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Dækleverandørernes ansvar med hensyn 
til produktdatabasen 

Dækleverandørernes ansvar med hensyn 
til produktdatabasen

1. Fra den 1. januar 2020 indfører 
leverandørerne de oplysninger, der er 
angivet i bilag I i forordning 
(EU) 2017/1369, i produktdatabasen, før et 
dæk bringes i omsætning på markedet.

1. Med virkning fra ni måneder efter 
[EUT: Indsæt datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse] indfører 
leverandørerne de oplysninger, der er 
angivet i bilag I i forordning 
(EU) 2017/1369, i produktdatabasen, med 
undtagelse af de målte tekniske parametre 
for modellen, før et dæk produceret efter 
denne dato bringes i omsætning på 
markedet.

2. I de tilfælde, hvor dæk bringes i 
omsætning på markedet mellem den 
[indsæt denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato] og den 
31. december 2019, indfører leverandøren 
de oplysninger, der er angivet i bilag I i 
forordning (EU) 2017/1369 vedrørende 
disse dæk, i produktdatabasen inden den 
30. juni 2020. 

2. I de tilfælde, hvor dæk fremstilles 
mellem den [EUT: indsæt denne 
forordnings ikrafttrædelsesdato] og ni 
måneder minus én dag efter [EUT: 
Indsæt datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse], indfører leverandøren 
senest 12 måneder efter [EUT: Indsæt 
datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse] de oplysninger, der er 
angivet i bilag I i forordning 
(EU) 2017/1369 vedrørende disse dæk, i 
produktdatabasen, med undtagelse af de 
målte tekniske parametre for modellen.

2a. I de tilfælde, hvor dæk bringes i 
omsætning på markedet mellem den 
[EUT: Indsæt datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse] kan  
leverandøren indføre de oplysninger 
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vedrørende disse dæk, der er angivet i 
bilag I i forordning (EU) 2017/1369.

3. Indtil de i stk. 1 og 2 angivne 
oplysninger er blevet indført i 
produktdatabasen, stiller leverandøren en 
elektronisk udgave af den tekniske 
dokumentation til rådighed til kontrol 
senest 10 dage efter at have modtaget en 
anmodning derom fra 
markedsovervågningsmyndighederne. 

3.  Indtil de i stk. 1 og 2 angivne 
oplysninger er blevet indført i 
produktdatabasen, stiller leverandøren en 
elektronisk udgave af den tekniske 
dokumentation til rådighed til kontrol 
senest 10 dage efter at have modtaget en 
anmodning derom fra 
markedsovervågningsmyndighederne.

4. Et dæk, for hvilket der foretages 
ændringer med relevans for mærket eller 
produktdatabladet, betragtes som en ny 
dæktype. Leverandøren angiver i 
databasen, når denne ikke længere bringer 
enheder af en dæktype i omsætning. 

4. Et dæk, for hvilket der foretages 
ændringer med relevans for mærket eller 
produktdatabladet, betragtes som en ny 
dæktype. Leverandøren angiver i 
databasen, når denne ikke længere bringer 
enheder af en dæktype i omsætning.

5. Efter at den sidste enhed af en dæktype 
er bragt i omsætning, opbevarer 
leverandøren oplysningerne om denne 
dæktype i produktdatabasens 
overholdelsesdel i en periode på fem år.

5. Efter at den sidste enhed af en dæktype 
er bragt i omsætning, opbevarer 
leverandøren oplysningerne om denne 
dæktype i produktdatabasens 
overholdelsesdel i en periode på fem år.
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