tarihi: 23.08.2012

Çevre koruma bölges / Toz zerrec kler et ket

Yurtdışından gelen sürücüler nelere dikkat etmeliler?
Almanya’da bir çok şehirde, havadaki toz zerrecikleri ve ayotdioksit yükünü azaltmak için
çevre koruma bölgeleri oluşturuldu.
Çevre koruma bölgesi trafik levhaları ve ek levhalarla belirlenmiştir. Aracın yazılı bir etiketle
işaretlendirilmesi (aracın ön camının iç tarafında) ve araca göre hangi etiketin geçerli olduğu
konuları atık gaz yükü düşük araçları etiketlendirme yönetmeliğinde (Etiket Yönetmeliği)
düzenlenmişdir. Etiketler Almanya’nın tüm çevre koruma bölgelerinde geçerlidir.
Federal Çevre Dairesi, Almanya’da çevre koruma bölgeleri hakkında http://gis.uba.de
adresli internet sayfasında bilgi vermektedir.
Bunun dışında şehirler kendi internet sayfalarında çevre koruma bölgeleri hakkında önemli
bilgiler (büyüklük, istisnalar, servis, pratik bilgiler) veriyorlar.

Atık gaz grupları
Atık gaz grupları aracın egzozundan çıkan zerreciklerin yoğunluğuna göre farklılıklar
gösterirler ve farklı renklerdeki etiketlerle tanımlanırlar:


atık gaz grubu 2 için kırmızı,



atık gaz grubu 3 için sarı



ve atık gaz grubu 4 için yeşil.
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Çevre koruma bölgelerine ancak sözkonusu etiketi olan araçlar girebilirler. Bu, sadece çevre
koruma bölgesine girmek isteyen araçta bir etiket olması gerektiği anlamına gelmektedir.
Buna karşılık Almanya topraklarına girmek isteyen araçlarda etiket zorunlu değildir.
Hangi aracın hangi atık gaz grubuna girdiği, basitleştirilmiş olarak Etiket Yönetmeliği’nin 6.
maddesinde düzenlenmiştir. Araç belgelerinde Avrupa atık gaz basamağı görülmüyorsa,
aracın trafiğe ilk kaydettirildiği tarih geçerlidir.
Mazotlu bir araca sonradan eklenen zerrecik azaltım sistemi (PMS), örneğin zerrecik filtresi
ile genel olarak bir sonraki yüksek değerdeki atık gaz grubuna çıkılabilir. Çıkılan donanım
aşaması (Etiket Yönetmeliği’nce düzenlenmiştir) araç bakım atölyesinin verdiği bir belge ile
kanıtlanmalıdır. İçten yanmalı motorlarla çalışmayan araçlar (örneğin elektrikli araçlar) atık
gaz grubu 4 ile sınıflandırılmışlardır ve yeşil etiketle tanımlanırlar.

Etiket veren yerler
Etiket veren yerler, trafik ruhsat büroları veya eyalet yasalarına göre görevli merciler ile
egzoz gazı kontrolünün uygulamasından sorumlu resmi olarak tanınmış yerlerdir (Motorlu
araç tamirhaneleri, araç bakım atölyesi olan benzin istasyonları ve Dekra ve TÜV gibi
denetim kuruluşları ve gerekli hallerde denetim kuruluşlarının dış temsilcilikleridir).
Etiketler araç belgelerinin ibrazı halinde yukarıda belirtilmiş tüm yerlerden temin edi-lebilir.
Etiketleri, çevre koruma bölgesine girmeden önce, yukarıda belirtilen yerlerden sipariş
vermek de mümkündür. Araç belgeleri (genellikle tasdikli olmadan) faks, e-mail (taranmış
belge) veya fotokopi olarak posta yolu ile gönderilebilir. Etiketler pos-ta yoluyla gönderilir.
Etiket veren yerlerde ücretler 5 ile 10 Avro arasında tutmaktadır. Gönderilmesi halinde
etiketin ücreti, posta ücreti de dahil olmak üzere artabilir.
Etiket zorunluluğunun istisnai durumları Etiket Yönetmeliği’nin 1. mad. nin 2. fıkrası ve 2.
mad. nin 2. fıkrasının 3. ekine göre mümkündür. Çevre koruma bölgesine etiketsiz veya
izinsiz giriş yasaktır (Bu durumda para cezası uygulanacaktır).
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Araç atık gaz gruplarını düzenleyen tabela (Münferit durumlarda
farklı uygulamalar olabilir):
Euro kategorisi

Atık gaz
grupları

İlk kayıt
Otomobil

İlk kayıt Ağır
vasıta

Mazotlu

Mazotlu

Etiket

Euro 1 veya daha kötü

1

01.01.1997
öncesi

01.10.1996
öncesi

yok

Euro 2 veya Euro 1 PMS mevcut

2

01.01.1997 31.12.2000

01.10.1996 30.09.2001

kırmızı

Euro 3 veya Euro 2 PMS mevcut

3

01.01.2001 31.12.2005

01.10.2001 30.09.2006

sarı

Euro 4 veya Euro 3 PMS mevcut ve
daha iyi

4

01.01.2006

01.10.2006

yeşil

Benzinli /
Gazlı

Benzinli /
Gazlı

Euro 1 veya daha kötü (4. gruba
girmeyen araçlar)

1

01.01.1993
öncesi

01.01.1993
öncesi

yok

Euro 1 veya daha iyi ya da Trafik
Kanunları (STVZO) ek XXIII ya da
eşdeğer kategori ya da STVZO’nun
52. İstisna Yönetmeliği ya da eşdeğer
kategori

4

01.01.1993

01.01.1993

yeşil

Diğer Bilgiler
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