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Rehvide tarnijate kohustused toodete 
andmebaasi osas 

Rehvide tarnijate kohustused toodete 
andmebaasi osas

1. Alates 1. jaanuarist 2020 sisestavad 
tarnijad enne rehvide turule laskmist 
toodete andmebaasi määruse (EL) 
2017/1369 I lisas sätestatud teabe.

1. Alates üheksa kuud pärast [palun 
sisestada käesoleva määruse jõustumise 
kuupäev] sisestavad tarnijad enne pärast 
seda kuupäeva toodetud rehvide turule 
laskmist toodete andmebaasi määruse (EL) 
2017/1369 I lisas sätestatud teabe, välja 
arvatud mudeli mõõdetud tehnilised 
parameetrid.

2. Kui rehvid on turule lastud 
ajavahemikul [palun sisestada käesoleva 
määruse jõustumise kuupäev] kuni 
31. detsembrini 2019, sisestab tarnija 
toodete andmebaasi hiljemalt 30. juuniks 
2020 määruse (EL) 2017/1369 I lisas 
sätestatud teabe. 

2. Kui rehvid on toodetud ajavahemikul 
[palun sisestada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev] kuni üheksa kuud 
miinus üks päev pärast [palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev], 
sisestab tarnija toodete andmebaasi 
hiljemalt 12 kuud pärast [palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev] 
määruse (EL) 2017/1369 I lisas sätestatud 
teabe, välja arvatud mudeli mõõdetud 
tehnilised parameetrid.

2 a. Kui rehvid on turule lastud enne 
[palun sisestada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev], võib tarnija 
sisestada toodete andmebaasi nende 
rehvide kohta määruse (EL) 2017/1369 
I lisas sätestatud teabe.

3. Kuni veel toimub lõigetes 1 ja 2 
sätestatud teabe sisestamine toodete 

3. Kuni veel toimub lõigetes 1 ja 2 
sätestatud teabe sisestamine toodete 
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andmebaasi, koostab tarnija pärast vastava 
taotluse saamist turujärelevalveasutuselt 
tehnilise dokumentatsiooni elektroonilisel 
kujul ja teeb 10 päeva jooksul 
kättesaadavaks kontrollimiseks. 

andmebaasi, koostab tarnija pärast vastava 
taotluse saamist turujärelevalveasutuselt 
tehnilise dokumentatsiooni elektroonilisel 
kujul ja teeb 10 päeva jooksul 
kättesaadavaks kontrollimiseks.

4. Kui rehvis tehakse muudatusi, mis on 
märgise või tootekirjelduse seisukohast 
olulised, käsitatakse toodet uut tüüpi 
rehvina. Tarnija teeb andmebaasi kande, 
kui teatavat tüüpi rehve ei lasta enam 
turule. 

4. Kui rehvis tehakse muudatusi, mis on 
märgise või tootekirjelduse seisukohast 
olulised, käsitatakse toodet uut tüüpi 
rehvina. Tarnija teeb andmebaasi kande, 
kui teatavat tüüpi rehve ei lasta enam 
turule.

5. Pärast seda, kui teatavat tüüpi rehvi 
viimane ühik on turule lastud, säilitavad 
tarnijad toodete andmebaasi nõuetele 
vastavuse osas teavet selle rehvitüübi kohta 
viis aastat.

5. Pärast seda, kui teatavat tüüpi rehvi 
viimane ühik on turule lastud, säilitavad 
tarnijad toodete andmebaasi nõuetele 
vastavuse osas teavet selle rehvitüübi kohta 
viis aastat.
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