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Ziņojums A8-0205/2018
Wim van de Camp
Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas 
laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 561/2006
Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12а) Pievieno šādu pielikumu:
“Minimālās prasības stāvvietām
A daļa. Aprīkojums pakalpojumu 
sniegšanai
1) Tualetes ar ūdens krāniem, tīras, darba 
kārtībā un regulāri pārbaudītas:
- līdz 10 vietām — vismaz viens tualetes 
bloks ar četrām tualetēm;
- no 10 līdz 25 vietām — vismaz viens 
tualetes bloks ar astoņām tualetēm;
- no 25 līdz 50 vietām — vismaz divi 
tualetes bloki ar 10 tualetēm katrā; - no 
50 līdz 75 vietām — vismaz divi tualetes 
bloki ar 15 tualetēm katrā; - no 75 līdz 
125 vietām — vismaz četri tualetes bloki 
ar 15 tualetēm katrā;
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- virs 125 vietām — vismaz seši tualetes 
bloki ar 15 tualetēm katrā.
2) Dušas, tīras, darba kārtībā un regulāri 
pārbaudītas:
- līdz 10 vietām — vismaz viens dušas 
bloks ar divām dušām;
- no 25 līdz 50 vietām — vismaz divi dušas 
bloki ar piecām dušām katrā;
- no 50 līdz 75 vietām — vismaz divi dušas 
bloki ar 10 dušām katrā;
- no 75 līdz 125 vietām — vismaz četri 
dušas bloki ar 12 dušām katrā;
- virs 125 vietām — vismaz seši dušas 
bloki ar 15 dušām katrā.
3) Pienācīga piekļuve dzeramajam 
ūdenim.
4) Piemērotas ēdiena gatavošanas 
iekārtas.
5) Veikals ar dažādu pārtiku, dzērieniem 
u. tml., pašā stāvvietā vai tās tuvumā.
6) Pietiekami daudz pietiekamas ietilpības 
atkritumu tvertņu. 7) Pārsegums pret lietu 
vai sauli līdzās stāvvietai.
8) Ārkārtas situācijas rīcības 
plāns / pārvaldes personāla 
pieejamība / personālam ir zināma 
kontaktinformācija, kas izmantojama 
ārkārtas situācijās.
9) Bezskaidras naudas rezervācijas, 
maksājumu un rēķinu sistēma.
10) Brīvo vietu norāžu sistēma gan pašā 
stāvvietā, gan tiešsaistē.
B daļa: Drošības elementi
1) Stāvvieta ir pastāvīgi nodalīta no tās 
apkārtnes, piemēram, ar žogiem vai citiem 
šķēršļiem, kas novērš nejaušu iekļūšanu 
un apzinātu, nelikumīgu iekļūšanu vai 
kavē šādu iekļūšanu.
2) Kravas automobiļu stāvvietā var iekļūt 
vienīgi tās lietotāji un stāvvietas 
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darbinieki.
3) Darbojas digitālā videoreģistrācija 
(vismaz 25 kadri sekundē). Sistēma visu 
fiksē nepārtraukti vai arī reaģējot uz 
kustībām.
4) Ir uzstādīta videonovērošanas sistēma, 
kas var aptvert visu žogu un nodrošināt, 
ka visas darbības žoga tuvumā vai pie 
žoga var skaidri fiksēt (videonovērošanas 
ieraksta režīms).
5) Teritoriju uzrauga ar patruļām vai citā 
veidā.
6) Par visiem noziedzīgiem nodarījumiem 
ziņo kravas automobiļu stāvvietas 
darbiniekiem un policijai. Ja iespējams, 
transportlīdzeklis netiek kustināts, gaidot 
norādījumus no policijas.
7) Pastāvīgi izgaismotas brauktuves un 
gājēju celiņi.
8) Gājēju drošība specializētajās 
stāvvietās.
9) Stāvlaukuma uzraudzība ar atbilstīgām 
un samērīgām drošības pārbaudēm.
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