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Okoljska cona / okoljska vinjeta

V številnih n emških mestih so uvedli okoljske cone, da bi zmanjšali obremenitev okolja s
finim prahom in dušikovim dioksidom.
Okoljska cona je označena s prometnimi znaki in dodatnimi znaki. Uredba o označevanju
vozil z majhno obremenitvijo okolja s škodljivimi snovmi ureja označevanje vozil z vinjeto (na
notranji strani vetrobranskega stekla) ter določitev pravilne vinjete za posamezno vozilo.
Vinjeta velja v vseh okoljskih conah v Nemčiji.
Pregled okoljskih con v Nemčiji se nahaja na spletnem naslovu Zveznega urada za
okolje Umweltbundesamt http://gis.uba.de.
Poleg tega dajejo mesta pomembne informacije o svojih okoljskih conah (velikost, izjeme,
servisi, praktične informacije) na voljo na svojih spletnih straneh.

Razredi škodljivih snovi
Razredi škodljivih snovi se med seboj razlikujejo po višini emisije delcev iz vozil in so
označene z vinjetami v različnih barvah:


rdeča za 2. razred škodljivih snovi,



rumena za 3. razred škodljivih snovi



in zelena za 4. razred škodljivih snovi.
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V okoljske cone lahko vstopijo samo vozila od 2. razreda škodljivih snovi naprej. Vinjeto za
avto potrebujejo le oni, ki bi želeli vstopiti v okoljsko cono. Za prihod na državno ozemlje
Nemčije pa vinjeta ni potrebna.
Katera vozila sodijo v posamezni razred škodljivih snovi, je poenostavljeno urejeno v 6. členu
Uredbe o označevanju. Če iz prometnega dovoljenja ni razvidna evropska emisijska stopnja,
velja datum prve registracije avtomobila. Če je dizelsko vozilo naknadno opremljeno s
sistemom za zmanjševanje emisije delcev (PMS), npr. s filtrom za delce, je možno na
splošno doseči naslednji višji razred škodljivih snovi. Doseženo stopnjo zaradi dodatne
opreme (urejeno v Uredbi za označevanje) je potrebno dokazati na temelju potrdila servisne
delavnice. Vozila s pogonom brez motorja z notranjim izgorevanjem (npr. električna vozila)
so uvrščena v 4. razred in dobijo zeleno vinjeto.

Izdajna mesta za vinjete
Vinjete izdajajo prometni uradi ali druge v skladu z deželnimi predpisi pristojne službe ter
uradi, pooblaščeni za merjenje izpušnih plinov (avtomehanične delavnice, bencinske črpalke
z delavnicami in kontrolni organi, kot npr. Dekra in TÜV, po potrebi tudi tuja predstavništva
kontrolnih organizacij).
Vinjete se dobijo ob predložitvi prometnega dovoljenja pri vseh zgoraj navedenih izdajnih
mestih.
Možno je tudi že pred potovanjem v območje okoljske cone naročiti vinjeto pri enem izmed
zgoraj navedenih izdajnih mest. Prometna dovoljenja (načeloma brez overitve) je možno
posredovati po faksu, z elektronsko pošto (skeniran dokument) ali v kopiji po pošti. Vinjeto
boste nato prejeli po pošti. Pristojbine znašajo na izdajnih mestih med 5 in 10 evrov. Pri
pošiljanju po pošti so lahko pristojbine višje, vključno s poštnino.
Izvzetja iz obveznosti vinjet so možna v skladu z 2. odst. 1 člena in prilogo 3 k 2. odst. 2.
člena Uredbe o označevanju. Vstop v okoljsko cono brez vinjete ali brez potrdila o izvzetju ni
dovoljen (plača se globa).
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Pregled uvrstitve vozil v razrede škodljivih snovi (v posameznih
primerih lahko pride do odstopanj):
Evropska emisijska stopnja

Razred
škodljivih
snovi

Prva
registracija
osebnega
avtomobila

Prva
registracija
tovornega
vozila

dizel

dizel

Vinjeta

Euro 1 ali slabše

1

pred
01.01.1997

pred
01.10.1996

nobena

Euro 2 ali Euro 1 s PMS

2

od 01.01.1997
do 31.12.2000

od 01.10.1996
do 30.09.2001

rdeča

Euro 3 ali Euro 2 s PMS

3

od 01.01.2001
do 31.12.2005

od 01.10.2001
do 30.09.2006

rumena

Euro 4 ali Euro 3 s PMS in boljše

4

od 01.01.2006
dalje

od 01.10.2006
dalje

zelena

bencin / plin

bencin / plin

Euro 1 ali slabše (vozila, ki ne
sodijo v 4. razred)

1

pred
01.01.1993

pred
01.01.1993

nobena

Euro 1 in boljše ali Priloga XXIII
Zakona o cestnem prometu ali
enakovredno ali 52. uredba o
izvzetjih k Zakonu o cestnem
prometu ali enakovredno

4

od 01.01.1993

od 01.01.1993

zelena
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