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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

20.3.2019 A8-0086/58

Pozmeňujúci návrh 58
Michał Boni
v mene skupiny PPE

Správa A8-0086/2019
Michał Boni
Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre
(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povinnosti dodávateľov pneumatík vo 
vzťahu k databáze výrobkov 

Povinnosti dodávateľov pneumatík vo 
vzťahu k databáze výrobkov

1. S účinnosťou od 1. januára 2020 
dodávatelia pred uvedením pneumatiky na 
trh zapíšu do databázy výrobkov 
informácie stanovené v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) 2017/1369.

1. S účinnosťou od deväť mesiacov po 
[vložte dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia] dodávatelia pred 
uvedením pneumatiky vyrobenej po tomto 
dátume na trh zapíšu do databázy 
výrobkov informácie stanovené v prílohe I 
k nariadeniu (EÚ) 2017/1369, s výnimkou 
zmeraných technických parametrov 
modelu.

2. Ak sú pneumatiky uvedené na trh v 
období od [zadajte dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] do 31. 
decembra 2019, dodávatelia do 30. júna 
2020 zapíšu do databázy výrobkov 
informácie o týchto pneumatikách 
stanovené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 
2017/1369. 

2. Ak sú pneumatiky vyrobené medzi 
[vložte dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia] a deväť mesiacov mínus 
jeden deň po [vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] , dodávateľ do 
12 mesiacov od [vložte dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
zapíše do databázy výrobkov informácie 
stanovené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 
2017/1369 s výnimkou zmeraných 
technických parametrov modelu.
2a. Ak sú pneumatiky uvedené na trh pred 
[vložte dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia], dodávateľ môže 
zapísať do databázy výrobkov informácie 
o týchto pneumatikách stanovené v 
prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2017/1369.

3. V období pred zapísaním informácií 3.  V období pred zapísaním informácií 
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uvedených v odsekoch 1 a 2 do databázy 
výrobkov dodávateľ sprístupní na účely 
kontroly elektronickú verziu technickej 
dokumentácie do 10 dní od prijatia žiadosti 
orgánov dohľadu nad trhom. 

uvedených v odsekoch 1 a 2 do databázy 
výrobkov dodávateľ sprístupní na účely 
kontroly elektronickú verziu technickej 
dokumentácie do 10 dní od prijatia žiadosti 
orgánov dohľadu nad trhom.

4. Pneumatika, v súvislosti s ktorou sa 
vykonajú zmeny, ktoré majú vplyv na 
informácie uvádzané na štítku alebo v 
informačnom liste výrobku, sa považuje za 
nový typ pneumatiky. Dodávateľ označí v 
databáze typ pneumatiky, ktoré už viac 
neuvádza na trh. 

4. Pneumatika, v súvislosti s ktorou sa 
vykonajú zmeny, ktoré majú vplyv na 
informácie uvádzané na štítku alebo v 
informačnom liste výrobku, sa považuje za 
nový typ pneumatiky. Dodávateľ označí v 
databáze typ pneumatiky, ktoré už viac 
neuvádza na trh.

5. Dodávateľ po uvedení posledného kusu 
typu pneumatiky na trh uchováva počas 
piatich rokov informácie týkajúce sa 
uvedeného typu v časti databázy výrobkov 
týkajúcej sa súladu.

5. Dodávateľ po uvedení posledného kusu 
typu pneumatiky na trh uchováva počas 
piatich rokov informácie týkajúce sa 
uvedeného typu v časti databázy výrobkov 
týkajúcej sa súladu.
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