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Pozměňovací návrh 58
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Zpráva A8-0086/2019
Michał Boni
Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry
(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti dodavatelů pneumatik ve 
vztahu k databázi výrobků 

Povinnosti dodavatelů pneumatik ve 
vztahu k databázi výrobků

1. S účinkem od 1. ledna 2020 mají 
dodavatelé povinnost před uvedením 
pneumatiky na trh zadat do databáze 
výrobků informace uvedené v příloze 
I nařízení (EU) 2017/1369.

1. S účinkem od devět měsíců po [vložit 
datum vstupu tohoto nařízení v platnost] 
mají dodavatelé povinnost před uvedením 
pneumatiky vyrobené po tomto datu na trh 
zadat do databáze výrobků informace 
uvedené v příloze I nařízení (EU) 
2017/1369, s výjimkou naměřených 
technických parametrů modelu.

2. V případě pneumatik, které jsou 
uvedeny na trh mezi [vložit datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost] a 31. prosincem 
2019, zadá dodavatel do databáze výrobků 
informace uvedené v příloze I nařízení 
(EU) 2017/1369, jež se těchto pneumatik 
týkají, do 30. června 2020. 

2. V případě pneumatik, které jsou 
vyrobeny mezi [vložit datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost] a devět měsíců bez 
jednoho dne po [vložte datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost], zadá dodavatel 
do 12 měsíců po [vložte datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost] do databáze 
výrobků informace uvedené v příloze 
I nařízení (EU) 2017/1369, s výjimkou 
naměřených technických parametrů 
modelu.

2a. V případě pneumatik, které jsou 
uvedeny na trh před [vložit datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost], může 
dodavatel zadat do databáze výrobků 
informace uvedené v příloze I nařízení 
(EU) 2017/1369, jež se těchto pneumatik 
týkají.

3. Dokud nejsou informace uvedené 3.  Dokud nejsou informace uvedené 
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v odstavcích 1 a 2 zadány do databáze 
výrobků, dodavatel zpřístupní pro účely 
kontroly technickou dokumentaci 
v elektronické podobě do deseti dnů od 
obdržení žádosti od orgánů dozoru nad 
trhem. 

v odstavcích 1 a 2 zadány do databáze 
výrobků, dodavatel zpřístupní pro účely 
kontroly technickou dokumentaci 
v elektronické podobě do deseti dnů od 
obdržení žádosti od orgánů dozoru nad 
trhem.

4. Pneumatika, u které byly provedeny 
změny, jež mají dopad na označení nebo 
informační list výrobku, se považuje za 
nový typ pneumatiky. Pokud již dodavatel 
neuvádí na trh kusy některého typu 
pneumatiky, uvede to v databázi. 

4. Pneumatika, u které byly provedeny 
změny, jež mají dopad na označení nebo 
informační list výrobku, se považuje za 
nový typ pneumatiky. Pokud již dodavatel 
neuvádí na trh kusy některého typu 
pneumatiky, uvede to v databázi.

5. Po uvedení posledního kusu určitého 
typu pneumatiky na trh uchová dodavatel 
informace týkající se tohoto typu 
pneumatiky po dobu pěti let v části 
databáze výrobků věnované souladu.

5. Po uvedení posledního kusu určitého 
typu pneumatiky na trh uchová dodavatel 
informace týkající se tohoto typu 
pneumatiky po dobu pěti let v části 
databáze výrobků věnované souladu.
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