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Aplinkos zona / Taršos atitikties lipdukas 

 

Siekiant mažinti oro taršą smulkiomis dulkėmis ir azoto dioksidu, daugelyje Vokietijos miestų 

nustatytos aplinkos apsaugos zonos. Aplinkos apsaugos zonos yra ženklinamos atitinkamais 

kelio ir kitais ženklais. Automobilių žymėjimo specialiais lipdukais (vidinėje priekinio stiklo 

pusėje) bei tinkamo automobiliui lipduko parinkimo tvarką nustato reglamentas dėl mažai 

aplinką teršiančių transporto priemonių ženklinimo (Ženklinimo reglamentas). Lipdukas 

galioja visose Vokietijos miestų aplinkos apsaugos zonose. 

Federalinė aplinkos apsaugos žinyba yra sudariusi Vokietijos aplinkos apsaugos zonų 
sąrašą, kurį galima rasti internete adresu http://gis.uba.de. 

Be to, miestai savo internetiniuose puslapiuose skelbia svarbią informaciją apie savo 

aplinkos apsaugos zonas (dydis, išimtys, paslaugos, praktiniai patarimai). 

Kenksmingų medžiagų grupės 

Kenksmingų medžiagų grupės skiriamos pagal transporto priemonės išmetamų dalelių kiekį 

ir yra ženklinamos skirtingų spalvų lipdukais: 

 raudona spalva ženklinama 2-os kenksmingų medžiagų taršos grupė, 

 geltona spalva ženklinama 3-os kenksmingų medžiagų taršos grupė 

 ir žalia spalva ženklinama 4-os kenksmingų medžiagų taršos grupė. 

Į aplinkos apsaugos zoną turi teisę įvažiuoti tik su atitinkamu lipduku pažymėta transporto 

priemonė. Taigi tokį lipduką savo automobilyje privalo turėti tik tas, kuris nori įvažiuoti į 

http://gis.uba.de/website/umweltzonen/index_engl.html


2 von 4 | www.bmu.de 

aplinkos apsaugos zoną. Įvažiuojant į Vokietijos Respublikos teritoriją minėtas lipdukas nėra 

būtinas. 

Transporto priemonės priskyrimas kenksmingų medžiagų taršos grupei yra apibrėžtas 

Ženklinimo reglamento 6 str. Jei transporto priemonės dokumentuose nenurodyta Europos 

standarto išmetamų dujų grupė, remiamasi pirmosios transporto priemonės registracijos 

data. Jei į dyzelinį kurą naudojančią transporto priemonę papildomai buvo įmontuota 

išmetamų dalelių mažinimo sistema (DMS), pvz., dalelių filtras, transporto priemonė gali būti 

priskirta aukštesnei kenksmingų medžiagų taršos grupei. Modernizavimas (nustatyta 

Ženklinimo reglamente) pripažįstamas remiantis autoserviso išduota pažyma. Transporto 

priemonės be vidaus degimo variklio (pavyzdžiui, elektriniai automobiliai) yra priskirtos 4-tai 

kenksmingų medžiagų taršos grupei, jiems išduodami žalios spalvos lipdukai. 

Lipdukų išdavimo vieta 

Lipdukus išduoda transporto priemonių registravimo įstaigos arba federacinės žemės teisės 

aktuose įvardytos kompetentingos įstaigos bei įstaigos, turinčios teisę atlikti išmetamų dujų 

tyrimus (autoservisai, degalinės, turinčios savo autoservisus, ir priežiūros organizacijos kaip, 

pvz., Dekra, TÜV, arba priežiūros organizacijų atstovybės užsienyje). 

Lipdukus galima įsigyti visuose pirma minėtuose išdavimo skyriuose, pateikus transporto 

priemonės registracijos dokumentus. 

Ruošiantis vykti į aplinkos apsaugos zoną, lipdukus galima užsisakyti ir paštu viename pirma 

minėtų išdavimo skyrių. Tokiais atvejais prašymus išduoti lipduką kartu su transporto 

priemonės dokumentu (paprastai be oficialaus patvirtinimo) galima išsiųsti faksu, el. paštu 

(nuskenuotą) arba paštu padarius dokumento kopiją. Lipdukas bus atsiųstas paštu. Lipduko 

kaina išdavimo skyriuje - nuo 5 iki 10 eurų. Siunčiant paštu gali būti priskaičiuotos 

papildomos, įskaitant ir pašto, išlaidos. 

Remiantis Ženklinimo reglamento 1 str. 2 pastr. ir 2 str. 2 pastr. 3 priedu gali būti taikomos 

išimtys, atleidžiančios nuo pareigos įsigyti lipduką. Įvažiuoti į aplinkos apsaugos zoną be 

lipduko arba be išimties tvarka išduoto leidimo draudžiama (tokiais atvejais skiriama bauda). 
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Transporto priemonių priskyrimas kenksmingų medžiagų grupei 
(atskirais atvejais gali būti nukrypimų): 

Europinis tipas Kenksmingų 
medžiagų 
grupė  

Pirmoji 
registracija 
Lengvieji 
automobiliai 

Pirmoji 
registracija 
Sunkvežimiai 
/ autobusai  

Lipdukas 

  

Dyzelinis 
kuras 

Dyzelinis 
kuras 

 

Euro 1 arba blogesnis 1 iki 1997-01-
01 iki 1996-10-01 neišduodamas 

Euro 2 arba Euro 1 su 
DMS 2 

nuo 1997-
01-01 iki 
2000-12-31 

nuo 1996-10-
01 iki 2001-
09-30 

raudonas 

Euro 3 arba Euro 2 su 
DMS 3 

nuo 2001-
01-01 iki 
2005-12-31 

nuo 2001-10-
01 iki 2006-
09-30 

geltonas 

Euro 4 arba Euro 3 su 
DMS ir geresnis 4 nuo 2006-

01-01 
nuo 2006-10-
01 žalias 

  

Benzinas / 
dujos 

Benzinas / 
dujos 

 

Euro 1 arba blogesnis 
(transporto priemonės, 
nepatenkančios į 4 grupę) 

1 iki 1993-01-
01 iki 1993-01-01 neišduodamas 

Euro 1 ir geresnis arba 
pagal Vokietijos transporto 
priemonių registracijos 
tvarkos (StVZO) XXIII 
priedą arba lygiavertis, 
arba pagal 52 nepaprastąjį 
reglamentą prie Vokietijos 
transporto priemonių 
registracijos tvarkos arba 
lygiavertis 

4 nuo 1993-
01-01 

nuo 1993-01-
01 žalias 
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Daugiau informacijos 

 Vokietijos aplinkos apsaugos zonų sąrašas 

 Vokietijos federalinė susisiekimo, statybos ir urbanistikos ministerijos internetinis 

puslapis 

http://gis.uba.de/website/umweltzonen/umweltzonen.php
http://www.bmvbs.de/DE/VerkehrUndMobilitaet/verkehr-und-mobilitaet_node.html
http://www.bmvbs.de/DE/VerkehrUndMobilitaet/verkehr-und-mobilitaet_node.html
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