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Obowiązki dostawców opon 
w odniesieniu do bazy danych 
o produktach 

Obowiązki dostawców opon 
w odniesieniu do bazy danych 
o produktach

1. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r. 
przed wprowadzeniem opony do obrotu 
dostawcy wprowadzają do bazy danych 
o produktach informacje określone 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 
2017/1369.

1. Ze skutkiem dziewięć miesięcy po 
dniu... [proszę wstawić datę wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] przed 
wprowadzeniem do obrotu opony 
wyprodukowanej po tej dacie dostawcy 
wprowadzają do bazy danych o produktach 
informacje określone w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) 2017/1369, z 
wyjątkiem zmierzonych parametrów 
technicznych modelu.

2. W przypadku gdy opony wprowadzono 
do obrotu między dniem [please insert the 
date of entry into force of this Regulation] 
a dniem 31 grudnia 2019 r., dostawca 
wprowadza do bazy danych o produktach 
informacje określone w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) 2017/1369 
w odniesieniu do tych opon do dnia 30 
czerwca 2020 r. 

2. W przypadku gdy opony są 
produkowane między dniem... [proszę 
wstawić datę wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] a dziewięć miesięcy 
minus jeden dzień po dniu... [proszę 
wstawić datę wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], dostawca 12 miesięcy po 
dniu... [proszę wstawić datę wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] 
wprowadza do bazy danych o produktach 
informacje określone w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) 2017/1369, z 
wyjątkiem zmierzonych parametrów 
technicznych modelu.

2a. W przypadku gdy opony wprowadzono 
do obrotu przed dniem... [proszę wstawić 
datę wejścia w życie niniejszego 
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rozporządzenia], dostawca wprowadza do 
bazy danych o produktach informacje 
określone w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) 2017/1369 
w odniesieniu do tych opon.

3. Do momentu wprowadzenia do bazy 
danych o produktach informacji, o których 
mowa w ust. 1 i 2, dostawca udostępnia do 
kontroli elektroniczną wersję dokumentacji 
technicznej w ciągu 10 dni od wpłynięcia 
wniosku ze strony organów nadzoru rynku. 

3. Do momentu wprowadzenia do bazy 
danych o produktach informacji, o których 
mowa w ust. 1 i 2, dostawca udostępnia do 
kontroli elektroniczną wersję dokumentacji 
technicznej w ciągu 10 dni od wpłynięcia 
wniosku ze strony organów nadzoru rynku.

4. Oponę, w odniesieniu do której 
wprowadzono zmiany mające znaczenie 
dla etykiety lub karty informacyjnej 
produktu, uważa się za nowy typ opony. 
Dostawca wskazuje w bazie danych, kiedy 
nie wprowadza już do obrotu egzemplarzy 
danego typu opony. 

4. Oponę, w odniesieniu do której 
wprowadzono zmiany mające znaczenie 
dla etykiety lub karty informacyjnej 
produktu, uważa się za nowy typ opony. 
Dostawca wskazuje w bazie danych, kiedy 
nie wprowadza już do obrotu egzemplarzy 
danego typu opony.

5. Po wprowadzeniu ostatniego 
egzemplarza danego typu opony do obrotu 
dostawca przechowuje informacje 
dotyczącego tego typu opony w części 
bazy danych o produktach dotyczącej 
zgodności przez pięć lat.

5. Po wprowadzeniu ostatniego 
egzemplarza danego typu opony do obrotu 
dostawca przechowuje informacje 
dotyczącego tego typu opony w części 
bazy danych o produktach dotyczącej 
zgodności przez pięć lat.
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