Bryssel, 07.04.2016

Lehdistötiedote
MStyr15 käyntiin: Turvallisuus- ja energiamerkintävaatimusten yhdistäminen samaan
toimintoon

Turkki ja 13 EU:n markkinavalvontaviranomaista ovat yhdistäneet voimansa PROSAFEn koordinoimana
tehostaakseen Euroopan sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla, että renkaiden
sääntelytoimenpiteet otetaan tehokkaasti käyttöön.

Renkaiden markkinavalvontatoimi (Market Surveillance Action on Tyres 2015) käynnistettiin virallisesti
6. huhtikuuta 2016, ja sen avulla säästetään vähintään 105 GWh energiaa vuodessa poistamalla
markkinoilta virheellisesti merkityt henkilöautojen renkaat.
Seuraavien kahden vuoden aikana tarkastajat Belgiasta, Bulgariasta, Kroatiasta, Virosta, Suomesta,
Saksasta, Latviasta, Liettuasta, Luxemburgista, Puolasta, Romaniasta, Espanjasta, Ruotsista ja Turkista
koordinoivat markkinavalvontatoimia, joihin sisältyy 15 000 renkaan tarkistukset, 1 500
asiakirjatarkistusta sekä 150 rengasmallin testaukset. Tarkastajien työtä tehostetaan ja
yhdenmukaistetaan antamalla hankkeen puolesta kullekin viranomaiselle kaksi tablettia. Niihin
ladataan tarkastettujen renkaiden tiedot, jolloin ne ovat reaaliaikaisesti käytettävissä ympäri
Euroopan.
Täytäntöönpanon kokemus ja resurssit ovat olleet hyvin rajallisia monissa jäsenvaltioissa sen jälkeen,
kun renkaita koskevat säännökset esiteltiin vuonna 2009. MSTyr15 sisältää mekanismeja vähemmän
kokeneen henkilöstön ja heitä valvovien viranomaisten taitojen kehittämiseen tukemalla parhaiden
käytäntöjen omaksumista sekä tarjoamalla määrärahoja vaadittujen standardien mukaisen
rengastestauksen aiheuttamien korkeiden kustannusten kattamiseen.
Hankkeelta odotetaan seuraavia tuloksia: parhaiden käytäntöjen omaksuminen, markkinavalvonnan
suorittaminen mahdollisimman kustannustehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla, rengasvalmistajien ja
-käyttäjien lisääntynyt markkinavalvonnan tuntemus ja huomiointi.
Yhteenliittymä toimii läheisessä yhteistyössä muiden, hankkeen ulkopuolisten
markkinavalvontaviranomaisten kanssa Euroopan talousalueella tekemällä yhteistyötä hallinnollisen
yhteistyön ryhmän (Tyres ADCO) kanssa. Lisäksi MSTyr15-yhteenliittymä toimii yhteistyössä neuvoaantavan komitean kanssa, johon kuuluu eurooppalaisia tarjontapuolen yritysten yhdistyksiä,
kuluttajaorganisaatioita ja ympäristöalan kansalaisjärjestöjä.
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Yhteyshenkilöt:
Nicolaas Olie, Executive Director, nico.olie@prosafe.org ja info@prosafe.org
Taustatietoja
Nämä tiedot ovat julkaisseet PROSAFE sekä MStyr15-toimintaohjelmassa 13:a EU-maata ja Turkkia edustavat
valvontaviranomaiset.
Toimintaohjelmaa koordinoi eurooppalaisten tuoteturvallisuusviranomaisten verkosto PROSAFE (Product
Safety Forum of Europe). Se on voittoa tavoittelematon järjestö, joka kokoaa yhteen
markkinavalvontaviranomaiset Euroopan eri maista ja ympäri maailman. Lisätietoja sivustolla
www.prosafe.org. Tältä verkkosivustolta löytyy myös lisätietoja MStyr15-ohjelmasta sekä muista PROSAFEn
koordinoimista yhteisistä toiminnoista. Katso linkit sivun vasemmalla puolella kohdassa ”Projects”
(hankkeet).

Vastuuvapauslauseke
Tämä PROSAFEn lehdistötiedote koskee MSTyr15-toimintoa, joka saa rahoitusta Euroopan unionin
Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimus- ja ohjelmasta avustussopimuksen numero 696124 perusteella.
Lehdistötiedote edustaa tekijänsä näkemyksiä ja on yksinomaan hänen vastuullaan eikä sen voida katsoa
heijastavan Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston EASME:n tai minkään
muun Euroopan unionin toimielimen mielipiteitä. EASME ei ota vastuuta mistään tiedotteen sisällön
käytöstä.
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