ЧИСТИ ГРАДОВЕ
Тенденции в развитието на зоните с
ниски и нулеви емисии в Европа
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Обобщение

Въведение
Пътен трафик, замърсяване на въздуха и нужда от зони с ниски емисии

Зоните с ниски емисии (ЗНЕ), които регулират достъпа до
градските райони въз основа на емисиите от МПС, са една
от основните мерки за чист въздух в европейските градове.
Те са доказали ефективността си за ограничаването на
замърсяването на въздуха, а като вторичен ефект от най строгите схеми е цялостно намаляване на трафика по
пътищата и стимулиране на местната икономика.

35 зони с нулеви емисии до 2030 г., включително 26
специално за МПС за доставки в Нидерландия.
▶

Сред 100-те града, селектирани в "EU Mission for
Climate-Neutral and Smart Cities”, само 45 в
момента имат ЗНЕ и само 10 планират
въвеждането на зони с ниски емисии.

Trends and projections of low-emission zones in Europe

Първите ограничения от подобен тип са въведени преди
две десетилетия, но ЗНЕ отбелязаха особено силен растеж
след приемането на директивата на ЕС за качеството на
въздуха през 2008 г., скандала Дизелгейт през 2015 г. и
последвалите съдебни дела, заведени от гражданското
общество.
Нов анализ на най-изчерпателната база данни за зони с
ниски емисии в ЕС-27, Великобритания и Норвегия1
показва, че има устойчив импулс и нова вълна от зони с
ниски емисии е в ход:

▶
▶

▶

▶

Между 2019 и 2022 обищият брой на активните
ЗНЕ се е повишил с 40%, от 228 на 320.
До 2025, 507 ЗНЕ ще бъдат активни в Европа (което
означава повишение с 58% спрямо юни 2022), найвече заради нациоалнно законодателство, което ще
влезе в сила във Франция, Испания, Полша, което
подкрепя въвеждането на подобни мерки.
До 2025 г. най-малко 27 съществуващи ЗНЕ ще
бъдат разширени или направени по-рестриктивни
спрямо замърсяващите превозни средства. Това
включва основни градове, като Лондон, Париж,
Брюксел и Берлин.
Зоните с нулеви емисии, които забравняват
всякакви МПС с двигатели с вътрешно горене,
също започват да се появават. Две по-ограничени
като площ мерки от този тип вече съществуват в
Оксфорд и части от централен Лондон. Плановете
включват въвеждането на
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Според Clean Cities Campaign, тези резултати говорят ясно,
че градовете трябва незабавно да започнат да въвеждат
ЗНЕ, ако в момента не са въведени такива мерки, и всички
ЗНЕ трябва да имат ясен път към това да станат с зони с
нулеви емисии най-късно до 2030 г., за да се справим
ефективно и незабавно с двойното предизвикателство от
замърсяването на въздуха и изменението на климата.
Правителствата трябва да осигурят ясна правна рамка и
достатъчно ресурси. Освен това ЕС трябва да подкрепя
градовете с целево финансиране, което зависи от
приемането на „Планове за устойчива градска
мобилност“ (ПУГМ), които включват ефективни политики за
чист въздух. Само по този начин градовете ще могат
ефективно да предприемат стъпки за драстично
намаляване и евентуално премахване на замърсяването,
причинено от автомобилния транспорт.
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Замърсяването на въздуха е „най-големият екологичен
риск за здравето“ и "заплаха за общественото здраве"2
според
Световната
здравна
организация
(СЗО),
причинявайки повече от 300 000 преждевременни смъртни
случая годишно само в ЕС.3 То е отговорно и за за широк
спектър от заболявания, които причиняват дълготрайни
страдания и скъсяват живота4. Научните доказателства
показват, че няма безопасни нива на
замърсяването на въздуха, поради което са
нужни спешни мерки5. Това е отразено и от
новите насоки за качеството на въздуха,
публикувани от СЗО през 2021 г., които
повишиха чувството на неотложност и
засилиха
препоръките,
формиращи
основата за законите за чист въздух на ЕС и
Великобритания.6

от тях на целия континент.7 Броят на изложените на риск
граждани също е особено висок в градските райони, като
градовете представляват само 4% от територията на ЕС, но
75% от населението му8. Като се има предвид, че почти
една четвърт от емисиите на парникови газове в Европа от
транспорта идват от градовете9, наложително е да се
предприемат спешни действия точно там.

Изискванията
за качество на
въздуха на ЕС
се нарушават
в над 100 града
в Европа

Градовете са в челните редици на
борбата за чист въздух, тъй като много от тях са "горещи
точки" за замърсяването. Ограниченията за качество на
въздуха в ЕС същевременно са нарушавани в повече от 100

Пътният транспорт продължава да бъде
един от основните източници на
токсично замърсяване на въздуха,
особено с азотни оксиди (NOx).10
Превозните средства отделят 39% от
замърсителя, който беше в центъра на
скандала Дизелгейт.11 МПС с двигатели с
вътрешно горене отделят също и широка
гама от други токсични замърсители, много
от които в момента не са регулирани на

територията на Европейския съюз.12 Оказа се, че дори найновите поколения дизелови автомобили изпускат
токсични нива на замърсяване. 13
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зоната с ограничен трафик, моделите за градска мобилност и
схемите за бракуване, да се намали притежанието на МПС от
гражданите в рамките на зоната с 10% за период от две
години.20 Намаляването на моторизирания трафик също
помага за ограничаване на потреблението на гориво, което е
още по-важно в контекста на усилията на Европа да спре вноса
Следователно спешно са необходими ефективни действия, на руски петрол, който финансира войната в Украйна. 21 22
като зоните с ниски емисии са доказан инструмент за
ограничаване на замърсяването на въздуха от транспорта.
Гледайки напред, зоните с ниски емисии ще трябва да се
Зоните с ниски емисии са районите, в които се регулират найпревърнат в зони с нулеви емисии, ако Европа иска да
замърсяващите превозни средства.15 Обикновено това означава, че постигне своите цели за опазване на климата и
МПС с по-високи емисии не могат да влязат в дадена територия. В общественото здраве. Смекчаването на климатичната криза
някои зони с ниски емисии по-замърсяващите превозни средства и осигуряването на безопасен за дишане въздух ще изисква от
трябва да плащат повече, за достъп до зоната, а видовете градовете бързо и пълно преминаване към транспорт с
регулирани МПС варират в различните градове (напр. автомобили, нулеви емисии, включително съсредоточаване върху ходенето
микробуси или тежкотоварни). Проучване на Transport & пеша, колоезденето, микромобилността, обществения
Environment (T&E) от 2019 г. установи, че много ЗНЕ осигуряват транспорт и споделените електрически превозни средства.
силно намаляване на основните замърсители, включително азотен Най-важният инструмент в това отношение са зоните с нулеви
диоксид (NO2), който се образува главно от емисиите на NOx. емисии, в които са разрешени само гореспоменатите форми
Френската агенция за екологичен преход (ADEME) също така на придвижване. Зоните с нулеви емисии са естественото
установи, че ЗНЕ са ускорили обновяването на автомобилния парк продължение на тези с ниски емисии. Както е показано пои по този начин са допринесли за намаляване на замърсяването на долу, няколко големи европейски града като Амстердам,
въздуха.17
Париж, Лондон или Брюксел вече са приели планове за

Изследване на здравни експерти показа, че свързаното с
транспорта
замърсяване
на
въздуха
струва
на
средностатистическия европейски градски жител 1276 евро
годишно, като гражданите и регионите с по-ниски доходи са
непропорционално засегнати.14

Като вторичен ефект ЗНЕ с достатъчно строг стандарт могат
също да намаляват моторизирания трафик и да стимулират
местната икономика.18 Лондонската зона с ултра ниски емисии
(Евро 6/VI дизел, Евро 4 бензин) например е допринесла за
намаляване на трафика с 3 % до 9 %, в зависимост от времето от
деня и района.19 ЗНЕ в белгийския град Гент помага, заедно със

въвеждане на такива зони. Тези местни инициативи вървят
ръка за ръка с продължаващия дебат на европейско ниво
относно постепенното спиране на продажбите на нови
превозни средства с двигатели с вътрешно горене. През юни
2021 г. Европейският парламент гласува в подкрепа на
постепенното им премахване до 2035 г. и държавите-членки
скоро ще определят своята позиция.23

Зоните с ниски и нулеви емисии се
подкрепят на всички политически нива в
Европа
Необходимоста от действия на ниво градове е осъзната
на всички политичеки етажи, от ЕС, до британското
правителство и надолу до местните власти.
На ниво градове, зоните в ниски емисии се превърнаха
в най-често използваната мярка в Европа за
ограничаване на достъпа на превозни средства до
градската среда. Въвеждането им често е задвижвано от
законите за чист въздух на ЕС и Обединеното кралство,
съдебни дела, инициирани от гражданското общество,
както и обществения дебат около скандала Дизелгейт.
Няколко прогресивни града поеха допълнителни
ангажименти за преминаване към (по-)чист транспорт.
Например през 2018 г. градовете от групата C40 обещаха
големи техни райони да станат с нулеви емисии до 2030
г.24 Нараства и броят на европейските градове, които са
приели или подготвят планове за зони с нулеви емисии
(вижте глава 3).
На национално ниво, нови амбициозни рамки за зони с
ниски емисии бяха приети във Франция, Испания и
Полша през 2021 г. В първите държави ЗНЕ стават
задължителни в големите градове, докато в последната
се дава право на градовете да създават ЗНЕ за първи път
(вж. подробности в глава 2). През 2018 г.
Великобритания въведе рамка и нареди на няколко
такива да създадат ЗНЕ, а в Европа се появяват и други
национални рамки (както е обяснено в глава 3).
На европейско ниво, няколко инициативи подкрепят
въвеждането на зони с ниски емисии. Европейската
комисия финансира редица проекти за описване на
всички съществуващи регламенти за достъп на
превозни средства в градски условия, включително
зоните с ниски емисии. ЕС подкрепя и разработването
на документи с насоки за създаването на такива, както и
инструменти за градовете.25 Законодателната работа по
ЗНЕ беше подсилена и с предложението от 2021 г. за
нова рамка на ЕС за градска мобилност (Urban Mobility
Framework, UMF)26, която замества предишната UMF на
ЕС от 2013 г. Новото предложение показва сериозна
промяна в градските политики на ЕС с ясен фокус върху
насърчаването на активен, споделен и електрически
транспорт в градовете. Това включва изискване 424
ключови населени места (почти всички големи градове с
над 100 000 жители) да приемат планове за устойчива
градска мобилност (ПУГМ).

Photo: Damon Evans / Clean Cities Campaign

От 2021 г. подкрепата на ЕС за чист градски транспорт
също е изведена на следващото ниво със своята мисия
за "Неутрални по отношение на климата и
интелигентни градове“. Повече от 350 европейски града
представиха планове да станат неутрални по отношение
на климата до 2030 г., от които 100 бяха избрани през
април 2022 г.27 Тази мисия е част от Зелената сделка на ЕС
и изисква градовете да разработят „Договори за
климатични градове“ в замяна на техническа, регулаторна
и финансова помощ. ЕС ще инвестира общо около 360
милиона евро в изследвания и иновации, свързани с
инициативата в периода 2021-23 г. Ако ЕС и градовете са
сериозни за постигането на целта за климатична
неутралност, преходът към транспорт с нулеви емисии ще
бъде от съществено значение.
Всичко това показва, че създаването на ЗНЕ и дори поамбициозни регулации за МПС се насърчават на всички
политически нива. Това се явява и един от основните
двигатели на силния импулс около тези политики. Те ще
бъдат анализирани в следващите глави на този брифинг.

Brussels. Photo: Quentin Guyot / Clean Cities Campaign
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Нарастващият импулс на всички политически нива доведе
до ускорено въвеждане на зони с ниски емисии в Европа
през последните години. В тази глава са анализирани
тенденциите в ЕС-27, Великобритания и Норвегия за
периода между 2019 г. и 2025 г. Процесът и методологията
за събиране на данни са обяснени в каре 1.

Каре 1: Методология

Основните тенденции в зоните с ниски емисии са следните
(вижте също Таблица 1):
▶
▶

▶

Данните за зоните с ниски и нулеви емисии са взети от
базата данни “Urban Access Regulations Database”, която
се управлява от Sadler Consultants. Тя е първоначално
финансирана от ЕК, като Sadler Consultants формираха
ръководния комитет на проекта.28 Ресурсът продължава
да се използва като референция от Европейската
комисия. В този доклад се разглеждат всички видове
зони с ниски емисии, както са дефинирани във

▶

въведението.
Базата данни разчита на информация, която е
потвърдена от градовете, като по този начин гарантира
солидна информация за ЗНЕ в цяла Европа. Когато има
повече от една ЗНЕ в даден град, населеното място се
брои само веднъж. Тъй като има разминавания в
национален и местен контекст, съществуват големи
разлики между градовете и държавите. Това важи
особено за италианските схеми и в по-малка степен за
германските. Освен това, някои LEZ, които са преброени,
трябва да бъдат включени с предупреждения.
Подробности за методологията можете да намерите в
Приложение 1 на този доклад.

4

Тази тенденция се очаква да се ускори. Броят на ЗНЕ ще
нарасне до най-малко 332 през 2025 г., без да се отчитат
ЗНЕ, които ще за задължителни според местното
законодателство във Франция и Испания (доколкото тези
мерки все още в много от случаите не са потвърдени от
градовете, вижте подробности по-долу). Ако включим и тях ,
общият брой на ЗНЕ се очаква да се увеличи до 507 (+58%).
Това значи още +187 ЗНЕ до 2025 г.
Допълнително нови ЗНЕ вероятно също ще бъдат създадени
като следствие от новия полски закон за
електромобилността и алтернативните горива30, но засега
няма точна прогноза за броя им. Други градове, като
българската столица София, имат планове да приемат ЗНЕ.
Стартът на ЗНЕ в София зависи от резултата от текуща
обществена консултация и предстоящото гласуване в
Общинския съвет на града през 2022 г.31 Очакванията са
мярката в българската столица да стартира в края на 2022 г.
Нещо повече, тази зона се изисква с решение на съда32 и
следователно трябва да бъде въведена възможно найскоро. Още два български града също се очаква да създадат
ЗНЕ до 2025 г., както е предвидено в Националния план за
възстановяване и устойчивост
2022-2026 г.33

Брой активни ЗНЕ днес

Брой активни ЗНЕ, очаквани
към 2025

228

320
(+40%)

507
(+58%)
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0

3
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4

78

8

1
1

1
6

2

1

6

42

172

3

172

149

0
3
1
1

Фиг. 1: Tенденции и прогнози за ЗНЕ в Европа

ограничения. За някои разпоредби от нея беше нужно
време да се задействат. Повечето процедури от
страна на ЕК срещу държави-членки, които не
отговарят на изискванията, бяха инициирани едва
през последните няколко години.

Според наличната информация има няколко причини,
които обясняват този силен растеж на ЗНЕ:
▶

▶
Таблица 1: Тенденции в активните ЗНЕ между 2019 и 2025. Източник: Sadler Consultants
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Брой активни ЗНЕ през
2019
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През 2019 съществуват 228 активни, въведени в
експлоатация ЗНЕ според базата данни.
Броят им се уваличил до 320 активни, въведени в
експлоатация ЗНЕ към момента на изготвяне на този
доклад (юни 2022)29, това означава ръст с +40% (+92
ЗНЕ) за 3 години въпреки пандемията от Covid-19.

Нови доказателства за въздействието на
замърсяването на въздуха върху здравето
предизвикаха по-широк дебат относно
необходимостта от ограничаване на замърсяването на
въздуха от трафика.34 Скорошно мета-проучване на
Health Effect Institute, анализиращо 353 изследвания,
показа, че излагането на замърсяване на въздуха,
свързано с трафика, е свързано със сърдечни
заболявания и рак на белите дробове. Тези
доказателства са включени и в актуализацията на
насоките за качеството на въздуха на Световната
здравна организация.
Директива на ЕС за качеството на атмосферния
въздух беше приета през 2008 г. и изисква държавитечленки, наред с другото, да спазват законовите

▶

▶

Съдебните дела, заведени от граждани, както и
гражданските научни проекти също оказаха влияние.
Поради тази причина политиките, предприети в
отговор, включително зоните с ниски емисии, често са
били въвеждани със закъснение във времето.
В отговор на гореспоменатите процеси няколко
държави-членки приеха нови национални закони,
които насърчават или задължават градовете да
приемат зони с ниски емисии. Тези нови правни
рамки са обяснени по-подробно в следващата глава.
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II. Тенденцията ще се подисли
с появата на нови ЗНЕ и
възникващи национални
регулации в областта
Няколко нови правни рамки бяха въведени на национално
ниво от 2019 г. насам. В случаите на Франция и Испания
тези национални рамки стигат дотам, че ЗНЕ стават
задължителни
за
определени
градове.
Найзабележителните примери са следните:
▶

▶

Приет през 2021 г., френският закон за климата и
устойчивостта (“Loi Climat & Résilience”) прави ЗНЕ
задължителни за градове с повече от 150 000 жители
(т.е. около 42 града). Съгласно закона, влизането в
сила на посочените ЗНЕ трябва да приключи найкъсно до 2025 г. Това показва нарастване на
амбицията в сравнение със закона за мобилността от
2019 г. (“Loi d’orientation et mobilités”), който прави
ЗНЕ задължителни във френските градове, които
нарушават европейските стандарти за качество на
въздуха. Освен това, член 119 от новия закон гласи, че
градовете, които редовно нарушават законовите
ограничения, ще трябва да забранят Crit’air 5 през
2023 (Euro 3); Crit’air 4 през 2024 (Euro 4); и Crit’air 3
през 2025 (дизел Euro 5a и бензинови Euro 4).
Въпреки това няма график, който да проправи пътя
към края на дизеловите и бензиновите превозни
средства в градовете, въпреки планираното
национално постепенно спиране на продажбите на
МПС с двигатели с вътрешно горене до 2040 г., както е
обяснено в Приложение 2.
В Испания законът за климата и енергийния
преход (“Ley de cambio climático y transición
energética”), който също беше приет през 2021 г.,
прави LEZ задължителни за градове с повече от 50 000
жители (149 града) , с влизане в сила най-късно до
2023 г. A член 5 от проекта на Кралския указ за зоните
с ниски емисии, публикуван на 19 април35 гласи, че
тези нови ЗНЕ ще засегнат предимно дизеловите
превозни средства Euro 3 и по-старите, както и
бензиновите Euro 2 и по-старите, с възможност за
увеличаване на рестрикциите до дизел Euro 6 и

III. Повечето зони с ниски емисии
ще бъдат с увеличени
изисквания, като се задават
и зони нулеви емисии

бензин Euro 4, 5 и 6 в бъдеще. Окончателната версия
на този указ се очаква към края на третото
тримесечие на 2022 г.
▶ Новият Закон за електромобилността и
алтернативните горива в Полша дава правомощия
на градовете да създават зони с ниски емисии, което
позволява на населени места като Варшава или Краков
да въведат такива нови мерки.36 Предстоящо
проучване от Полската фондация за насърчаване на
електрическите превозни средства (FPPE) показва, че
Краков и Варшава ще въведат ЗНЕ съответно до края
на 2022 г. и до края на второто тримесечие на 2023 г.
Освен това няколко други града са изразили интерес в
създаването на ЗНЕ в Полша - сред тях са Лодз,
Вроцлав, Забже, Гливице, Жешов, Бидгошч и Гданск и
други.
▶ Нидерландия наскоро подписа споразумение37 с
градове, транспортни компании и други
заинтересовани страни като част от своето
Национално споразумение за климата38, което прави
зоните с нулеви емисии за товарни превозни
средства задължителни в най-големите градове до
2025 г. Подобно споразумение е подписано между
големите градове относно движението на такситата,
които трябва да бъдат само такива с нулеви емисии
след 2025 г.39 По-подробно обяснение е включено в
последната част на този доклад.
Трябва да се отбележи, че повечето от засегнатите градове
нямат точен план и/или график за създаване на техните
ЗНЕ. Гореспоменатите национални рамки засягат
съответно около 42 града във Франция и 149 града в
Испания. От френските градове, 8 вече имат ЗНЕ. Същото
може да се каже и за 3 от испанските градове.
Следователно пълното внедряване на новите рамки в тези
две държави ще доведе до появата на 146 нови ЗНЕ в
Испания и 34 - във Франция.
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В допълнение към въвеждането на нови ЗНЕ, 27
съществуващи такива ще бъдат разширени или с
увеличени изисквания. Такъв е случаят с големите
европейски градове с амбициозни ЗНЕ, като например:
▶ Зоната с ултра-ниски емисии на Лондон беше
разширена на 25 октомври 2021 г., за да покрие площ,
която сега е 6 пъти по-голяма от преди. В нея са
повишени стандартите за емисии на дизелови
превозни средства от Euro 5 на Euro 6, а за бензинови
автомобили - от Euro 3 на Euro 4.
▶ Брюкселската ЗНЕ също вече е с по-рестриктивни
мерки, като забранява дизелови

▶

превозни средства с по-нисък от Euro 5
стандарт от 01 януари 2021 г.
ЗНЕ в Париж също ще бъде надградена
през 2023 г., позволявайки само
превозни средства Crit’air 2 - дизелови
автомобили Euro 5 и бензинови
автомобили Euro 4. През 2024 г. ще бъдат
разрешени само Crit'air 1

Ислингтън и Хакни вече стартираха пилотни схеми през
2018 г. Освен това много градове, които са част от мрежата
C40, също подписаха „Декларация за зелени и
здравословни улици“ за нулеви емисии в голяма част от
техните територии до 2030 г.41 Тези градове включват
Париж, Лондон, Копенхаген, Амстердам, Барселона,
Берлин, Хайделберг, Милано, Осло, Рим, Ротердам,
Варшава, Бирмингам, Ливърпул, Оксфорд и Манчестър.
София също е един от тях.
Редица от тези градове също подготвят по-детайлни

Не по-малко
от 35 нулеви
емисии ще
са налице
към 2030 г.

(т.е. превозни средства Euro 6), а след
2030 г. само Crit’air 0 (такива с нулеви емисии) ,
което на практика ще превърне по-широката
парижка зона в такава с нулеви емисии.

▶
▶

Първата вълна от (частични) зони с нулеви
емисии е на път
В допълнение към разширяването и затягането на ЗНЕ, е в
ход първата вълна от зони с нулеви емисии. Данните
показват, че не по-малко от 35 такива са потвърдени до
2030 г.40 Дори ако повечето от тях са (първоначално)
планирани като частични зони с нулеви емисии, например
само за логистични превози, 9 от тях трябва да се прилагат
за всички видове превозни средства (Амстердам, Хелмонд,
Айндховен, Берген, Централен Лондон, Широк Париж,
Оксфорд, Копенхаген и Осло).
През 2022 г. първата зона с нулеви емисии на Великобритания
стартира в Оксфорд, докато лондонските квартали

▶

▶

планове, като например42:
▶ Превозните средства с двигатели с
вътрешно горене (ДВГ) вече няма да могат
да се движат в Париж от 2030 г.
▶ Копенхаген възнамерява да стане
въглеродно неутрален до 2025 г. и планира
пилотна зони без автомобили и с нулеви
емисии от 2023 г. нататък.43
▶ В Амстердам е приета стратегия за
транспорт с нулеви емисии до 2030 г.
(включително зона с нулеви емисии).

Айндховен планира да създаде зона с нулеви емисии
до 2030 г.44
Берген, Норвегия, също проявява сериозни амбиции и
желае да се освободи от изкопаемите горива до 2030 г.,
по-специално чрез зона с нулеви емисии, покриваща
цялата централна част на града, която трябва да бъде
въведена поетапно, със старт през 2023 г.
Регион Брюксел планира да забрани дизеловите и
хибридните превозни средства M1 и N1 през 2030 г.,
последвани от бензиновите/хибридни/LPG/CNG през
2035 г.45
Стокхолм иска да започне поетапно въвеждане на
зона с нулеви емисии през 2025 г., а центърът на града
ще стане свободен от изкопаеми горива до 2030 г.46

Няколко града също работят по планове за премахване на
целия моторизиран трафик от определени части на града,
напр. Осло и Брюксел.

11

Берген
Осло

Заключения и препоръки
по политиките
Настоящият анализ показва, че зоните с ниски емисии са широко
използван инструмент за ограничаване на замърсяването на
въздуха от трафика в европейските градове и че нова вълна от
такива мерки в момента е на път. От 2019 г. броят на зоните с ниски
емисии се е увеличил от 228 до 320 активни такива (+40%) .
Според настоящите планове и изискванията, определени от
националните закони, общият брой на ЗНЕ ще достигне 507 до
2025 (+58% в сравнение с 2022). Освен това 27 съществуващи зони
с ниски емисии ще бъдат разширени по пространствен обхват или
стеснени по отношение на допустимите стандарти за емисии на
МПС.

Копенхаген
Оксфорд Амстердам
Лондон
28 други градове
в Нидерландия
Париж

Фиг. 2: Зони с нулевии емисии, планирани за въвеждане до 2030

Зоните с нулеви емисии също ще бъдат
стимулирани с национални рамки

▶

Във Франция първата национална правна рамка за
зони с ниски и нулеви емисии датира от 2015 г. със
Закона за енергийния преход за зелен растеж, който
Подобно на зоните с ниски емисии, развитието на зони с
даде възможност на градовете да прилагат
нулеви емисии също ще зависи от националния контекст и
47
ограничения на трафика. Този нормативен акт бе
правните рамки. Няколко такива рамки вече съществуват в
последван от Закон за ориентиране на мобилността от
Европа:
2019 г. и гореспоменатия Закон за климата и
▶ Нидерландкси закон, който вече е приет и прави
устойчивостта от 2021 г.
зоните с нулеви емисии задължителни предимно за
▶
Транспортния закон от 2000 г. дава възможност на
товарни превози до 2025 г. Той обхваща 30-40 найместните власти във Великобритания да приемат
големи града (29 от които вече са потвърдени).
различни мерки за регулиране на градския достъп,
▶ В Дания през септември 2021 г. беше постигнато
като по този начин се позволяват и зони с нулеви
споразумение между националните и местни власти,
емисии.
което позволява на градовете да затегнат стандартите
Други национални ангажименти и стратегии също могат да
на ЗНЕ в градовете и ще им позволи да преминат към
окажат влияние - като крайни дати за продажбите на
зони с нулеви емисии.48
превозни средства с двигатели с вътрешно горене - което
▶ В своя План за климата за 2021-2030 г., Норвегия
ще повлияе и на мобилността в градовете. Те са изброени в
разшири обхвата на Закона за движение по пътищата,
Приложение 2 на този доклад. На европейско ниво
който скоро ще позволи на градовете да забранят
регулациите напредват в същата посока. На 8 юни 2022 г.
движението на определени превозни средства за
Европейският парламент одобри дата през 2035 г. за
климатични цели. Това означава, че някои градове
преустановяване на продажбите на автомобили и ванове с
скоро могат законно да създадат пилотни схеми за
двигатели с вътрешно горене.
зони с нулеви емисии.49

Също така е ясно, че зоните с ниски емисии са само междинна
стъпка към здравословен въздух и транспорт с нулеви емисии.
Сами по себе си те няма да бъдат достатъчни, за да изпълнят
„амбицията на ЕС за нулево замърсяване“, нито ще позволят на
градовете да постигнат своите климатични цели. Това важи
особено за 100-те града, които успешно са кандидатствали в
Мисията на ЕС за "Неутрални по отношение на климата и
интелигентни градове“, която поставя краен срок до 2030 г. Само
транспорт с нулеви емисии ще направи възможо постигането на
тази цел, което означава, че са ни нужни зони с зони с нулеви
емисии.
Като се има предвид, че намаляването на превозните средства
също така намалява емисиите, зоните с ограничен трафик и
големите пешеходни зони, със или без изисквания за превозни
средства с нулеви емисии, също играят своята роля. Това важи и за
промените в проектирането на пътищата с цел премахване на
пространстовто за автомобили за благоприятстване на
устойчивата мобилност пред индивидуалното моторизирано
движение. Трябва да се наблегне и на допълнителното
предоставяне на възможности за устойчива мобилност,
включително за логистика.50
Това Проучване показва, че първата вълна от зони с нулеви
емисии вече е в ход, като в момента в европейските градове са в
сила три (частични) такива. Настоящите потвърдени, публикувани
планове предвиждат създаването на общо 35 зони с нулеви
емисии до 2030 г., девет от които ще се прилагат за всички
превозни средства. Като се има предвид неотложността на
климатичната криза и извънредната ситуация в областта на
общественото здраве, много вероятно е много по-голям брой
такива зони скоро да бъдат подготвени в градовете в цяла Европа.
От гледна точка на Clean Cities Campaign, изводите от тези
резултати са ясни:
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ZONE

Градовете трябва
▶

▶

незабавно да започнат да въвеждат зони с ниски
емисии, ако вече такива не са налице. Тези зони
трябва да бъдат съчетани с преразпределяне на
общественото пространство в полза на активния,
обществния и споделения транспорт.
да приемат ясен път към създаването на зони с
нулеви емисии най-късно до 2030 г. Това е
особено важно за 100-те града, които са избрани
за Мисията на ЕС за "Неутрални по отношение на
климата и интелигентни градове“.

Правителствата трябва
▶

▶

да подкрепят въвеждането на зони с ниски и
нулеви емисии, например чрез приемането на
национални рамки която налагат или
подкрепят приемането на такива политики.
да дадат на местните власти необходимите
законови правомощия, както и нужните
ресурси, за да установят, наложат и развият зони
с ниски и нулеви емисии.

ЕС трябва
▶

▶

да подкрепя градовете чрез предоставяне на
целево финансиране и улесняване на обмена на
най-добри практики.
да направи еврофинасирането обвързано с
приемането на „Планове за устойчива градска
мобилност“ (ПУГМ), които включват ефективни
политики за чист въздух, напр. в рамките на
финансирането на трансевропейските
транспортни мрежи (TEN-T).

Кампания за чисти градове (Clean Cities Campiagn)
призовава лицата, вземащи решения на всички
политически нива, да използват пълноценно
наличните инструменти за създаването на ефективни
зони с ниски и нулеви емисии и ще продължи да
улеснява обмена на информация и създаването на
солидна база от доказателства в подкрепа на това.
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Време е да
увеличеите
усилията си: самоzones
малка част
европейските
които са обещали да
Lowand
zero-emission
inотthe
cities градове,
selected
станат климатично неутрални до 2030 г., имат зони с ниски емисии и планове за зони с нулеви емисии
for the EU Mission for Climate-Neutral and Smart Cities

Работещи ЗНЕ и
планирани зони с
нулеви емисии

SWEDEN
Stockholm
Gothenburg
Helsingborg
Lund
Malmö
Umeå
Gävle

NORWAY
Oslo
Stavanger
Trondheim

DENMARK
Copenhagen
Aarhus
Sønderborg

Легенда

NETHERLANDS
Amsterdam
Eindhoven & Helmond
Rotterdam
The Hague
Utrecht
Groningen

Работещи ЗНЕ
Без планове

UNITED
KINGDOM
Bristol
Glasgow

IRELAND
Cork
Dublin

Преброяването на зоните с ниски емисии се основава на
данни, извлечени за Clean Cities Campaign от Sadler
Consultants от urbanaccessregulation.eu - базата данни,
която първоначално беше финансирана от Европейската
комисия.

LATVIA
Liepāja
Riga

ZONE

ZONE

ZONE

LITHUANIA
Taurage
Vilnius

ZONE

ZONE
ZONE

ZONE
ZONE

Въпреки това трябва да се имат предвид някои
предупреждения за определени схеми:

POLAND
Krakow
Łódź
Rzeszow
Warsaw
Wrocław

ZONE

SPAIN
Barcelona
Madrid
Seville
Valencia
Valladolid
Vitoria-Gasteiz
Zaragoza

Приложение 1: Допълнителни
обяснения за методологията

ESTONIA
Tartu

ZONE

BELGIUM
Brussels Capital Region
Antwerp
La Louvière
Leuven

FINLAND
Helsinki
Espoo
Lahti
Lappeenranta
Tampere
Turku

Приложения

ZONE
ZONE

▶

ZONE

CZECH REPUBLIC
Liberec

ZONE
ZONE
ZONE
ZONE

PORTUGAL
Lisbon
Guimarães
Porto

ZONE
ZONE

ZONE

ZONE

ZONE
ZONE

FRANCE
Paris
Angers Loire
Metropole
Bordeaux Metropole
Dijon Metropole
Dunkerque
Grenoble-Alpes
Metropole
Lyon
Marseille
Nantes Metropole

LUXEMBOURG
Differdange

GERMANY
Aachen
Dortmund
Dresden
Frankfurt/Main
Heidelberg
Leipzig
Mannheim
Muniach
Münster
AUSTRIA
Klagenfurt
ITALY
Bergamo
Bologna
Florence
Milan
Padova
Parma
Prato
Rome
Turin

ZONE

HUNGARY
Budapest
Miskolc
Pécs
CYPRUS
Limassol

▶

CROATIA
Zagreb

ZONE

ZONE

SLOVENIA
Kranj
Ljubljana
Velenje
MALTA
Gozo

▶

SLOVAKIA
Bratislava
Košice

ZONE
ZONE

BULGARIA
Gabrovo
Sofia

▶

ROMANIA
Bucharest
Cluj-Napoca
Suceava
GREECE
Athens
Ioannina
Kalamata
Kozani
Thessaloniki
Trikala

▶

Зимните зони с ниски емисии - т.е. ЗНЕ, които са
активни само през зимата - и провинциалните мерки
бяха обединени със съществуващи постоянни ЗНЕ в
същата област, където е възможно. Например,
Никелино (предградие на Торино) има зимна и
нормална ЗНЕ, но те бяха преброени като една.
Въпреки че някои градове като Амстердам (който
разграничава своите 6 варианта ЗНЕ) или Милано (с 4
зони) регистрираха няколко зони в своите
териториални граници (в отделни зони и/или защото
са засегнати различни видове превозни средства ), те
в крайна сметка бяха отчетени като една ЗНЕ в този
доклад за по-голяма яснота. Освен това тези различни
мерки в крайна сметка ще се слеят в една (в случая с
Амстердам, например).

от тях са остарели, що се отнася до нивото на
ограничения. Повечето от тях са създадени между
2008 г. и 2013 г. и в по-голямата си част допускат Euro
2 за бензинови превозни средства и Euro 4 за
дизелови автомобили без допълнителни мерки (т.е.
аварийни схеми или такси за задръствания
например). Съществуват и по-малки зони за Euro 6
дизелови автомобили в ограничени райони на
няколко града. Докато европейските градове като
цяло най-малкото смятат да продължат напред с поголеми и по-амбициозни ЗНЕ, базата данни показа, че
германските градове не само не планират
разширения на зоните, но вътрешна информацията
от партньори показва, че някои от тях изглежда
поставят под въпрос полезността на такива схеми и
следователно тяхното съществуване. Въпреки това,
както беше посочено във въведението на този
брифинг, СЗО ясно заяви, че няма безопасно ниво на
замърсяване на въздуха.

По същия начин, припокриващи се схеми между
метрополитен и градски нива (например: Париж и
Голям Париж; Флоренция и Голяма Флоренция;...) бяха
отчетени като една зона в този доклад.
Съществува неяснота за някои схеми: ЗНЕ на
Барселона беше скоро отменена от местния съд52, но
градът обжалва това решение, правейки бъдещето на
тази зона несигурно; ЗНЕ на Лил трябваше да
стартира през 2022 г., но се отлага вероятно до 2025 г.,
подобно на тази за автомобили в Прага, която в
момента е на изчакване според наличната
информация.
Германските ЗНЕ споделят подобни проблеми като
италианските. В допълнение към проблемите с
прилагането, много

Картата показва 105 града от ЕС, Великобритания и Норвегия, които са избрани за мисията на ЕС за "Неутрални по
отношение на климата и интелигентни градове". Не са показани градове от други съседни страни.
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Приложение 2: Национални планове
за извеждаето от употреба на
МПС с двигатели с вътрешно
горене

Приложение 3: Италианската
рамка за Зони с ниски емисии

В допълнение към плановете и политиките на градовете,
някои всеобхватни амбициозни мерки се предприемат на
национално ниво. Въпреки че не са пряко свързани със
ЗНЕ, плановете за забрана на продажбите на бензинови и
дизелови превозни средства все още са актуални, тъй като
те ще повлияят на замърсяването на въздуха. Приложение
2 обобщава основните планове на национално ниво в
Европа, въз основа на информация, извлечена от Sadler
Consultants и доклад на ICCT от 2021 г. по въпроса53:

Установяването кои мерки и ограничения за
замърсяващите превозни средства отразяват основния
модел на ЗНЕ е сложно за Италия по различни причини:

▶

▶

▶
▶

▶
▶

▶

▶

▶

В своя Национален транспортен план за 2018-2029 г.
Норвегия е задала, че новите коли и лекотоварни
ванове ще бъдат електрически или задвижвани с
водород от 2025 г. нататък54
През 2019 г. парламентарната коалиция в
Нидерландия постигна съгласие, че всички нови
автомобили трябва да са снулеви емисии до 2030.55
Датския план за действие е за преустановяване на
продажбата на коли с дизел и бензин до 2030 г.
Исландия поема ангажимент да забрани новата
регистрация на бензинови и дизелови автомобили от
2030 г. в своя План за действие за климата от 2020 г.56
В Словения, новите автомобили, регистрирани след
2030 г., трябва да отделят по-малко от 50 гр. CO2/км57
Забрана за продажба на МПС с ДВГ на национално
ниво до 2030 г. беше обещана от правителството на
Ирландия през 201958, но това не се споменава в
плановете за действие за климата от 2020 г. и 2021 г.,
което го прави по-малко сигурно.
Великобритания обеща да прекрати продажбите на
дизелови и бензинови автомобили до 2030 г., въпреки
че ще позволи Plug-In хибридните електрически
превозни средства и електрически превозни средства
тип "мек хибрид" да се продават до 2035 г.
Франция прие Закон за мобилността (LOM: Loi
d’Orientations et Mobilités) през 2019. Той съдържа
план за прекратяване на продажбите на нови леки
автомобили с ДВГ и лекотоварни търговски превозни
средства до 2040 г.
В Испания новият закон за изменението на климата и
енергийния преход, споменат по-горе, също съдържа
подобна разпоредба за 2040 г.

1.

2.

3.
4.

5.

законодателната стратификация, която през годините
е претърпяла добавянето на множество правни
разпоредби, до голяма степен в приложение на
европейските директиви по темата за качеството на
въздуха;
несъвършеното преразпределение на
отговорностите и компетенциите между регионите,
провинциите и общините в контекста на
децентрализацията, която започна с реформата на дял
V от Конституцията;
липсата на обща рамка, която да дефинира какво е
зона с ниски емисии в Италия;
наличието на множество спешни интервенции и
мерки с променлива геометрия, които превръщат
референтния административен контекст в сложна
джунгла от закони, рамкови споразумения,
меморандуми и наредби;
определяне на броя на зоните, тъй като в някои
региони има няколко вида ЗНЕ, които обхващат цели
региони (и се класифицират като една схема, вместо
да се обвържат с всяко населено място), и по-строгите
схеми в големите градове.

Основните законодателни източници относно
ограничаването на движението на замърсяващи превозни
средства са:
▶

На национално ниво множеството закони, укази на
министър-председателя и министерски укази, които,
започвайки с първите стандарти за качество на
въздуха, установени през 80-те години на миналия век,
създадоха референтната регулаторна рамка за
региони, провинции и общини
•
Например, Министерски указ 163/1999 на
Министерството на околната среда определя
екологичните критерии и здравните услуги, въз
основа на които кметовете приемат мерки за
ограничаване на движението на замърсяващи
превозни средства. На свой ред най-новият
законодателен указ 155/2010 приписва на
регионите и автономните провинции
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отговорността за изготвяне на планове за
действие, в които се предвиждат краткосрочни
интервенции за прилагане в случаите, когато
възникне риск нивата на замърсяване да
превишат определени опасни прагове
▶

▶

▶

На регионално ниво плановете за качество на въздуха
(PRIA и PRQA), както и различните междурегионални
споразумения, като споразумението за долината По за
подобряване на качеството на въздуха, договорени
между Министерството на околната среда и регионите
Емилия- Романя, Ломбардия, Пиемонт и Венето.
Последният определя законодателната рамка за
приемането на двете ЗНЕ., както и това, което базата
данни на Sadler / ЕК59 определя за "зимна ЗНЕ" (прилагана
само през зимата) и „схеми за извънредни ситуации“ ( т.е.
временно ограничаване на движението заради
специфични категории замърсители от превозни
средства при определени условия на високо
замърсяване (които често продължават цяла зима).
На ниво община или голям град, наредбите на кмета и
резолюциите на общинските съвети, които установяват
схеми за ограничаване на трафика, като например "зона
B" на Милано.
В допълнение към активните зони с ниски емисии на
градско ниво, като "зона B" в Милано или "зона Верде" в
Парма:
•
Зимните ЗНЕ покриват райони, които се
характеризират с широк периметър. Той
съответства на съвкупността от териториите на
стотици общини (класифицирани според размера и
средните нива на замърсяване), меки механизми за
прилагане (например прости случайни проверки от
местната полиция) и продължителност, често
ограничена във времето (обикновено
съответстваща на продължителността на зимния
сезон).
•
Спешни мерки за ограничаване на движението на
замърсяващи превозни средства, приети от
кметовете на базата на горепосочената национална
и регионална нормативна уредба. Тези мерки се
характеризират с това, че са изключително
ограничени във времето и служат само за
преодоляване на временни кризисни нива.

•

Тези мерки засягат не само автомобилния
трафик, но и отоплението на сгради и други
сектори.
ЗНЕ, които съществуват на хартия, но не се
прилагат по различни причини в зависимост от
града.

В заключение, липсата на единен орган, отговорен за
прилагането или координирането на схемите за
ограничаване на трафика, говори за липса на отчетност от
страна на всеки от участващите органи по отношение на
разработването на схеми за подпомагане и стимули за
промяна на начина на придвижване и покупка на
незамърсяващи превозни средства.
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