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Amendamentul 269
Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Iskra 
Mihaylova, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Momchil Nekov, Maria Grapini, 
Dan Nica, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Nedzhmi Ali, Andrey Kovatchev, 
Vladimir Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Georgi Pirinski, Deirdre Clune, 
Zigmantas Balčytis, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard 
Antoni Legutko, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Siegfried Mureşan, 
Damian Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai, Andrey Novakov, Cătălin Sorin Ivan, 
Csaba Sógor

Raport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic 
și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
Anexa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12а) Se adaugă următoarea anexă:
„Cerințe minime pentru parcări
Partea A: Infrastructuri de servicii
1) Toalete cu robinete de apă, curate, în 
stare de funcționare și verificate în mod 
regulat:
- până la 10 locuri, cel puțin un grup 
sanitar cu patru toalete;
- de la 10 la 25 de locuri, cel puțin un 
grup sanitar cu opt toalete;
- de la 25 la 50 de locuri, cel puțin două 
grupuri sanitare cu câte 10 toalete 
fiecare; - de la 50 la 75 de locuri, cel puțin 
două grupuri sanitare cu câte 15 toalete 
fiecare; - de la 75 la 125 de locuri, cel 
puțin patru grupuri sanitare cu câte 15 



AM\1180620RO.docx PE621.703v01-00

RO Unită în diversitate RO

toalete fiecare;
- peste 125 de locuri, cel puțin șase 
grupuri sanitare cu câte 15 toalete fiecare.
2) Dușuri curate, în stare de funcționare 
și verificate în mod regulat:
- până la 10 locuri, cel puțin un grup 
sanitar cu două cabine de duș;
- de la 25 la 50 de locuri, cel puțin două 
grupuri sanitare cu câte cinci cabine de 
duș fiecare;
- de la 50 la 75 de locuri, cel puțin două 
grupuri sanitare cu câte 10 cabine de duș 
fiecare;
- de la 75 la 125 de locuri, cel puțin patru 
grupuri sanitare cu câte 12 cabine de duș 
fiecare;
- peste 125 de locuri, cel puțin șase 
blocuri sanitare cu câte 15 cabine de duș 
fiecare.
3) Acces adecvat la apă potabilă.
4) Instalații adecvate pentru gătit.
5) Magazin cu varietăți de produse 
alimentare, băuturi etc. la fața locului sau 
în apropiere.
6) Pubele de gunoi, disponibile într-un 
număr suficient și cu o capacitate 
adecvată. 7) Structuri de protecție 
împotriva ploii sau a soarelui în 
apropierea parcării.
8) Plan pentru situații de 
urgență/gestionarea situațiilor de 
criză/contactele de urgență cunoscute de 
personal.
9) Sistem de rezervare, plată și facturare 
fără numerar.
10) Sistem care indică locurile 
disponibile, atât la fața locului, cât și 
online;
Partea B: Elemente de securitate
1) Separarea continuă a parcării și a 
împrejurimilor cu garduri sau bariere 
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alternative care împiedică intrarea 
întâmplătoare și intrarea ilegală 
intenționată sau care întârzie intrarea.
2) În parcare se acordă acces numai 
utilizatorilor și personalului parcării 
pentru camioane;
3) Sistem de înregistrare digitală (cel 
puțin 25 de fotograme pe secundă). 
Sistemul  înregistrează fie continuu, fie în 
mod de detectare a mișcării.
4) Sistem CCTV care poate acoperi 
întreaga împrejmuire și asigura faptul că 
toate activitățile din apropierea sau de la 
limita împrejmuirii pot fi înregistrate în 
mod clar (imagine de înregistrare CCTV).
5) Supravegherea locului de către patrule 
sau prin alte mijloace.
6) Orice faptă penală trebuie raportată 
personalului parcării pentru camioane și 
poliției. Dacă este posibil, vehiculul 
trebuie să fie reținut pe loc în așteptarea 
instrucțiunilor din partea poliției.
7) Benzi de circulație pentru mașini și 
pietoni, luminate în permanență.
8) Siguranța pietonilor în parcările 
specifice.
9) Supravegherea parcării prin controale 
de securitate adecvate și proporționale.
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