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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Däckleverantörernas ansvar i fråga om 
produktdatabasen 

Däckleverantörernas ansvar i fråga om 
produktdatabasen

1. Med verkan från och med den 
1 januari 2020 ska leverantörerna, innan 
de släpper ut ett däck på marknaden, i 
produktdatabasen föra in den information 
som anges i bilaga I till förordning (EU) 
2017/1369.

1. Med verkan från och med 
nio månader efter den [please insert the 
date of entry into force of this Regulation] 
ska leverantörerna, innan de släpper ut ett 
däck som tillverkats efter det datumet på 
marknaden, i produktdatabasen föra in den 
information som anges i bilaga I till 
förordning (EU) 2017/1369, med undantag 
för de tekniska parametrar som uppmätts 
för modellen.

2. I de fall då däck släpps ut på 
marknaden mellan den [please insert the 
date of entry into force of this Regulation] 
och den 31 december 2019, ska 
leverantören, senast den 30 juni 2020, i 
produktdatabasen föra in den information 
om dessa däck som anges i bilaga I till 
förordning (EU) 2017/1369. 

2. I de fall då däck tillverkas mellan 
den [please insert the date of entry into 
force of this Regulation] och nio månader 
minus en dag efter den [please insert the 
date of entry into force of this 
Regulation], ska leverantören, senast 
12 månader efter den [please insert the 
date of entry into force of this 
Regulation], i produktdatabasen föra in 
den information som anges i bilaga I till 
förordning (EU) 2017/1369, med undantag 
för de tekniska parametrar som uppmätts 
för modellen.

2a. I de fall då däck släpps ut på 
marknaden före den [please insert the 
date of entry into force of this 
Regulation], får leverantören i 
produktdatabasen föra in den information 
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om dessa däck som anges i bilaga I till 
förordning (EU) 2017/1369.

3. Innan de uppgifter som avses i 
punkterna 1 och 2 har förts in i 
produktdatabasen, ska leverantören göra en 
elektronisk version av den tekniska 
dokumentationen tillgänglig för inspektion 
inom 10 dagar efter det att en begäran 
inkommit från 
marknadskontrollmyndigheterna. 

3. Innan de uppgifter som avses i 
punkterna 1 och 2 har förts in i 
produktdatabasen, ska leverantören göra en 
elektronisk version av den tekniska 
dokumentationen tillgänglig för inspektion 
inom 10 dagar efter det att en begäran 
inkommit från 
marknadskontrollmyndigheterna.

4. Ett däck för vilket ändringar görs 
som är relevanta för etiketten eller 
produktinformationsbladet ska betraktas 
som en ny däcktyp. Leverantören ska i 
databasen ange när denne inte längre 
släpper ut enheter av en viss däcktyp på 
marknaden. 

4. Ett däck för vilket ändringar görs 
som är relevanta för etiketten eller 
produktinformationsbladet ska betraktas 
som en ny däcktyp. Leverantören ska i 
databasen ange när denne inte längre 
släpper ut enheter av en viss däcktyp på 
marknaden.

5. Efter det att den sista enheten av en 
däcktyp har släppts ut på marknaden ska 
leverantörerna behålla informationen om 
detta däck i produktdatabasens 
efterlevnadsdel under en period på fem år.

5. Efter det att den sista enheten av en 
däcktyp har släppts ut på marknaden ska 
leverantörerna behålla informationen om 
detta däck i produktdatabasens 
efterlevnadsdel under en period på fem år.

Or. en


