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Amendement 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

Verslag A8-0205/2018
Wim van de Camp
Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 
door middel van tachografen
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 561/2006
Bijlage (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De volgende bijlage wordt 
toegevoegd:
"Minimumvereisten voor de 
parkeerterreinen
Deel A: Dienstfaciliteiten
1) Schone en werkende toiletten met 
waterkranen, regelmatig gecontroleerd:
- tot 10 plaatsen: ten minste één toiletblok 
met vier toiletten;
- van 10 tot 25 plaatsen: ten minste één 
toiletblok met acht toiletten;
- van 25 tot 50 plaatsen: ten minste twee 
toiletblokken met elk tien toiletten; - van 
50 tot 75 plaatsen: ten minste twee 
toiletblokken met elk vijftien toiletten; - 
van 75 tot 125 plaatsen: ten minste vier 
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toiletblokken met elk vijftien toiletten;
- meer dan 125 plaatsen: ten minste zes 
toiletblokken met elk vijftien toiletten.
2) Schone en werkende douches, 
regelmatig gecontroleerd:
- tot 10 plaatsen: ten minste één 
doucheblok met twee douches;
- van 25 tot 50 plaatsen: ten minste twee 
doucheblokken met elk vijf douches;
- van 50 tot 75 plaatsen: ten minste twee 
doucheblokken met elk tien douches;
- van 75 tot 125 plaatsen: ten minste vier 
doucheblokken met elk twaalf douches;
- meer dan 125 plaatsen: ten minste zes 
doucheblokken met elk vijftien douches.
3) Toereikende toegang tot drinkwater;
4) Geschikte kookvoorzieningen.
5) Winkel met diverse etenswaren, 
dranken enz. op de locatie of in de buurt;
6) Toereikend aantal beschikbare 
vuilnisbakken met voldoende capaciteit; 
7) Schuilplaats tegen regen of zon bij 
parkeerterrein;
8) Noodplan/-beheer beschikbaar / 
noodcontacten bekend bij het personeel;
9) Reserverings-, betalings- en 
factureringssysteem zonder contant geld;
10) Systeem voor de vermelding van de 
beschikbaarheid van plaatsen, zowel op de 
locatie als online;
Deel B: Veiligheidskenmerken
1) Een doorlopende scheiding van het 
parkeerterrein en de omgeving, zoals 
omheiningen of alternatieve slagbomen, 
die toevallige binnenkomst en opzettelijke 
onrechtmatige binnenkomst verhindert of 
de binnenkomst vertraagt;
2) Alleen aan gebruikers van het 
vrachtwagenparkeerterrein en personeel 
wordt toegang verleend tot het 
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parkeerterrein;
3) Digitale opname (minstens 25 beelden 
per seconde) aanwezig; Het systeem filmt 
ononderbroken of wordt door de 
bewegingsdetector geactiveerd;
4) Er is een operationeel CCTV-systeem 
waarmee de volledige omheining bewaakt 
wordt en duidelijke opnames worden 
gemaakt van alle bewegingen die zich in 
de nabijheid van of naast de omheining 
voordoen (CCTV-opnamecontrole);
5) Toezicht ter plaatse door patrouilles of 
anderszins;
6) Criminele incidenten moeten aan het 
personeel van het 
vrachtwagenparkeerterrein en aan de 
politie worden gerapporteerd; indien 
mogelijk moet het voertuig in afwachting 
van instructies van de politie in de wacht 
worden gezet;
7) Te allen tijde verlichte rij- en 
voetgangersbanen;
8) Voetgangersveiligheid op de speciale 
parkeerterreinen;
9) Bewaking van het parkeergedeelte door 
passende en evenredige 
beveiligingscontroles;
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