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Acțiunea de supraveghere a pieței pentru anvelope 2015 (MSTyr15) este un proiect finanțat de UE,
coordonat de PROSAFE, care a început în martie 2016 și se va încheia la 30 iunie 2018.
Pe durata proiectului, 15 autorități de supraveghere a pieței din UE și Turcia au efectuat inspecții la
anvelope pentru autoturisme, verificând etichetele și documentațiile tehnice ale acestora. În urma
acestei analize, au fost prelevate câteva eșantioane și au fost trimise la un laborator acreditat pentru
teste, respectiv pentru Aderenţa pe suprafaţă umedă (WG) și Rezistența la Rulare (RR). Rezultatele
obținute au fost discutate de către autorităţile de supraveghere a pieţei în timpul reuniunii ce a avut
loc la Bruxelles, în data de 12 aprilie 2018, referitoare la inspecție și teste. Principalele constatări sunt
descrise mai jos.

Rezultatele inspecțiilor
Inspecțiile etichetelor efectuate în magazine au arătat că 565 (6,3%) au fost neconforme din cele 8 977
de verificări, în timp ce inspecțiile privind informațiile de pe site-urile furnizorilor au arătat că 627
(21,8%) anvelope din 2879 au fost neconforme. Neconformitățile găsite au inclus etichete absente,
etichete care afișează date incorecte sau omiterea acestora și lipsa de informații privind eticheta de pe
factură.

Verificarea documentației
747 de operatori economici (distribuitori, importatori, producători și reprezentanți) au fost rugați să
furnizeze documentația tehnică în termen de două săptămâni, ceea ce s-a dovedit a fi dificil pentru ei.
De exemplu, în mai mult de 40% din cazuri, timpul necesar pentru furnizarea documentelor relevante a
fost între 40 și 60 de zile. În 10% din cazuri, nicio documentație nu a fost primită. În plus, conform
informațiilor disponibile pe etichete, Aderenţa pe suprafaţă umedă (WG) a fost testată în conformitate
cu Regulamentul CEE-ONU 117 în locul Regulamentului Comisiei Europene nr. 1222/2009. De asemenea,
nu a fost clar din etichete dacă testele se referă la un anumit model sau la o serie, respectiv la ce serie.

Măsuri
Membrii au convenit asupra unei abordări comune a acțiunilor de punere în aplicare a produselor care sau dovedit a fi neconforme în ceea ce privește etichetarea, documentația tehnică și rezultatele
testului. Produsele vor fi re-etichetate, retrase sau sancționate. Astfel, rezultatele vor fi adăugate în
Sistemul de informații și comunicare privind baza de date pentru supravegherea pieței (ICSMS) a
Comisiei Europene și trimise tuturor statelor membre ale UE și Turciei prin Grupul de cooperare
administrativă pentru anvelope (ADCO).

Principalele rezultate ale acțiunii comune
În ansamblu, rezultatele sunt în general pozitive, adică în majoritatea cazurilor anvelopele testate s-au
dovedit a fi conforme cu legislaţia, dar s-au constatat unele discrepanțe semnificative privind
corectitudinea și caracterul complet al etichetării și al documentației tehnice.
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Principalele probleme întâmpinate au fost obținerea informațiilor corecte în magazine și pe web,
disponibilitatea, adecvarea și caracterul complet al documentației tehnice.
Pe de altă parte, clasele etichetate pentru majoritatea modelelor de anvelope testate sunt în
concordanță cu clasele declarate, atât pentru Aderenţa pe suprafaţă umedă (WG) cât și la Rezistență la
rulare (RR). Doar 16 (12%) anvelope din numărul total testat de 131 nu au îndeplinit cerințele pentru
WG, iar 19 (14,5%) nu îndeplineau cerințele pentru rezistența la rulare (RR). În conformitate cu
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1222/2009, procedurile de testare au fost repetate pentru trei
eșantioane suplimentare, pentru a confirma nerespectarea. Rezultatele preliminare indică faptul că
doar 4 tipuri de anvelope nu sunt conforme cu Aderenţa pe suprafaţă umedă (WG), iar 9 sunt
neconforme cu rezistența la rulare (RR).
Un rezultat pozitiv îl reprezintă creșterea gradului de conștientizare al consumatorilor și al anumitor
furnizori și distribuitori prin sprijinul oferit de Asociația Producătorilor Europeni pentru Anvelope și
Cauciucuri (ETRMA) și Asociația producătorilor de anvelope importate (ITMA) pentru proiect și
materialele de comunicare distribuite de autorităţile de supraveghere. Un alt rezultat pozitiv îl
constituie competența dobândită a autorităţile de supraveghere participante, mulțumită instruirilor și a
grupurilor de lucru naționale organizate în cadrul Acțiunilor comune.

Activități de comunicare și diseminare
Pentru a maximiza impactul acestor activități, au fost organizate evenimente naționale destinate
producătorilor, furnizorilor, comercianților, asociațiilor profesionale, consumatorilor și organizațiilor
partenere în următoarele țări participante: Bulgaria, Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Spania, Suedia și
Turcia. MSTyr15 va fi, de asemenea, promovat la Săptămâna UE privind energia durabilă (EUSEW),
Conferința de politici organizată de PROSAFE în colaborare cu ECOS la 5 iunie 2018 la Bruxelles.

Paşii următori
Deoarece proiectul va fi finalizat la 30 iunie 2018, Conferinţa finală este planificată împreună cu
reuniunile finale ale consiliului consultativ și ale echipei de conducere pentru 30 mai 2018 și va avea loc
la birourile PROSAFE din Bruxelles. Pașii următori includ, de asemenea, continuarea activităților de
aplicare și publicare a raportului final.

Contact și actualizare
Persoana de Contact: Nicolaas Olie, Director Executiv, nico.olie@prosafe.org și info@prosafe.org. Mai
multe informații despre MSTyr15 sunt disponibile pe www.mstyr15.eu și pe Twitter @ MSTyr15.

Atenţie!
Rezultatele de mai sus se bazează pe eșantioane de produse de pe piețele din țările participante. Ca și în orice
activitate de supraveghere a pieței de rutină, rezultatele reprezintă eforturile specifice la care autoritățile se
angajează să identifice produsele nesigure și neconforme. Ele nu oferă o imagine valabilă din punct de vedere
statistic a situației întregii piețe. Testele au fost efectuate la laboratoarele acreditate și s-au concentrat asupra
acelor cerințe care au cel mai mare impact asupra eficienței energetice și siguranței consumatorilor.
Avertisment
Acest buletin informativ PROSAFE provine din acțiunea MSTyr15, care primește finanțare din Programul de
cercetare și inovare al Uniunii Europene Horizon2020, în baza acordului de finanțare nr. 696124. Conținutul acestui
document reprezintă punctul de vedere al autorilor și este responsabilitatea lor exclusivă; nu se poate lua în
considerare în niciun fel punctul de vedere al Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) sau al
oricărui alt organism al Uniunii Europene. EASME nu își asumă responsabilitatea pentru orice utilizare a
informațiilor pe care le conține.
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