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Zonele cu protecţie de mediu / Placheta de protecţie a mediului

În numeroase oraşe germane au fost delimitate zone cu protecţie de mediu spre a se reduce
poluarea aerului cu particule fine şi bioxid de azot.
O zonă cu protecţie de mediu se delimitează prin panouri de circulaţie specifice şi prin
panouri suplimentare. Plachetarea vehiculelor (cu placheta lipită pe interiorul parbrizului) cât
şi atribuirea plachetei corespunzătoare sunt reglementate prin Regulamentul de plachetare a
vehiculelor cu participare redusă la poluare (Regulamentul de plachetare). Placheta este
valabilă în toate zonele cu protecţie de mediu din Germania.
O privire de ansamblu asupra zonelor cu protecţie de mediu din Germania este
prezentată de către Umweltbundesamt (Oficiul federal pentru protecţia mediului) sub
linkul: http://gis.uba.de.
In plus, pe site-urile web ale oraşelor se găsesc informaţii importante privind zonele cu
protecţie de mediu ale acestora (dimensiuni, excepţii, service-uri auto, recomandări practice).

Grupe de substanţe poluante
Grupele de substanţe poluante se deosebesc între ele prin cantitatea de particule fine emise
prin gazele de eşapament ale vehiculelor şi se marchează cu plachete de culori diferite:


roşu pentru grupa de substanţe poluante 2,



galben pentru grupa de substanţe poluante 3



şi verde pentru grupa de substanţe poluante 4.
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În zonele cu protecţie de mediu nu pot avea acces decât vehiculele cu plachetă
corespunzătoare. Placheta adecvată pe parbrizul maşinii este necesară însă numai aceluia
care doreşte să aibă acces într-o zonă cu protecţie de mediu Pentru a intra pe teritoriul
statului german nu este nevoie de plachetă.
Includerea unui anumit vehicul într-o anumită grupă în funcţie de substanţele poluante emise
este reglementată sub o formă simplificată de paragraful 6 din Regulamentul de plachetare.
Dacă din actele vehiculului nu rezultă clasa europeană de emisie de gaze poluante, se va
lua în considerare data primei înmatriculări a acestui vehicul. În general, prin echiparea
ulterioară cu un sistem de reducere a particulelor, de ex. cu un filtru de particule fine (PDF),
a unui vehicul alimentat cu motorină , se poate obţine înscrierea lui în clasa imediat
superioară de poluare. Treapta superioară obţinută prin echipare ulterioară (reglementată de
Regulamentul de plachetare) trebuie să fie dovedită prin adeverinţa eliberată de atelierul
care a executat modificarea. Autovehiculele cu propulsie fără motor cu combustie internă (de
ex. vehiculele electrice) sunt incluse în grupa de substanţe poluante 4 şi li se atribuie
placheta verde.

Centrele de eiberare a plachetelor
Centrele de eliberare a plachetelor sunt oficiile de înmatriculare a vehiculelor sau celelalte
instituţii autorizate în conformitate cu legislaţia landului respectiv să acorde plachetele
precum şi instituţiile autorizate să facă analiza gazelor de eşapament (ateliere auto, staţii de
benzină cu atelier şi organizaţiile de supraveghere ca de ex. Dekra şi TÜV, eventual şi
reprezentanţele din străinătate ale organizaţiilor de supraveghere).
Plachetele de mediu se pot obţine - după prezentarea actelor vehiculului- la oricare din
centrele de eliberare a plachetelor enumerate mai sus.
Plachetele se pot comanda înainte de a călători în aria unei zone cu protecţie de mediu la
unul din centrele de mai sus, autorizate să elibereze plachete. Actele vehiculului se pot
prezenta (în principiu fără autentificare) prin fax, email (prin scanarea actului) sau în copie,
prin poştă. Placheta va fi expediată prin poştă. Preţul unei plachete variază între 5 şi 10 euro,
în funcţie de centrul de eliberare a plachetei. În cazul expedierii prin poştă este posibil ca
taxa să fie majorată, adăugându-i-se şi taxele poştale.
Există şi excepţii de la obligaţia plachetării în conformitate cu paragaful 1 alineatul 2 şi anexa
3 la paragraful 2 alineatul 2 din Reglementarea plachetării. Nu se admite accesul într-o zonă
cu protecţie de mediu fără plachetă sau fără aprobarea excepţiei plachetării. (Contravenţia
se sancţionează cu amendă).
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Privire de ansamblu asupra încadrării autovehiculelor în grupele de
substanţe poluante (în anumite cazuri pot apărea devieri)
Clasa Euro de poluare

Grupa de
substanţe
poluante

Prima
înmatriculare
autoturism

Prima înmatriculare
camioane/autobuze

motorină

motorină

1

înainte de
01.01.1997

înainte de
01.10.1996

fără

2

de la
01.01.1997
până la
31.12.2000
de la
01.01.2001
până la
31.12.2005
începând cu
01.01.2006

înainte de
01.10.1996 până la
30.09.2001

roşie

înainte de
01.10.2001 până la
30.09.2006

galbenă

începând cu
01.10.2006

verde

Benzină /
Gaze

Benzină / Gaze

1

înainte de
01.01.1993

înainte de
01.01.1993

fără

4

începând cu
01.01.1993

începând cu
01.01.1993

verde

Euro 1 sau inferior
Euro 2 sau Euro 1 cu
filtru DPF
3
Euro 3 sau Euro 2 cu
filtru DPF
4
Euro 4 sau Euro 3 cu
filtru DPF şi superior

Euro 1 sau inferior
(vehicule care nu intră
sub incidenţa grupului
4)
Euro 1 şi superior sau
anexa XXIII StVZO
(legea circulaţiei rutiere)
sau echivalent sau cea
de a 52a regulă de
excepţie de la legea
circulaţiei rutiere sau
echivalent

Alte informaţii


Privire de ansamblu asupra zonelor cu protecţie de mediu în Germania
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Plachetă

