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Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Riepu piegādātāju pienākumi saistībā ar 
ražojumu datubāzi 

Riepu piegādātāju pienākumi saistībā ar 
ražojumu datubāzi

1. No 2020. gada 1. janvāra pirms riepas 
laišanas tirgū piegādātāji ražojumu 
datubāzē ievada Regulas (ES) 2017/1369 I 
pielikumā noteikto informāciju.

1. Sākot no dienas, kas ir deviņus 
mēnešus pēc [lūdzu ierakstīt šīs regulas 
spēkā stāšanās datumu], pirms riepas, kas 
ražota pēc minētā datuma, laišanas tirgū 
piegādātāji ražojumu datubāzē ievada 
Regulas (ES) 2017/1369 I pielikumā 
noteikto informāciju, izņemot izmērītos 
modeļa tehniskos parametrus.

2. Ja riepas tiek laistas tirgū laikposmā no 
[lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu] līdz 2019. gada 31. decembrim, 
piegādātājs līdz 2020. gada 30. jūnijam 
attiecībā uz minētajām riepām ražojumu 
datubāzē ievada Regulas (ES) 2017/1369 I 
pielikumā noteikto informāciju. 

2. Ja riepas ir ražotas laikposmā no [lūdzu 
ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās datumu] 
līdz deviņiem mēnešiem mīnus viena 
diena pēc [lūdzu ierakstīt šīs regulas 
spēkā stāšanās datumu], piegādātājs 12 
mēnešu laikā pēc [lūdzu ierakstīt šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu] ražojumu 
datubāzē ievada Regulas (ES) 2017/1369 
I pielikumā noteikto informāciju, izņemot 
izmērītos modeļa tehniskos parametrus.
2.a Ja riepas tiek laistas tirgū pirms 
[lūdzu ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu], piegādātājs var attiecībā uz 
minētajām riepām ražojumu datubāzē 
ievadīt Regulas (ES) 2017/1369 
I pielikumā noteikto informāciju.

3. Līdz 1. un 2. punktā minētās 
informācijas ievadīšanai ražojumu 
datubāzē piegādātājs nodrošina, ka 

3.  Līdz 1. un 2. punktā minētās 
informācijas ievadīšanai ražojumu 
datubāzē piegādātājs nodrošina, ka 
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tehniskās dokumentācijas elektroniskā 
versija ir pieejama pārbaudes vajadzībām 
10 dienu laikā pēc tirgus uzraudzības 
iestādes pieprasījuma saņemšanas. 

tehniskās dokumentācijas elektroniskā 
versija ir pieejama pārbaudes vajadzībām 
10 dienu laikā pēc tirgus uzraudzības 
iestādes pieprasījuma saņemšanas.

4. Riepu, attiecībā uz kuru ir izdarītas 
izmaiņas, kas ir būtiskas attiecībā uz 
marķējumu vai ražojuma informācijas lapu, 
uzskata par jaunu riepas tipu. Piegādātājs 
datubāzē norāda, kad tas riepas tipa 
vienības tirgū vairs nelaiž. 

4. Riepu, attiecībā uz kuru ir izdarītas 
izmaiņas, kas ir būtiskas attiecībā uz 
marķējumu vai ražojuma informācijas lapu, 
uzskata par jaunu riepas tipu. Piegādātājs 
datubāzē norāda, kad tas riepas tipa 
vienības tirgū vairs nelaiž.

5. Pēc tam, kad tirgū ir laista riepas tipa 
pēdējā vienība, piegādātājs informāciju par 
minēto riepas tipu ražojumu datubāzes 
atbilstības daļā glabā piecus gadus.

5. Pēc tam, kad tirgū ir laista riepas tipa 
pēdējā vienība, piegādātājs informāciju par 
minēto riepas tipu ražojumu datubāzes 
atbilstības daļā glabā piecus gadus.
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