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Amendement 58
Michał Boni
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0086/2019
Michał Boni
Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële 
parameters
(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheden van 
bandenleveranciers in verband met de 
productendatabank 

Verantwoordelijkheden van 
bandenleveranciers in verband met de 
productendatabank

1. Met ingang van 1 januari 2020 voeren 
leveranciers, alvorens een band in de 
handel te brengen, de in bijlage I bij 
Verordening (EU) 2017/1369 bepaalde 
informatie in de productendatabank in.

1. Met ingang van negen maanden na ... 
[gelieve de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening in te voegen] voeren 
leveranciers, alvorens een band in de 
handel te brengen die na die datum is 
geproduceerd, de in bijlage I bij 
Verordening (EU) 2017/1369 bepaalde 
informatie in de productendatabank in, met 
uitzondering van de gemeten technische 
parameters van het model.

2. Uiterlijk op 30 juni 2020 voert de 
leverancier voor banden die in de handel 
worden gebracht tussen [de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
invoegen] en 31 december 2019, de in 
bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1369 
bepaalde informatie met betrekking tot die 
banden in de productendatabank in. 

2. Uiterlijk twaalf maanden na ... [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening invoegen] voert de 
leverancier voor banden die worden 
geproduceerd tussen [de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
invoegen] en negen maanden minus een 
dag na [de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
invoegen], de in bijlage I bij Verordening 
(EU) 2017/1369 bepaalde informatie in de 
productendatabank in, met uitzondering 
van de gemeten technische parameters 
van het model.
2 bis. Indien de banden in de handel 
worden gebracht vóór [de datum van 
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inwerkingtreding van deze verordening 
invoegen], kan de leverancier de in 
bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1369 
bepaalde informatie met betrekking tot die 
banden in de productendatabank 
invoeren.

3. Tot op het moment van het invoeren van 
de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie 
in de productendatabank stelt de 
leverancier, binnen tien dagen na een 
verzoek van de markttoezichtautoriteiten, 
een elektronische versie van de technische 
documentatie ter beschikking voor 
inspectie. 

3. Tot op het moment van het invoeren van 
de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie 
in de productendatabank stelt de 
leverancier, binnen tien dagen na een 
verzoek van de markttoezichtautoriteiten, 
een elektronische versie van de technische 
documentatie ter beschikking voor 
inspectie.

4. Een band waaraan wijzigingen worden 
aangebracht die van betekenis zijn voor het 
etiket of het productinformatieblad, wordt 
beschouwd als een nieuw bandentype. De 
leverancier geeft in de databank aan 
wanneer hij eenheden van een bandentype 
niet meer in de handel brengt. 

4. Een band waaraan wijzigingen worden 
aangebracht die van betekenis zijn voor het 
etiket of het productinformatieblad, wordt 
beschouwd als een nieuw bandentype. De 
leverancier geeft in de databank aan 
wanneer hij eenheden van een bandentype 
niet meer in de handel brengt.

5. De leverancier bewaart de informatie 
betreffende dat bandentype in het 
conformiteitsgedeelte van de databank 
gedurende vijf jaar nadat de laatste eenheid 
van dat bandentype in de handel is 
gebracht.

5. De leverancier bewaart de informatie 
betreffende dat bandentype in het 
conformiteitsgedeelte van de databank 
gedurende vijf jaar nadat de laatste eenheid 
van dat bandentype in de handel is 
gebracht.

Or. en


