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

LT Suvienijusi įvairovę LT

20.3.2019 A8-0086/58

Pakeitimas 58
Michał Boni
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0086/2019
Michał Boni
Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus
(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis
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Padangų tiekėjų atsakomybė, susijusi su 
gaminių duomenų baze 

Padangų tiekėjų atsakomybė, susijusi su 
gaminių duomenų baze

1. Nuo 2020 m. sausio 1 d. prieš 
pateikdami padangą rinkai tiekėjai įkelia į 
gaminių duomenų bazę Reglamento (ES) 
Nr. 2017/1369 I priede nurodytą 
informaciją.

1. Po devynių mėnesių nuo [įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą] prieš 
pateikdami rinkai padangą, pagamintą po 
tos datos, tiekėjai įkelia į gaminių 
duomenų bazę Reglamento (ES) 
Nr. 2017/1369 I priede nurodytą 
informaciją, išskyrus išmatuotus modelio 
techninius parametrus.

2. Jeigu padangos pateikiamos rinkai nuo 
[įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą] 
iki 2019 m. gruodžio 31 d., tiekėjas 
Reglamento (ES) Nr. 2017/1369 I priede 
nustatytą informaciją apie tas padangas į 
gaminių duomenų bazę įkelia iki 2020 m. 
birželio 30 d. 

2. Jeigu padangos yra pagamintos nuo ... 
[įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą] 
iki devynių mėnesių minus viena diena 
nuo [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo 
datą], tiekėjas Reglamento (ES) 
Nr. 2017/1369 I priede nustatytą 
informaciją, išskyrus išmatuotus modelio 
techninius parametrus, apie tas padangas į 
gaminių duomenų bazę įkelia ne vėliau 
kaip po 12 mėnesių nuo [įrašyti šio 
reglamento įsigaliojimo datą].
2a. Jeigu padangos pateikiamos rinkai 
prieš [įrašyti šio reglamento įsigaliojimo 
datą], tiekėjas gali į duomenį bazę įkelti 
Reglamento (ES) Nr. 2017/1369 I priede 
nustatytą informaciją apie tas padangas.

3. Iki 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
bus įkelta į gaminių duomenų bazę, 
tiekėjas pateikia elektroninę techninės 

3.  Iki 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija 
bus įkelta į gaminių duomenų bazę, 
tiekėjas pateikia elektroninę techninės 
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dokumentacijos versiją tikrinti per 10 dienų 
nuo rinkos priežiūros institucijų prašymo 
gavimo dienos. 

dokumentacijos versiją tikrinti per 10 dienų 
nuo rinkos priežiūros institucijų prašymo 
gavimo dienos.

4. Padanga, kurioje padaryta etiketei arba 
gaminio informaciniam lapui svarbių 
pakeitimų, laikoma naujo tipo padanga. 
Tiekėjas duomenų bazėje nurodo, nuo kada 
jis padangos tipo vienetų nebepateikia 
rinkai. 

4. Padanga, kurioje padaryta etiketei arba 
gaminio informaciniam lapui svarbių 
pakeitimų, laikoma naujo tipo padanga. 
Tiekėjas duomenų bazėje nurodo, nuo kada 
jis padangos tipo vienetų nebepateikia 
rinkai.

5. Paskutinį padangos tipo vienetą pateikus 
rinkai, to padangos tipo informaciją 
gaminių duomenų bazės atitikties dalyje 
tiekėjas saugo penkerius metus.

5. Paskutinį padangos tipo vienetą pateikus 
rinkai, to padangos tipo informaciją 
gaminių duomenų bazės atitikties dalyje 
tiekėjas saugo penkerius metus.
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