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A gumiabroncs-beszállítók feladatai a 
termékadatbázissal kapcsolatban 

A gumiabroncs-beszállítók feladatai a 
termékadatbázissal kapcsolatban

(1) 2020. január 1-jétől a beszállítóknak a 
gumiabroncs forgalomba hozatalát 
megelőzően meg kell adniuk az 
(EU) 2017/1369 rendelet I. mellékletében 
meghatározott információkat a 
termékadatbázisban.

(1) A [kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját] -tól/-től 
számított kilenc hónapos időszak lejártát 
követően a beszállítók kötelesek az említett 
időpont után előállított gumiabroncsok 
forgalomba hozatala előtt megadni az 
(EU) 2017/1369 rendelet I. mellékletében 
meghatározott információkat – a modell 
mért műszaki paraméterei kivételével – a 
termékadatbázisban.

(2) Amennyiben a gumiabroncsok [kérjük, 
adja meg e rendelet hatálybalépésének 
dátumát] és 2019. december 31. között 
kerülnek forgalomba, a beszállítónak 
2020. június 30-ig kell megadnia az adott 
gumiabroncsokra vonatkozóan az 
(EU) 2017/1369 rendelet I. mellékletében 
meghatározott információkat a 
termékadatbázisban. 

(2) A [kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját] és a [kérjük, 
illessze be e rendelet hatálybalépésének 
időpontját]-tól/-től számított kilenc hónap 
lejártát megelőző nap közötti időszakban 
előállított gumiabroncsok esetében a 
beszállítók kötelesek a [kérjük, illessze be 
e rendelet hatálybalépésének időpontját] -
tól/-től számított 12 hónapon belül 
megadni az (EU) 2017/1369 rendelet I. 
mellékletében meghatározott információkat 
– a modell mért műszaki paraméterei 
kivételével – a termékadatbázisban.

(2a) A [kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját] előtt 
forgalomba hozott gumibabroncsok 
esetében a beszállítók e gumiabroncsokra 
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vonatkozóan megadhatják a 
termékadatbázisban az (EU) 2017/1369 
rendelet I. mellékletében meghatározott 
információkat.

(3) Amíg az (1) és (2) bekezdésben 
hivatkozott információk nincsenek 
megadva a termékadatbázisban, a 
beszállítónak a piacfelügyeleti hatóságok 
kérésétől számított 10 napon belül a 
műszaki dokumentációt ellenőrzés céljából 
elektronikus formátumban rendelkezésre 
kell bocsátania. 

(3)  Amíg az (1) és (2) bekezdésben 
hivatkozott információk nincsenek 
megadva a termékadatbázisban, a 
beszállítónak a piacfelügyeleti hatóságok 
kérésétől számított 10 napon belül a 
műszaki dokumentációt ellenőrzés céljából 
elektronikus formátumban rendelkezésre 
kell bocsátania.

(4) Az olyan gumiabroncs, amelyen a 
címkét vagy a termékismertető adatlapot 
érintő változtatások történnek, új 
gumiabroncstípusnak tekintendő. A 
beszállítók kötelesek jelezni az 
adatbázisban, ha valamely 
gumiabroncstípus példányait már nem 
hozzák forgalomba. 

(4) Az olyan gumiabroncs, amelyen a 
címkét vagy a termékismertető adatlapot 
érintő változtatások történnek, új 
gumiabroncstípusnak tekintendő. A 
beszállítók kötelesek jelezni az 
adatbázisban, ha valamely 
gumiabroncstípus példányait már nem 
hozzák forgalomba.

(5) Egy adott gumiabroncstípus utolsó 
példányának forgalomba hozatalát 
követően a beszállítók kötelesek a szóban 
forgó gumiabroncstípusra vonatkozó 
információkat öt évig megőrizni a 
termékadatbázis megfelelési részében.

(5) Egy adott gumiabroncstípus utolsó 
példányának forgalomba hozatalát 
követően a beszállítók kötelesek a szóban 
forgó gumiabroncstípusra vonatkozó 
információkat öt évig megőrizni a 
termékadatbázis megfelelési részében.
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