
    NEOFICIĀLS TULKOJUMS 

Pastāvīgie izņēmumi 

Pastāvīgie atbrīvojumi, kam nav nepieciešama īpaša atļauja, noteikta sekojošiem 

pārvadājumiem: 

1. Kravas transportlīdzekļiem, kas pārvadā dzīvus dzīvniekus vai ātri bojājošas 

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

kravas telpas grīdas virsmas, vai pusi no kravas telpas apjoma (minimālās 

piekraušanas nosacījumi). Ja paredzētas vairākas piegādes, iepriekš minētie 

nosacījumi, par kravas telpas pildījumu, netiek piemēroti pēc pirmās izkraušanas 

operācijas. Veicot vairākas piegādes, atbrīvojums spēkā, ja pirmajai piegādei 

sekojošā piegāde/-s norit apgabalā, kurā spēkā tie paši ierobežojumi, kas pirmās 

piegādes reģionā, kā arī, ja piegāde paredzēta blakus esošā reģionā. 

Uz transportlīdzekļiem, kuri pārvadā sacīkšu zirgus, netiek attiecināti minimālie 

piekraušanas nosacījumi. 

Minimālās piekraušanas nosacījumi neattiecas uz kravas transportlīdzekļiem, kas 

pārvadā dzīvus dzīvniekus vai ātri bojājošas preces un pārtiku, ja tie bez kravas 

pārvietojas reģionā, no kura transportlīdzeklis ir uzsācis pārvadājumu, lai veiktu 

attiecīgo kravas iekraušanas, pārvadāšanas operāciju. Minimālās piekraušanas 

nosacījumi neattiecas uz kravas transportlīdzekļiem, ja turpinot iepriekš 

aprakstīto transporta operāciju, krava tiek piegādāta blakus esošā reģionā, ne 

vairāk kā 150 km rādiusā no iekraušanas/robežas šķērsošanas vietas. 

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

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

atdzesēti, 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 atdzesētām augļu sulām un lietošanai 

sagatavotiem, sagrieztiem dārzeņiem, visiem pārtikas produktiem, kas jāglabā 

siltumā, svaigiem augļiem un dārzeņiem, ieskaitot kartupeļus, sīpolus un 

ķiplokus, grieztiem ziediem un augiem un ziediem podiņos, medu un dzīvnieku 

kautķermeņiem, fermentējami vai higroskopiski cietes izcelsmes produkti, zāles 

vai veselības produkti, kuru uzglabāšanai tie ir jāatdzesē vai jāuztur noteiktā 

temperatūrā. 

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 reģioni. 

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

pārstrādes vietas uz uzglabāšanas vai izmantošanas vietu. Transportlīdzekļiem 

aizliegts izmantot lielceļus. 

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

izglītības vai politiska rakstura pasākumos, kuru rīkošanai ir saņemta attiecīga 

atļauja, ar nosacījumu, ka minētais pasākums notiek vēlākais 4 dienas pirms vai 

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 izvešanu. 

6. Transportlīdzekļiem, kas ir īpaši aprīkoti ceļojošai preču tirdzniecībai 

apgabalā, kas ietver izcelsmes reģionu vai arī izcelsmes reģionu un kaimiņos 

esošos reģionus. 

7. Transportlīdzekļiem, kuri pieder tirgotājiem un tiek izmantoti viņu 

produkcijas tirgošanai tirgos vai gadatirgos apgabalā, kas ietver izcelsmes 

reģionu vai arī izcelsmes reģionu un kaimiņos esošos reģionus. 

8. Transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti avio kravu transportēšanai, ja ir 

attiecīga gaisa pārvadājumu pavadzīme. 

9. Transportlīdzekļiem, kas ved preces uz slimnīcām (ieskaitot pansionātus) vai 

arī izved atkritumus no slimnīcām, nodrošinot medicīnas iestādes darbību. 

10. Transportlīdzekļiem, kas pārvada rūpniecisko gamma radiogrāfijas 

aprīkojumu. 

11. Transportlīdzekļiem, kas nepieciešami neplānotiem enerģētikas, dzeramā 

ūdens, sanitāro, apkures un sakaru iekārtu remontdarbiem. 

12. Transportlīdzekļiem, kuru līdzdalība ir būtiska, lai uzturētu transporta 

infrastruktūras drošību. 

13. Autocisternām, ko izmanto degvielas (šķidrās vai gāzveida) piegādēm:  

• degvielas uzpildes stacijām, kas atrodas pie lielceļiem un ceļiem ar 

kontrolētu piekļuvi; 

• uz lidostām; 

• jūras un upju ostām kravu, pasažieru un zvejniecības kuģiem. 

14. Transportlīdzekļi, ko izmanto atkritumu izvešanai no ostās noenkurotiem 

kuģiem, atkritumu savākšanas centriem un kautuvēm. Atbrīvojums neietver 

atkritumu izvešanu ar transportlīdzekļiem no pārvietojamajiem atkritumu 

savākšanas centriem, konteineriem, brīvprātīgās atkritumu nodošanas vietām un 

bioloģisko atkritumu savākšanas vietām. 

Visiem transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas pastāvīgie atbrīvojumi, ir atļauta 

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

punktu un kaimiņos esošos reģionus. 

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

braukt bez kravas pa visu autoceļu tīklu. 

Transportlīdzekļi, kuri minēti 3., 6. un 7. punktā var pārvietoties ar kravu, kad 

noslēdzies tirdzniecības pasākums. Pārvadājumi atļauti reģionā, kurā norisinājies 

tirdzniecības pasākums, kā arī uz blakus esošajiem reģioniem. 

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



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

iebraukšanas vieta Francijā), lai veiktu attiecīgo transporta operāciju. 

 

Īstermiņa atbrīvojumi 

Īstermiņa prefektūras atkāpes var piešķirt transportlīdzekļiem, kas veic 

pārvadājumus, ko uzskata par neaizstājamiem un steidzamiem, lai reaģētu uz krīzes 

situācijām vai īpaši smagiem notikumiem neatkarīgi no to izcelsmes, kas var 

apdraudēt cilvēku dzīvības un drošību, personu un preču pārvietošanas brīvību, vai 

kaitēt apkārtējai videi.  

Atbrīvojumu piešķir: 

1. transportlīdzekļiem, kas veic pārvadājumu, lai novērstu jebkuras iepriekš 

minētās krīzes situācijas sekas (tostarp finansiālas); 

2. transportlīdzekļiem, kas veic pārvadājumus, lai novērstu riskus, kas saistīti ar 

negadījumiem vai katastrofām, kas var kaitēt vai apdraudēt cilvēku dzīvības, 

preces vai vidi. 

Īpašas īstermiņa prefektūras atkāpes var piešķirt transportlīdzekļiem: 

1. kas pārvadā preces, lai apmierinātu būtiskas vai steidzamas vajadzības pēc 

neparedzēta notikuma, piemēram, avārijas vai pirmās līdz ceturtās kategorijas 

publiskas iestādēs darbības bloķēšanas, u.c. 

2. kas nodrošina piegādes produktu izplatīšanas centriem, ja pastāv produkcijas 

iztrūkuma risks, kas radies neparedzētas situācijas vai notikuma dēļ. 

3. kas pārvadā preces, kas nepieciešamas noteiktu iestāžu vai ražošanas iekārtu 

nepārtrauktai darbībai. Ja atbrīvojums attiecināms uz bīstamo kravu 

pārvadājumiem, šie atbrīvojumi tiek individuāli izskatīti. 

4. kas pārvadā preces, uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, apmierinot 

tūlītējas kolektīvās vajadzības, vai veicinot tādu darbu vai darbību izpildi, kas 

nodrošina drošību un sabiedrisko kārtību, tādejādi attaisnojot transportlīdzekļu 

kustību braukšanas ierobežojumu laikā. 

5. kas iesaistīti tīrās un netīrās veļas piegādēm uz un no viesnīcu kompleksiem, 

kuros ir vairāk nekā 200 istabas. 

6. kas pārvadā kombinēto barību dzīvniekiem fermās. 

7. kas pārvadā preces uz vai no ražotnes, lai nodrošinātu ražošanas ciklu noteiktās 

sestdienās, svētdienās vai valsts svētku dienās, izņemot bīstamo kravu 

pārvadājumus. Iesniedzējam jāpamato, ka iztrūkstošo preču uzglabāšana 

ražotnē nav iespējama tehnisku vai ekonomisku iemeslu dēļ. Pārvadājums 

atļauts līdz 50 kilometru rādiusam no ražošanas vietas. 

8. kas nodrošina preču pārvietošanu pirms vai pēc pārvadājuma pa upi vai 

dzelzceļu ne vairāk kā 150 kilometru rādiusā no intermodālā upes vai dzelzceļa 

termināļa. 

Transportlīdzekļiem, kuriem piešķirta prefektūras atkāpe, rīkojuma spēkā esamības 

laikā atļauti braucieni bez kravas. 

 

 

 



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. 

 

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. 

 


