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Rengastoimittajien velvollisuudet 
suhteessa tuotetietokantaan 

Rengastoimittajien velvollisuudet 
suhteessa tuotetietokantaan

1. Tavarantoimittajien on 1 päivästä 
tammikuuta 2020 kirjattava ennen renkaan 
markkinoille saattamista tuotetietokantaan 
asetuksen (EU) 2017/1369 liitteessä I 
vahvistetut tiedot.

1. Tavarantoimittajien on ... päivästä 
...kuuta ... [9 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] kirjattava 
ennen kyseisen päivämäärän jälkeen 
valmistetun renkaan markkinoille 
saattamista tuotetietokantaan asetuksen 
(EU) 2017/1369 liitteessä I vahvistetut 
tiedot lukuun ottamatta mallin mitattuja 
teknisiä parametreja.

2. Jos renkaat saatetaan markkinoille 
[lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] ja 31 päivän joulukuuta 
2019 välisenä aikana, tavarantoimittajan on 
kirjattava 30 päivään kesäkuuta 2020 
mennessä tuotetietokantaan asetuksen (EU) 
2017/1369 liitteessä I vahvistetut tiedot 
näistä renkaista. 

2. Jos renkaat valmistetaan ... päivän 
...kuuta ...[lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] ja yhdeksän 
kuukauden miinus yhden päivän kuluttua 
... päivästä ...kuuta ... [lisätään tämän 
asetuksen voimaantulopäivä] välisenä 
aikana, tavarantoimittajan on ... päivään 
...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] mennessä 
kirjattava tuotetietokantaan asetuksen (EU) 
2017/1369 liitteessä I vahvistetut tiedot 
lukuun ottamatta mallin mitattuja 
teknisiä parametreja.
2 a. Jos renkaat saatetaan markkinoille 
ennen ... päivää ...kuuta ... [lisätään 
tämän asetuksen voimaantulopäivä], 
tavarantoimittajan voi kirjata 
tuotetietokantaan asetuksen (EU) 



AM\1180341FI.docx PE635.494v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

2017/1369 liitteessä I vahvistetut tiedot 
näistä renkaista.

3. Kunnes 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
on kirjattu tuotetietokantaan, 
tavarantoimittajan on asetettava saataville 
teknisten asiakirjojen sähköinen versio 
tarkastusta varten 10 päivän kuluessa 
markkinavalvontaviranomaisten esittämän 
pyynnön vastaanottamisesta. 

3.  Kunnes 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on kirjattu tuotetietokantaan, 
tavarantoimittajan on asetettava saataville 
teknisten asiakirjojen sähköinen versio 
tarkastusta varten 10 päivän kuluessa 
markkinavalvontaviranomaisten esittämän 
pyynnön vastaanottamisesta.

4. Rengasta, johon on tehty merkinnän tai 
tuoteselosteen kannalta merkityksellisiä 
muutoksia, on pidettävä uutena 
rengastyyppinä. Tavarantoimittajan on 
ilmoitettava tietokannassa, milloin se ei 
enää saata markkinoille jonkin 
rengastyypin yksiköitä. 

4. Rengasta, johon on tehty merkinnän tai 
tuoteselosteen kannalta merkityksellisiä 
muutoksia, on pidettävä uutena 
rengastyyppinä. Tavarantoimittajan on 
ilmoitettava tietokannassa, milloin se ei 
enää saata markkinoille jonkin 
rengastyypin yksiköitä.

5. Kun rengastyypin viimeinen yksikkö on 
saatettu markkinoille, tavarantoimittajan on 
säilytettävä kyseistä rengastyyppiä 
koskevat tiedot tuotetietokannan 
vaatimusten noudattamista koskevassa 
osassa viiden vuoden ajan.

5. Kun rengastyypin viimeinen yksikkö on 
saatettu markkinoille, tavarantoimittajan on 
säilytettävä kyseistä rengastyyppiä 
koskevat tiedot tuotetietokannan 
vaatimusten noudattamista koskevassa 
osassa viiden vuoden ajan.
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