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Správa A8-0205/2018
Wim van de Camp
Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy 
prostredníctvom tachografov
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Príloha (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12а) Dopĺňa sa táto príloha:
„Minimálne požiadavky na parkovacie 
plochy
Časť A: Servisné zariadenia
1) čisté, funkčné a pravidelne 
kontrolované toalety so splachovaním:
– pre najviac 10 miest aspoň jedna 
toaletná miestnosť so štyrmi toaletami,
– pre 10 až 25 miest aspoň jedna toaletná 
miestnosť s ôsmimi toaletami,
– pre 25 až 50 miest aspoň dve toaletné 
miestnosti s 10 toaletami v každej z týchto 
miestností, – pre 50 až 75 miest aspoň dve 
toaletné miestnosti s 15 toaletami v každej 
z týchto miestností, – pre 75 až 125 miest 
aspoň štyri toaletné miestnosti s 15 
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toaletami v každej z týchto miestností,
– pre viac ako 125 miest aspoň šesť 
toaletných miestností s 15 toaletami v 
každej z týchto miestností.
2) čisté, funkčné a pravidelne 
kontrolované sprchy:
– pre najviac 10 miest aspoň jedna 
umyváreň s dvoma sprchami,
– pre 25 až 50 miest aspoň dve umyvárne 
po piatich sprchách,
– pre 50 až 75 miest aspoň dve umyvárne s 
10 sprchami v každej z týchto umyvární,
– pre 75 až 125 miest aspoň štyri 
umyvárne s 12 sprchami v každej z týchto 
umyvární,
– pre viac ako 125 miest aspoň šesť 
umyvární s 15 sprchami v každej z týchto 
umyvární.
3) dostatočný prístup k pitnej vode;
4) vhodné zariadenia na prípravu jedál;
5) obchod s výberom potravín, nápojov 
atď. na mieste alebo v jeho blízkosti;
6) nádoby na odpad v dostatočnom 
množstve a s dostatočným objemom; 7) 
prístrešok na ochranu pred dažďom alebo 
slnkom v blízkosti parkovacej plochy;
8) dostupný pohotovostný plán/krízové 
riadenie/kontakty pre naliehavé prípady 
známe personálu;
9) bezhotovostný rezervačný, platobný 
a fakturačný systém;
10) systém zobrazujúci dostupnosť 
voľných parkovacích miest priamo na 
mieste a online;
Časť B: Bezpečnosť
1) kontinuálne oddelenie parkovacej 
plochy od jej okolia, napríklad oplotením 
alebo inou ohradou, ktoré bráni 
náhodnému a úmyselnému nezákonnému 
vstupu na parkovaciu plochu alebo tento 
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vstup odďaľuje;
2) prístup na parkovaciu plochu pre 
nákladné vozidlá majú len jej používatelia 
a zamestnanci;
3) je zavedené digitálne zaznamenávanie 
(aspoň 25fps); systém zaznamenáva buď 
nepretržite, alebo v režime detekcie 
pohybu;
4) kamerový systém, ktorý môže sledovať 
celé oplotenie a zabezpečí, aby sa zreteľne 
zaznamenala každá aktivita v blízkosti 
oplotenia alebo na ňom (kamerový systém 
v režime nahrávania);
5) dohľad hliadok nad parkoviskom alebo 
inak;
6) každý trestný incident sa musí nahlásiť 
personálu parkovacej plochy pre 
nákladné vozidlá a polícii. Ak je to možné, 
musí byť vozidlo zastavené a počkať na 
pokyny polície;
7) nepretržite osvetlené pruhy pre vozidlá 
a chodcov;
8) bezpečnosť chodcov na vyhradených 
parkovacích plochách;
9) dohľad nad parkovacou plochou 
formou vhodných a primeraných 
bezpečnostných kontrol;
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