
Francija 
 

1. pants - Vispārējie ierobežojumi 

 

Transporta līdzekļi: 

Kravas automašīnas un transporta līdzekļu sastāvi ar maksimāli pieļaujamo masu virs 

7,5t, izņemot specializētos transportlīdzekļus un lauksaimniecības transportu 

 

Darbības zona: 

Visi autoceļi un automaģistrāles 

 

Aizliegums ir spēkā: 

Sestdienās un dienu pirms valsts noteiktās svētku dienas no plkst. 22.00 līdz plkst. 
22.00 svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās 

 

 

2. pants - Papildus ierobežojumi 

 

a) Vasara 

 

Transporta līdzekļi: 

Kravas automašīnas un transporta līdzekļu sastāvi ar maksimāli pieļaujamo masu virs 

7,5t, izņemot specializētos transportlīdzekļus un lauksaimniecības transportu 

 

Darbības zona: 

Visi autoceļi un automaģistrāles 

 

Aizliegums ir spēkā: 

2016. gada sestdienās 23. un 30. jūlijā, kā arī 6., 13. un 20. augustā no 07.00 līdz 

19.00 (Piezīme: braukšana šajās sestdienās ir atļauta no 19.00 līdz 24.00. Nākošajā 

dienā pēc iepriekš norādītajām sestdienām (svētdienā) no 00.00 līdz 22.00. 

 

Izņēmumi: 

Piemērojami pastāvīgie izņēmumi (skat. zemāk). 

 

b) Ziema 

 

Transporta līdzekļi: 

Kravas automašīnas un transporta līdzekļu sastāvi ar maksimāli pieļaujamo masu virs 

7,5t, izņemot specializētos transportlīdzekļus un lauksaimniecības transportu 

 

Aizliegums ir spēkā: 

2016. gada sestdienās 6., 13. un 20. februārī, kā arī 5. martā no 07.00 līdz 18.00 un no 
22.00 līdz 22.00 (Piezīme: braukšanas šajās sestdienās atļauta no 18.00 līdz 22.00). 

Nākošajā dienā pēc iepriekš norādītajām sestdienām (svētdienā) no 00.00 līdz 22.00.



Darbības zona: 

 

Bourg-ne-Bresse –Chamonix 

 

A40 no Pont d’Ain (A40 un A42 krustojums) līdz Passy le Fayet 

(A40 un RN205 krustojums) 

RD1084 no Pont d’Ain (krustojums RD1084/RD1075) līdz Bellegarde 

RD1206 no Bellegarde līdz Annemasse 

RD1205 no Annemasse līdz Passy-le-Fayet 

RN205 no Passy-Le-Fayet līdz Chamonix 

 

Lyon – Chambery – Tarentaise- Maurienne 

 

A43 no A46 dienvidi/A43 krustojuma līdz  A43/A432 krustojumam 

virzienā uz Lyon-Chambéry 

A43 no A43/A432 krustojuma līdz Fréjus Tunelim 

A430 no  Pont  Royal  (krustojums  A43/A430)    līdz  Gilly-sur-Isère 

(krustojums A430/RN90) 

RD1090 no Pont-Royal līdz Gilly-sur-Isère (krustojums A430/RN90) 

RN90 no Gilly-sur-Isère (krustojums A430/RN90) līdz Bourg- 

Saint-Maurice 

RD1090 no Bourg-Saint-Maurice līdz Séez 

RD306 (Rhône) un RD1006 (Isère un Savoie) no Saint-Bonnet-de- 

Mure līdz Freney 

RN201 tranzīts caur Chambéry (VRU – pilsētas tranzīta maršruts) 

 

Lyon-Grenoble-Briancon 

 

A48 no Coiranne (A48 un A43 krustojums) līdz St Egrave   (A48 un 

A480 krustojums) 

A480 no  St  Egrave  (A48  un  A480  krustojums) līdz Pont-de-Claix 

(RN480 un RN 85 krustojums) 

RN85 no Pont-de-Claix  (RN480 un RN 85 krustojums)    līdz Vizille 

(RN85 un RN91 krustojums) 

RD1091 no Vizille (krustojums RD1091/RN85) līdz Briançon 

 

Bellegarde un St Julien-en-Genevois - Annecy - Albertville 

 

A41 uz ziemeļiem no St Julien–en-Genevois (A40/A41 ziemeļu 

krustojums) līdz Cruseiles (A410/A41 ziemeļu krustojums) 

RD1201 no St Julien-en-Genevois līdz Annecy 

RD1508 no Bellegarde līdz Annecy 

RD3508 Annecy apvedceļš 

RD1508 no Annecy līdz Ugine 

RD1212 no Ugine līdz Albertville 



Annemasse – Sallanches - Albertville 

 

RD1205 no Annemasse līdz Sallanches 

RD1212 no Sallanches līdz Albertville 

 

Chambéry - Annecy - Scientrier 

 

A410 no Scientrier (A410/A40krustojums) līdz Cruseilles (A410/A41 

Ziemeļu krustojums) 

A41 uz ziemeļiem no (A410/A41 ziemeļu krustojums) līdz 

krustojumam ar A43 Chambéry 

RD1201 starp Chambéry un Annecy 

RD1203 starp Annecy un Bonneville 

 

Grenoble - Chambéry 

 

A41 dienvidos starp Grenoble un A43 (Francin krustojums) uz 

Montmélian ziemeļu virzienā 

RD1090 starp Montmélian (73) un Pontcharra (38) 

 

Izņēmumi 

Pastāvīgi piemērojamie izņēmumi (skat. zemāk) 
 
 

3. pants Braukšanas ierobežojumi atsevišķos ceļu posmos Ile-de-France reģionā 

 
Transportlīdzekļi 

Kravas automašīnas un transporta līdzekļu sastāvi ar maksimāli pieļaujamo masu virs 

7,5t, izņemot specializētos transportlīdzekļus un lauksaimniecības transportu 

 

Darbības zona: 

 

Šādi Ile-de-France autoceļu tīkla posmi: 

 

A6a, A6b no Boulevard Périphérique Parīzē līdz tā krustojumam ar A6 un 

A10 (Wissous komūna) 

A106 no tā krustojuma ar A6b automaģistrāli līdz Orly lidostai 

A6 no tā krustojuma ar A6a unA6b autoceļu līdz tā krustojumam ar 

RN104 –austrumi (Lisses) 

A10 no tā krustojuma ar A6a unA6b autoceļu līdz RN20 

(Champlan) 

A12 no tā krustojuma ar A13 (Rocquencourt) līdz RN10 (Montigny- 

le-Bretonneux) 

A13 no Boulevard Périphérique Parīzē līdz Poissy-Orgeval 

krustojumam (Orgeval) 



Aizliegums: 

 

- no Parīzes 

 

piektdienās 16.00-21.00 

dienu pirms valsts noteiktās svētku dienas 16.00-24.00 

sestdienās 10.00-18.00 un no 22.00 -24.00 

svētdienās, svētku dienās 00.00-24.00 

- virzienā uz Parīzi: 

sestdienās un pirmssvētku dienās 

 
22.00-24.00 

svētdienās, svētku dienās 00.00-24.00 

pirmdienās, pēcsvētku dienās 06.00-10.00 

 

4.pants – Pastāvīgie izņēmumi 

 

 

Pastāvīgo atbrīvojumu, kam nav nepieciešama īpaša atļauja, nosaka šādiem 

pārvadājumiem: 

1. Kravas automašīnām, kuras pārvadā dzīvus dzīvniekus vai ātri bojājošas preces 

un pārtiku, ar noteikumu, ka preču daudzums aizņem vismaz pusi no automobiļa 

kravas telpas virsmas vai pusi no kravas auto lietderīgās slodzes. Ja piegādes ir 

vairākas, tad šie minimālie piekraušanas nosacījumi ir piemērojami līdz pirmajai 

piegādes vietai ar noteikumu, ka turpmāk piegādes tiek veiktas tajā apgabalā, kas 

aprobežojas ar pirmās piegādes vietas izcelsmes reģionu un kaimiņos esošajiem 

departamentiem, vai ar pirmās piegādes vietas reģionu un blakus esošajiem 

reģioniem 150 km rādiusā no pirmās piegādes vietas. 

Uz augšminēto transportlīdzekļu kustību neattiecas minimālās piekraušanas 

nosacījumi un tie var braukt tukši, ja to pārvietošanās sastāv no kraušanas 

operācijām, kas aprobežojas ar zonu, kas sastāv no izcelsmes reģiona un tam 

kaimiņos esošajiem departamentiem vai izcelsmes reģiona un līdzās esošajiem 

departamentiem 150 km rādiusā no izcelsmes vietas. 

Uz transportlīdzekļiem, kuri pārvadā sacīkšu zirgus, netiek attiecināti minimālie 

piekraušanas nosacījumi. 

Transportlīdzekļiem, kas ir tikuši izmantoti mājas baložu transportēšanai, ir atļauts 

braukt tukšiem pa visu autoceļu tīklu. 

Izņēmuma nosacījumi tiek attiecināti uz sekojošām ātri bojājošām precēm: olām, 

dzīvām zivīm, vēžveidīgajiem un gliemenēm, pārtikas produktiem, kas jāglabā 

saldētavā, saldētiem un dziļi sasaldētiem pārtikas produktiem, jo īpaši gaļas 

izstrādājumiem, pārtiku no jūras dzīvniekiem un augiem, pienu un piena 

produktiem, uz olu bāzes izgatavotiem produktiem, rauga izstrādājumiem un augu 

valsts produktiem, tostarp saldētām augļu sulām un lietošanai sagatavotiem, 

sagrieztiem dārzeņiem, visiem pārtikas produktiem, kas jāglabā siltumā, svaigiem 

augļiem un dārzeņiem, grieztiem ziediem un augiem un ziediem podiņos, medu un 

dzīvnieku kautķermeņiem. 

2a. Transportlīdzekļiem, kuri iesaistīti sezonālajā lauksaimniecības produkcijas 

novākšanā un transportēšanā no novākšanas vietas uz uzglabāšanas, pārstrādes vai 

fasēšanas   vietu   apgabalā,   ko   veido   izcelsmes   reģions   un   kaimiņos esošie 



departamenti vai arī izcelsmes reģions un kaimiņos esošie reģioni 150 km rādiusā 

no pirmās savākšanas vietas. 

2b. Transportlīdzekļiem, kas iesaistīti sezonālajā biešu masas transportēšanā no 

pārstrādes vietas uz uzglabāšanas vai izmantošanas vietu. 

3a. Transportlīdzekļiem, kuri nepieciešami ekonomiskas, sporta, kultūras, 

izglītības vai politiska rakstura pasākumos, kuru rīkošanai ir saņemta attiecīga 

atļauja, ar nosacījumu, ka minētais pasākums notiek tai pašā vai vismaz nākamajā 

dienā pēc transportēšanas. 

3b. Transportlīdzekļiem, kuru ved uguņošanas piederumus, kuru lietošana ir tikusi 

attiecīgā veidā apstiprināta vai nu tajā pašā dienā vai nākamajā dienā. 

3c. Transportlīdzekļiem, kuri pārvadā sašķidrināto ogļūdeņražu gāzu maisījumu, 

NOS, UN 1965, vai naftas produktus, UN 1202, 1203, 1223, kas nepieciešami 

attiecīgi sankcionētiem sporta pasākumiem, ar nosacījumu, ka attiecīgais 

pasākums notiek tajā pašā dienā, kurā tiek veikta transporta operācija, vai arī 

nākamajā dienā. 

4. Transportlīdzekļiem, kuri pārvadā vienīgi laikrakstus un žurnālus. 

5. Transportlīdzekļiem, kuri veic biroju vai rūpnīcu aprīkojumu pārvadāšanu 

pilsētas vidē. 

6. Transportlīdzekļiem, kas ir īpaši aprīkoti ceļojošai preču pārdošanai apgabalā, 

kas ietver izcelsmes reģionu un kaimiņos esošos departamentus vai arī izcelsmes 

reģionu un kaimiņu reģionus, kas atrodas 150 km rādiusā no transportlīdzekļa 

bāzes vietas. 

7. Transportlīdzekļiem, kuri pieder tirgotājiem un tiek izmantoti viņu produkcijas 

tirgošanai tirgos vai gadatirgos apgabalā, kas ietver izcelsmes reģionu un 

kaimiņos esošos departamentus vai arī izcelsmes reģionu un kaimiņu reģionus, 

kas atrodas 150 km rādiusā no transportlīdzekļa bāzes vietas. 

8. Transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti aviokravu transportēšanai, ja ir attiecīga 

gaisa pārvadājumu pavadzīme. 

9. Transportlīdzekļiem, kas ved preces uz slimnīcām vai arī izved atkritumus no 

slimnīcām. 

10. Transportlīdzekļiem, kuri pārvadā medicīniskās gāzes. 

11. Transportlīdzekļiem, kas pārvada rūpniecisko gamma radiogrāfijas 

aprīkojumu. 

Visiem transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas pastāvīgie atbrīvojumi, ir atļauta 

atgriešanās ar tukšu automašīnu teritorijas robežās, kura sevī ietver pēdējās piegādes 

punktu un kaimiņos esošos departamentus vai pēdējās piegādes punktu un kaimiņu 

reģionus līdz 150 km rādiusā. 

Transportlīdzekļi, kuri minēti 3., 6. un 7. punktā var braukt piekrauti pēc pasākuma  

vai tirdzniecības teritorijas robežās, kura sevī ietver pasākuma vai tirdzniecības 

norises vietu un tās kaimiņu departamentus pasākuma vai tirdzniecības norises vietu 

kaimiņu reģionus līdz 150 km rādiusā. 

Ja vien netiek piemēroti citi nosacījumi, šī panta noteikumu ieviešanai, izcelsmes 

reģions ir reģions, no kura transportlīdzeklis ir uzsācis pārvadājumu (vai iebraukšana 

Francijā), lai veiktu attiecīgo transporta operāciju. 



5. pants - Īstermiņa atbrīvojumi 

Atbrīvojumi no 1. un 2. pantā minētajiem braukšanas ierobežojumiem, tā saucamie 

īstermiņa prefekta atbrīvojumi, var tikt piešķirti: 

1. Transportlīdzekļiem, kuri veic transporta operāciju, kas atzīstama par 

nepieciešamu un steidzamu, proti, tie ir iesaistīti kravu transportēšanā, lai 

sniegtu nepieciešamo nodrošinājumu ārkārtējās situācijās, tādās kā sausums, 

plūdi, dabas vai cilvēku radītas katastrofas; 

2. Transportlīdzekļiem, kuri iesaistīti atkritumu transportēšanā no izgāztuvēm vai 

lopkautuvēm; 

3. Transportlīdzekļiem, kas iesaistīti veļas mazgātuvju apgādē vai lai aizvestu 

netīro veļu no viesnīcu kompleksiem, kuros ir vairāk nekā 1000 istabas. 

4. Autocisternām, kuras lieto degvielas staciju apgādē, kas atrodas pie 

automaģistrālēm, kā arī lidostu apgādē ar aviācijas degvielu; 

5. Transportlīdzekļiem, kas pārvadā bīstamās kravas, kas tiek nogādātas ātrai 

iekraušanai vai pēc steidzamas izkraušanas jūras ostā. 

Attiecīgās atļaujas izsniedz izbraukšanas departamenta prefekts periodam, kas 

nepārsniedz aizlieguma laika ilgumu, attiecībā uz kuru ir pieprasīts atbrīvojums. 

Transporta operācijā, kas uzsāktas ārpus Francijas, atļaujas izdod tā departamenta 

prefekts, caur kuru transportlīdzeklis iebrauc Francijā. 

 
6. pants Ilgtermiņa atbrīvojumi 

Atbrīvojumi no braukšanas ierobežojumiem, kas uzskaitīti 1.un pantā, tā saucamie 

ilgtermiņa prefekta izdotie atbrīvojumi var tikt piešķirti: 

1. Transportlīdzekļiem, kas nepieciešami nepārtraukta ražošanas cikla 

nodrošināšanai. Ja tiek transportētas bīstamās kravas transports, šo atļauju 

izsniegšanai nepieciešams Starpministriju komitejas bīstamo kravu transporta 

jautājumos akcepts. 

2. Transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti sabiedrisko pakalpojumu vai drošības 

dienestu apgādē, apmierinot neatliekamās sabiedrības vajadzības 

Atļaujas transporta operācijām, kas minētas 1.punktā, izdod tā departamenta prefekts, 

kurā krava ir tikusi iekrauta (vai iebraukšanas departaments Francijā) un tās ir 

jāapstiprina tā departamenta prefektam, uz kuru tiek nogādāta krava (vai izbraucot no 

Francijas). 

Atļaujas transporta operācijā, kas minētas 2.punktā, izsniedz izbraukšanas 

departamenta prefekts. 

Ilgtermiņa atļaujas izsniedz uz laiku līdz vienam gadam. 

 

 

7. pants - Īpašs prefektūras noteiktais atbrīvojums pierobežas zonās 

Lai mazinātu sekas, ko izraisījis satiksmes aizliegumu saskaņojuma trūkums, 

salīdzinot ar blakus esošajām valstīm, pierobežas departamentu prefekti var noteikt 

atkāpes no braukšanas ierobežojumiem, kas minēti 1.un 2. pantā. 



8. pants - Ierobežojumu atcelšana ārkārtējos apstākļos 

Ārkārtējās situācijās, ja transportlīdzekļi, kas minēti 1. pantā, ir bijuši imobilizēti 12 

stundu ilgā laika posmā pirms ierobežojumu perioda sākuma, kas paredzēts 1., 2. un 

3. pantā, departamentu prefekti drīkst, saskaņojot ar kaimiņu departamentu 

prefektiem, atļaut braukt vai nu visā ierobežojumu periodā vai arī to speciālās zonas 

robežās. 

 
 

9. pants - Atbrīvojumu lietošanas nosacījumi 

Attiecībā uz jebkuru transportlīdzekli, kam piešķirts pastāvīgais atbrīvojums vai 

īstermiņa individuālais prefekta atbrīvojums, par transportlīdzekli atbildīgajai  

personai jāspēj pierādīt amatpersonām, kuras veic kontroli uz autoceļiem, ka 

transporta operācija atbilst atbrīvojuma nosacījumiem. 

Atļaujai jāatrodas transportlīdzekļa kabīnē. Lai tā būtu derīga, tā jāaizpilda tās 

turētājam pirms transportlīdzeklis ir devies ceļā, norādot transporta operācijas datumu 

un transportlīdzekļa reģistrācijas numuru. 

Izdošanas iestāde var anulēt atļauju, ja tās turētājs nav ievērojis tās lietošanas 

noteikumus vai arī sniedzis nepatiesu informāciju, lai to saņemtu. 
 

KRAVU IEKRAUŠANAS UZ IZKRAUŠANAS NOTEIKUMI PARĪZĒ 

 
Šie preču piegāžu un izkraušanas noteikumi attiecas uz profesionālajiem transporta 

operatoriem, kuri veic kravu piegādes un/vai izkraušanu Parīzē; kompānijām, kuras 

transportē, piegādā vai izkrauj kravas to darvības ietvaros; personām, kuras neregulāri 

veic kravu piegādes. 

 

Transporta līdzekļi: 

Transporta līdzekļi, kuru virsmas platība ir mazāka par 29m² un kuri tiek darbināti ar 

elektriskajiem, gāzes vai kombinēto induktoru dzinēju vai kuri atbilst EURO 3 

standartu prasībām (līdz 2008. gada 31.decembrim), EURO 4 standartam (no 2009. 

gada 1.janvāra) vai EURO 5 standartam (no 2010.gada 1.janvāra). 

 

Kravu piegādes atļautas: 

24 stundas diennaktī 
 

 

Transporta līdzekļi: 

Transporta līdzekļi, kuru virsmas platība ir mazāka par 29m² 

 

Kravu piegādes atļautas: 

No 22.00-17.00 
 

 

Transporta līdzekļi: 

Transporta līdzekļi, kuru virsmas platība ir 43m² un mazāka  

 

Kravu piegādes atļautas: 

No 22.00-07.00 

 

 

 

 



No ierobežojumiem pastāvīgi ir atbrīvoti transportlīdzekļi, kas tiek izmantoti 

sekojošiem nolūkiem: 

 Apsardzes mērķiem izmantojamie autofurgoni 

 Piegādēm tirgum izmantotie transportlīdzekļi 

 Miltu piegādēm izmantotie transportlīdzekļi 

 Autocisternas 

 Autovedēji 

 Transportlīdzekļi, kuri veic materiālu piegādes uz/no celtniecības laukumiem 

 Ceļu uzturēšanas transportlīdzekļi 

 Atkritumu vedēji 

 Transportlīdzekļi, kas tiek izmantoti iedzīves pārvešanai 

 

Piezīmes 

 Stāvēšanas laiks Parīzes kravu piegādes zonās nedrīkst pārsniegt 30 min. 

 Ir obligāti jālieto „Kravu piegādes” disku (Livraison Marchendises), lai 

uzrādītu ierašanās laiku un dzinēja tipu. Diskus iespējams iegādāties Parīzes 

pilsētas instancēs, profesionālajās asociācijās, tirdzniecības palātā un policijas 

iecirkņos. Disks ir jānovieto redzamā vietā aiz vējstikla. 

 Uz īpašajām autobusu joslām piegādes zonas paredzētas, lai apstātos uz 

ierobežotu laiku, bet nevis stāvēšanai. Tās ir speciāli rezervētas, lai 

profesionāli kravu piegādātāji varētu veikt kravu iekraušanu vai izkraušanu. 

 Izsmeļošāku informāciju iespējams saņemt Parīzes pašvaldībā: Marie de Paris, 

Direction de la voirie et des deplacements, Section stationnement, 15 bd 
Camot, 75012 Paris, Tel (+33) 144 67 28 00. 

 Šie noteikumi ir attiecināti uz Parīzi, ja vien kaut kas savādāk nav minēts 

īpašos noteikumos. 
 

 

Svētku dienas 2016. gadā 

 

1. janvāris Jaungada diena 

 27. marts Lieldienas* 

28. marts Otrās Lieldienas 

1. maijs Darba svētki* 

5.maijs Debesbraukšanas diena 

8. maijs Kara darbības izbeigšanas gadadiena (1945.g.)* 

15. maijs Vasarsvētki* 

16. maijs Vasarsvētku pirmdiena 

14. jūlijs Bastīlijas ieņemšanas diena 

15. augusts Sv. Marijas debesbraukšanas diena 

1. novembris Visu svēto diena 

11.novembris Kara darbības izbeigšanas gadadiena (1918.g.) 

25.decembris Ziemassvētki* 

* Svētdienas 

Avots: ATRI, Janvāris 2016 

Informācija iegūta: www.iru.org 

http://www.iru.org/

