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Reglamentas (EB)Nr. 561/2006
Priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12а) pridedamas šis priedas:
„Būtinieji reikalavimai, taikomi 
transporto priemonių stovėjimo aikštelėms
A dalis. Paslaugų infrastruktūra
1) Švarūs, veikiantys ir reguliariai 
tikrinami tualetai su vandentiekio 
čiaupais:
– iki 10 vietų – bent vienas tualetų blokas 
su keturiais tualetais,
– nuo 10 iki 25 vietų – bent vienas tualetų 
blokas su aštuoniais tualetais,
– nuo 25 iki 50 vietų – bent du tualetų 
blokai po 10 tualetų, – nuo 50 iki 75 
vietų – bent du tualetų blokai po 
15 tualetų, – nuo 75 iki 125 vietų – bent 
keturi tualetų blokai po 15 tualetų,
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– virš 125 vietų – bent šeši tualetų blokai 
po 15 tualetų;
2) švarūs, veikiantys ir reguliariai 
tikrinami dušai:
– iki 10 vietų – bent vienas dušų blokas su 
dviem dušais,
– nuo 25 iki 50 vietų – bent du dušų 
blokai po penkis dušus,
– nuo 50 iki 75 vietų – bent du dušų 
blokai po 10 dušų,
– nuo 75 iki 125 vietų – bent keturi dušų 
blokai po 12 dušų,
– virš 125 vietų – bent šeši dušų blokai po 
15 dušų;
3) tinkama prieiga prie geriamojo 
vandens;
4) tinkama maisto ruošos įranga;
5) vietoje arba netoliese veikianti 
parduotuvė, kurioje galima įsigyti įvairaus 
maisto, gėrimų ir kt. produktų;
6) pakankamas tinkamos talpos šiukšlių 
dėžių kiekis; 7) šalia stovėjimo aikštelės 
įrengta priedanga nuo lietaus arba saulės;
8) nenumatytų atvejų planas / krizių 
valdymo administracija / pagalbos 
tarnybų kontaktiniai duomenys, žinomi 
darbuotojams;
9) rezervavimo, mokėjimo ir sąskaitų 
faktūrų sistema, kurią taikant grynieji 
pinigai nenaudojami;
10) nuorodų apie esamas laisvas vietas 
sistema (vietoje ir internete);
B dalis. Apsaugos priemonės
1) Ištisinis transporto priemonių 
stovėjimo aikštelės atitvaras nuo 
aplinkinės teritorijos, pvz., tvora arba 
kitoks užkardas, kurie neleidžia 
atsitiktinai arba tikslingai neteisėtai 
patekti į stovėjimo aikštelę arba neleidžia 
patekti į aikštelę tam tikrą laiką;
2) į stovėjimo aikštelę įleidžiami tik 
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sunkvežimių stovėjimo aikštelės 
naudotojai ir sunkvežimių stovėjimo 
aikštelės darbuotojai;
3) vietoje atliekamas skaitmeninis 
įrašymas (bent 25 fps dažniu). Sistema 
įrašymą vykdo nuolat arba judesio 
aptikimo režimu;
4) apsauginė vaizdo stebėjimo sistema 
(angl. CCTV), kuri gali stebėti visą 
užtvarą, užtikrinant, kad visa veikla, 
vykdoma arti užtvaros ar prie jos, gali būti 
aiškiai fiksuojama (CCTV fiksuojamas 
vaizdas);
5) patrulių ar kitu būdu vykdoma 
teritorijos stebėsena;
6) apie kiekvieną nusikalstamo pobūdžio 
incidentą pranešama sunkvežimių 
stovėjimo aikštelės darbuotojams ir 
policijai. Jei įmanoma, transporto 
priemonė turi būti sulaikyta, kol bus gauti 
policijos nurodymai;
7) visą laiką apšviestos važiuojamosios ir 
pėstiesiems skirtos juostos;
8) pėsčiųjų sauga specialiosiose 
transporto priemonių stovėjimo aikštelėse;
9) transporto priemonių stovėjimo 
aikštelės stebėjimas vykdant tinkamą ir 
proporcingą saugumo kontrolę;
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