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Relatório A8-0205/2018
Wim van de Camp
Tempos de condução diário e semanal, pausas mínimas e períodos de repouso e 
posicionamento por meio de tacógrafos
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 561/2006
Anexo (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12а) É aditado o seguinte anexo:
«Requisitos mínimos para as zonas de 
estacionamento
Parte A: Instalações de serviço
1) Sanitários equipados com torneiras, 
limpos, em boas condições e verificados 
com regularidade:
- até 10 lugares, pelo menos um sanitário, 
com quatro casas de banho;
- de 10 a 25 lugares, pelo menos um 
sanitário, com oito casas de banho;
- de 25 a 50 lugares, pelo menos dois 
sanitários, com 10 casas de banho cada; - 
de 50 a 75 lugares, pelo menos dois 
sanitários, com 15 casas de banho cada; - 
de 75 a 125 lugares, pelo menos quatro 
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sanitários, com 15 casas de banho cada;
- mais de 125 lugares, pelo menos seis 
sanitários, com 15 casas de banho cada;
2) Duches limpos, em boas condições e 
verificados com regularidade:
- até 10 lugares, pelo menos um bloco de 
duche, com quatro chuveiros;
- de 25 a 50 lugares, pelo menos dois 
blocos de duche, com cinco chuveiros 
cada;
- de 50 a 75 lugares, pelo menos dois 
blocos de duche, com 10 chuveiros cada;
- de 75 a 125 lugares, pelo menos dois 
blocos de duche, com 12 chuveiros cada;
- mais de 125 lugares, pelo menos seis 
blocos de duche, com 15 chuveiros cada;
3) Acesso adequado a água potável;
4) Instalações de cozinha adequadas;
5) Loja com grande variedade de 
alimentos, bebidas, etc., no local ou na 
zona circundante;
6) Caixotes do lixo em número e com 
capacidade suficientes; 7) Abrigo contra a 
chuva e o sol perto da área de 
estacionamento;
8) Plano de emergência/ gestão de crise/ 
contactos de emergência conhecidos do 
pessoal;
9) Sistema eletrónico de reservas, 
pagamento e faturação;
10) Sistema, local e em linha, de 
indicação dos lugares disponíveis;
Parte B: Dispositivos de segurança
1) Uma separação contínua da zona de 
estacionamento e da área circundante, 
como vedações ou barreiras equivalentes, 
que impeça a entrada ocasional e a 
entrada ilegítima intencional ou que 
dificulte a entrada;
2) Acesso permitido apenas aos utentes e 
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ao pessoal da zona de estacionamento de 
camiões;
3) Sistema de gravação digital (pelo 
menos 25 fotogramas por segundo). O 
sistema grava em modo contínuo ou de 
deteção de movimento;
4) Um sistema de CCTV capaz de cobrir 
toda a vedação e assegurar o registo claro 
de todas as atividades junto à vedação 
(função de gravação);
5) Vigilância do local através de rondas 
ou equivalente;
6) Todos os incidentes criminosos são 
notificados ao pessoal da área de 
estacionamento e à polícia. Se possível, o 
veículo deve esperar e aguardar 
instruções da polícia;
7) Zonas de circulação para veículos e 
peões permanentemente iluminadas;
8) Segurança dos peões assegurada nas 
zonas específicas de estacionamento;
9) Vigilância da área de estacionamento 
através da realização de controlos de 
segurança adequados e proporcionados;
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