Renkaiden markkinavalvontahanke 2015
(MSTyr15)
Uutislehti nro 2, elokuu 2017
MSTyr15 on Euroopan unionin Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimus- ja innovointiohjelman
rahoittama hanke, joka keskittyy henkilöautojen renkaiden rengasmerkintöihin.
Viisitoista markkinavalvontaviranomaista EU:sta ja Turkista tekevät PROSAFEn koordinoimana
yhteistyötä varmistaakseen tätä tuotetta koskevien viranomaistoimenpiteiden tehokkaan
toimeenpanon.
Testaustoimintaan ja markkinavalvontaan liittyvät tarkastukset
etenevät suunnitellusti.

Testaustoiminta
Talvirenkaiden osalta laboratoriotestien ensimmäiset tulokset on jo toimitettu
markkinavalvontaviranomaisille, jotka päättävät toimenpiteistä tapauksissa, joissa
vaatimustenvastaisuuksia on havaittu.
Nämä renkaat testattiin vierintävastuksen ja märkäpidon osalta asetuksen (EY) N:o 1222/2009,
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 1235/2011, mukaisesti.
Lisäksi laboratorioon on lähetetty testattavaksi kesärenkaita, ja ensimmäisiä testituloksia ollaan
parhaillaan lähettämässä osallistujille.

Teknisen asiakirja-aineiston ja merkintöjen tarkastukset
Markkinavalvontaviranomaiset ovat alkaneet tarkastamaan renkaiden
teknisiä asiakirja-aineistoja, jotka rengastoimittajat ovat velvollisia
pyydettäessä toimittamaan viranomaisille. Viranomaiset tarkastavat
onko
asiakirja-aineisto
tarpeeksi
yksityiskohtainen,
jotta
rengasmerkinnässä ilmoitettujen polttoainetaloudellisuutta, märkäpitoa
ja vierintämelua koskevien tietojen paikkansapitävyydestä voidaan
varmistua.
Yli puolet kaikkiaan 15 000:n tarkasteltavaksi aiotun luokan C1
henkilöauton renkaan rengasmerkinnöistä on tähän mennessä
tarkastettu. Hankkeeseen osallistuvan jäsenmaan tarkastukset
määräytyvät kahden keskeisen muuttujan, koon ja kansallisten
markkinoiden
erityisolosuhteiden,
mukaan.
Markkinavalvontaviranomaisten välillä voi tämän vuoksi ilmetä
jonkinasteisia
eroja,
mutta
kaiken
kaikkiaan
hankkeen
tarkastusmäärätavoitteet tullaan saavuttamaan.
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Muita uutisia
Renkaiden markkinavalvontahanke 2015 toivottaa uuden jäsenen tervetulleeksi tiimiinsä. Irlannin
kestävän energian viranomainen SEAI on liittynyt virallisesti MSTyr15-yhteishankkeeseen tarkastamalla
ensi alkuun 1 080 rengasta 60 jälleenmyyjältä toukokuun aikana.
MSTyr15-hankkeesta vastaava SEAI:n ohjelmapäällikkö kommentoi seuraavasti: ”Olemme iloisia
voidessamme olla mukana tässä hankkeessa, sillä olimme jo aikoneet suorittaa rengastarkastuksia
itsenäisesti. On paljon parempi olla mukana yhteisessä markkinointivalvontahankkeessa. MSTyr15hankkeeseen osallistuminen on merkinnyt sitä, että olemme pystyneet hyödyntämään kaikkea
kumppanuuden myötä saatavilla olevaa tietämystä. Olemme myös pystyneet jakamaan omia
työtapojamme ja kokemuksiamme muille.”
SEAI vastaa myös energiamerkintöihin ja ekologiseen suunnitteluun liittyvästä markkinavalvonnasta ja
on kumppanina mukana PROSAFEn johtamassa Horizon 2020 EEPLIANT2 -hankkeessa.
MSTyr15-hankkeen kestoa on lisäksi pidennetty 24:stä 28:aan kuukauteen.
Lisätietoja
MSTyr15:sta
https://twitter.com/MSTyr15.
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Yhteyshenkilö: Nicolaas Olie, Executive Director, nico.olie@prosafe.org ja info@prosafe.org

Taustatietoja
Nämä tiedot ovat julkaisseet PROSAFE sekä MStyr15-toimintaohjelmassa 14:ää EU-maata ja Turkkia
edustavat 15 markkinavalvontaviranomaista Toimintaohjelmaa koordinoi voittoa tavoittelematon
järjestö
PROSAFE
(Product
Safety
Forum
of
Europe),
joka
kokoaa
yhteen
markkinavalvontaviranomaiset Euroopan eri maista ja ympäri maailman.
Lisätietoja sivustolla www.prosafe.org.

Vastuuvapauslauseke
Tämä PROSAFEn lehdistötiedote koskee MSTyr15-hanketta, joka saa rahoitusta Euroopan
unionin Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimus- ja innovointiohjelmasta 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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