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 Wien, September 2020/GR 

Ενημερωτικό δελτίο: τομεακή απαγόρευση κυκλοφορίας στο Τίρολο  
 

Για την  τήρηση  της τομεακής απαγόρευσης κυκλοφορίας στον A 12 της   Inntalautobahn είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ROLA- γραμμές. 
 

 Wörgl – Brenner v.v. 

 Wörgl – Trento v.v.  
 

Η διακίνηση αυτοκινητοφόρων οχημάτων, τα οποία ξεπερνούν τα 4μ. ύψος και 19μ.  μάκρος, είναι μέχρι νεωτέρας μόνο στη γραμμή 
Wörgl-Brenner επιτρεπτή.  
 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην Rail Cargo Operator – Austria GmbH Τηλ.: +43 (0) 1 93000 41041;  
E-mail: rola@railcargo.com ή rola.at 

 

Ποιός τομέας ? 

από 1 Νοεμβρίου 2016 

Α 12, και στις δύο κατευθήνσεις, km 6,35 περιοχή Langkampfen μέχρι km 72,00 στην περιοχή Ampass. 

Ποια οχήματα? 

Φορτηγά ή επικαθείμενα οχήματα με μέγιστο συνολικό απόβαρο μεγαλύτερο των 7,5 t..  καθώς φορτηγά με ρυμουλκομενα των οποίων το  
συνολικό απόβαρο δεν ξεπερπενά το μέγιστο επιτρεπτό  απόβαρο, των δύο οχημάτων, των 7,5 t. 

Ποιες κλάσεις εμπορευματων ? 

a)   1. οποιαδήποτε απόβλητα που απαριθμούνται στον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (που αντιστοιχεί στην απόφαση της Επιτροπής  

      καταλόγου αποβλήτων 2000/532 / ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 2014/955 / ΕΕ) 

2. πέτρες, χώμα, μπάζα  

3. ξύλα και φελός  

4. Οχήματα των κατηγοριών και υποκατηγοριών L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2 και N1, βάση του αρθρου § 3, παρ.1 του     

                      κώδικα οδικής κυκλοφορίας 1967, ΒGB1 Nr.267/1967, τελευταία αλλαγή με το νόμο BGB1/ Αρ, 19/2019  

5. μη σιδηρούχα και μεταλλεύματα σιδήρου  

6. Χάλυβας, εκτός από ενισχυτικό η κατασκευαστικό χάλυβα παραδοτέο σε εργοτάξια  

7. μάρμαρο και τραβερτίνη  

8. πλακάκια (κεραμικά) 

         β)     από 1. Ιανουαρίου 2020 επί πλέον 

                 1. χαρτί και χαρτόνια 

                 2. υγρά ορυκτέλαια  

                 3. Τσιμέντο, ασβέστης, καμένος γύψος  

                 4. σωλήνες, κούφια προφίλ 

                 5. δημητριακά 

Εξεραίσεις 

 Δρομολόγια με οχήματα, τα οποία φορτώνοται ή έκοφορτώνονται στην κύρια ζώνη (περισυλλογή ή παράδοση στην κύρια ζώνη), 

Με την αλλαγή της διάταξης Εuroclass απαγόρευσης κυκλοφορίας από 05,Ιουλίου 2019 δεν εξαιρούνται πλέον όλες οι Euroclass (βλέπε 
έντυπο Factsheet 2 απαγόρευση Euroclass). 

 Δρομολόγια με οχήματα, τα οποία φορτώνοται ή έκοφορτώνονται  στην ευρήτερη ζώνη  (περισυλλογή ή παράδοση στην ευρήτερη ζώνη) 

 Περισυλλογές σιδηροδρομικών φορτώσεων  στο σιδιηροδρομικό τέρμιναλ Hall στο Τίρολο προς ανατολικά επίσης στο σιδηροδρομικό 
τερμιναλ Wörgl προς δυτικά , όταν αυτές υποστηρίζεται από συνοδευτικά έγγραφα.  

 Παραδόσεις  σιδηροδρομικών φορτώσεων  στο σιδιηροδρομικό τέρμιναλ Hall στο Τίρολο προς δυτικά  επίσης στο σιδηροδρομικό τερμιναλ 
Wörgl προς ανατολικά , όταν αυτές υποστηρίζεται από συνοδευτικά έγγραφα.  

 Δρομολόγια  με οχήματα Ευroclass VI (NOx-Emmission όχι πανω από 0,4 g/kWh), εφόσον η Euroclass αποδεικνύεται με την ανάλογη 
σήμανση του οχήματος βάση IG-L -διάταξης για καυσαέρια -σήμανσης από 01. Ιανουαρίου 2020, όμως μόνον περί  συμπληρωματικής 
προϋπόθεσης , ότι το όχημα έχει πρώτη άδεια κυκλοφορίας μετά την 31.Αυγούστου 2018 και το οποίο να  αποδεικνύεται με συνοδευτικό 
έγγραφο. 

 Δρομολόγια οχημάτων με ηλεκτρικό κινητήρα η με τεχνολογία υδρογόνου η κυψέλες καυσίμου. 

 Επείγοντα ταξίδια των ενόπλων δυνάμεων ή των ξένων στρατευμάτων, τα οποία βάση του νόμου περί διαμονής των στρατευμάτων               
BGBL I Nr. 57/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο BGBL. I Nr32/2018 διαμείνουν στην Αυστρία, καθώς και μεταφορές παροχής 
βοήθειας αναγνωρισμένων οργανισμών. 

 βάσει του 81. κανονισμού του Διοικητή του κρατιδίου από 08. Ιουλίου 2019,  με τον οποίο τροποποιείται η ρύθμιση της τομεακής 
απαγόρευσης κυκλοφορίας . 

Επισήμανση: όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διευθυνση https://www.rola.at/ 

τα παραπάνω  στοιχεία, παρά την προσεκτική επεξεργασία, περέχονται χωρίς εγγύηση  και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στην Rail Cargo 
Operator – Austria GmbH. Xρήση των στοιχείων του ενημερωτικού δελτίου γίνεται αποκλειστικά και μόνο με προσωπική ευθύνη. 
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