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Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri 
esențiali
(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitățile furnizorilor în raport 
cu baza de date a produselor 

Responsabilitățile furnizorilor în raport 
cu baza de date a produselor

1. Începând cu 1 ianuarie 2020, înainte de 
a introduce un pneu pe piață, furnizorii 
trebuie să introducă în baza de date a 
produselor informațiile prevăzute în anexa 
I la Regulamentul (UE) 2017/1369.

1. Începând cu 9 luni de la [a se insera 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament], înainte de a introduce pe 
piață un pneu produs după data 
respectivă, furnizorii trebuie să introducă 
în baza de date a produselor informațiile 
prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 
2017/1369, cu excepția parametrilor 
tehnici măsurați ai modelului.

2. În cazul în care pneurile sunt introduse 
pe piață între (vă rugăm inserați data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament) și 31 decembrie 2019, 
furnizorul trebuie să introducă în baza de 
date a produselor, până la 30 iunie 2020, 
informațiile prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (UE) 2017/1369 în ceea ce 
privește pneurile respective. 

2. În cazul în care pneurile sunt produse 
între [a se insera data intrării în vigoare a 
prezentului regulament] și 9 luni minus o 
zi după [a se insera data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], 
furnizorul trebuie să introducă în baza de 
date a produselor, până la 12 luni de la [a 
se insera data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], informațiile 
prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 
2017/1369, cu excepția parametrilor 
tehnici măsurați ai modelului.
2a. În cazul în care pneurile sunt 
introduse pe piață înainte de [a se insera 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament], furnizorul poate să 
introducă în baza de date a produselor, 
informațiile prevăzute în anexa I la 
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Regulamentul (UE) 2017/1369 în ceea ce 
privește pneurile respective.

3. Până când informațiile menționate la 
alineatele (1) și (2) sunt introduse în baza 
de date a produselor, furnizorul trebuie să 
facă disponibilă pentru inspecție o versiune 
electronică a documentației tehnice în 
termen de 10 zile de la primirea unei cereri 
din partea autorităților de supraveghere a 
pieței. 

3. Până când informațiile menționate la 
alineatele (1) și (2) sunt introduse în baza 
de date a produselor, furnizorul trebuie să 
facă disponibilă pentru inspecție o versiune 
electronică a documentației tehnice în 
termen de 10 zile de la primirea unei cereri 
din partea autorităților de supraveghere a 
pieței.

4. Un pneu căruia i se aduc modificări care 
sunt relevante pentru etichetă sau pentru 
fișa cu informații referitoare la produs este 
considerat a fi un nou tip de pneu. 
Furnizorul trebuie să indice în baza de date 
dacă nu mai introduce pe piață unități 
dintr-un tip de pneu. 

4. Un pneu căruia i se aduc modificări care 
sunt relevante pentru etichetă sau pentru 
fișa cu informații referitoare la produs este 
considerat a fi un nou tip de pneu. 
Furnizorul trebuie să indice în baza de date 
dacă nu mai introduce pe piață unități 
dintr-un tip de pneu.

5. După ce unitatea finală a unui tip de 
pneu a fost introdusă pe piață, furnizorul 
păstrează informațiile referitoare la tipul 
respectiv de pneu în secțiunea privind 
conformitatea din baza de date a 
produselor pentru o perioadă de cinci ani.

5. După ce unitatea finală a unui tip de 
pneu a fost introdusă pe piață, furnizorul 
păstrează informațiile referitoare la tipul 
respectiv de pneu în secțiunea privind 
conformitatea din baza de date a 
produselor pentru o perioadă de cinci ani.
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