. Piesūtīšanas gadījumā nodeva var būt
augstāka, ietverot arī pasta izdevumus.
Saskaņā ar Noteikumu par transportlīdzekļu ar niecīgu kaitvielu izvadi markēšanu 1. panta 2.
daļu un 3. Pielikuma 2. panta 2. daļu ir paredzēti izņēmumi no pienākuma aprīkot
transportlīdzekli ar uzlīmi. Iebraukšana vides aizsardzības zonā bez uzlīmes vai izņēmuma
kārtā paredzētās atļaujas ir aizliegta (par šādu pārkāpumu paredzēts uzlikt administratīvo
soda naudu).
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Pārskats par transportlīdzekļu iegrupējumu piesārņojuma
kategorijās (atsevišķos gadījumos ir iespējamas atkāpes):
EURO klase

EURO 1 vai zemāka
EURO 2 vai EURO 1 ar CDRI

EURO 3 vai EURO 2 ar CDRI

EURO 4 vai EURO 3 ar CDRI
un augstāka

Piesārņojuma
kategorija

1

2

3

4

Pirmā
pielaide
viegliem
auto

Pirmā
pielaide
kravas auto
/
autobusiem

Dīzeļa
dzinējs

Dīzeļa
dzinējs

Pirms
01.01.1997

Pirms
01.10.1996

No
01.01.1997
līdz
31.12.2000
No
01.01.2001
līdz
31.12.2005

No
01.10.1996
līdz
30.09.2001
No
01.10.2001
līdz
30.09.2006

Kopš
01.01.2006

Kopš
01.10.2006

Benzīna /
gāzes
dzinējs

Benzīna /
gāzes
dzinējs

Uzlīme

Nav
paredzēta

Sarkana

Dzeltena

Zaļa

EURO 1 vai zemāka (4.
kategorijai neatbilstoši
transportlīdzekļi)

1

Pirms
01.01.1993

Pirms
01.01.1993

Nav
paredzēta

EURO 1 un augstāka vai
Noteikumu par pielaidi ceļu
satiksmei (StVZO) XXIII
Pielikums vai līdzvērtīga vai 52.
Noteikumi par izņēmumiem
StVZO (52.
Ausnahmeverordnungzur
StVZO) vai līdzvērtīga

4

Kopš
01.01.1993

Kopš
01.01.1993

Zaļa
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Papildus informācija



Pārskats par vides aizsardzības zonām Vācijā
Federālās Vides, dabas aizsardzības un reaktoru drošības ministrijas (BMUB) tematu
saraksts: Smalkputekļi
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