Bruxelles 30 Iunie 2018

Al doilea COMUNICAT DE PRESA
MSTyr15 a sporit încrederea în etichetele energetice și siguranța anvelopelor
În decursul ultimelor 28 de luni, 14 autorități de supraveghere a pieței din UE și Turcia au colaborat
și au emis cu succes acțiunea de supraveghere a pieței pentru anvelopele 2015 (MSTyr15),
coordonată de PROSAFE. Scopul acestui proiect H2020 a fost de a spori funcționarea pieței unice
europene prin asigurarea faptului că măsurile de reglementare a anvelopelor sunt puse în aplicare
în mod eficient.

MSTyr15 este finanțat de Uniunea Europeană și a funcționat din martie 2016 până la sfârșitul
lunii iunie 2018. Proiectul a implicat următoarele țări: Belgia, Bulgaria, Croația, Estonia,
Finlanda, Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, România , Spania, Suedia și
Turcia.
Un număr total de 12.241 etichete pentru anvelopele pentru autoturisme de tip C1 au fost verificate
de autoritățile de supraveghere a pieței (SMA) participante pentru a verifica dacă îndeplinesc
standardele CE de reglementare. Pe baza unei analize a pieței din UE, au fost efectuate inspecții de
etichetare privind anvelopele, atât pentru condițiile meteorologice normale, cât și pentru cele
extreme. În ansamblu, au fost examinate 2,888 (23,5%) anvelope în magazinele on line și 627 (21,7%)
dintre acestea erau neconforme. Ancheta a fost efectuată și în depozitele de anvelope, unde 568
(6,1%) din cele 9.353 anvelope inspectate s-au dovedit a fi neconforme. Principalele neconformități
au constat în faptul că nu era afisată nicio eticheta sau nu avea un format corect.
O sumă de 131 de pneuri pentru autoturisme a fost prelevată și trimisă pentru a fi testată de un
laborator acreditat în conformitate cu Regulamentul (CE) 1222/2009 1 al Comisiei Europene (CE)
privind aderenta pe suprafata udă (WG) și rezistența la rulare (RR). În urma testelor repetate, cinci
(5) modele (3,8%) au fost încă neconforme cu WG, în timp ce nouă (9) modele (6,9%) nu îndeplineau
cerințele pentru RR. Niciun anvelope nu a reușit atât WG, cât și RR.
În plus, 38% (334) din cele 876 seturi de do cumentație tehnică verificate au fost fie incomplete, fie
nu au fost livrate la timp.
Ca urmare a activității, nu au trebuit retrase anvelope de pe piață. Cu toate acestea, a fost adoptată
o serie de acțiuni de punere în aplicare convenite, inclusiv un total de 1.122 de scrisori trimise
operatorilor economici care solicită să ia măsuri corective. Pentru alte 240 de cazuri, operatorii
economici au luat măsuri voluntare pentru a corecta neconformitățile. Este important să se țină
seama de faptul că, în multe cazuri, o scrisoare se referea la mai multe modele de anvelope. Ca
exemplu, se poate menționa faptul că o autoritate a trimis 39 de scrisori referitoare la 236 anvelope.
În plus, trebuie menționat faptul că, datorită naturii procesului de supraveghere a pieței și a acestei
piețe specifice, acțiunile de punere în aplicare pot dura luni de zile și pot depăși perioada de timp a
prezentei acțiuni comune.
Inovând din punct de vedere al colectării datelor de supraveghere a pieței, MSTyr15 a construit un
nou software bazat pe baze de date. Baza de date a contribuit la armonizarea măsurilor de
executare care trebuie luate de către statele membre și, în consecință, a creșterii încrederii pieței și
a încrederii consumatorilor. Rezultatele sale vor fi direcționate direct către sistemul ICSMS 2 și
împărtășite cu toate AMS din întreaga Europă pentru a permite acțiuni corective imediate,
economisind astfel costuri semnificative de inspecție la nivel european. Baza de date, împreună cu
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orientările adoptate pentru cele mai bune practici, asigură o abordare eficientă și coerentă a
schimbului de cunoștințe în timp real între MSA din Europa.
Mai mult, pentru a dezvolta abilități relevante pentru domeniul de aplicare al proiectului, MSTyr15 a
creat videoclipuri de formare a inspectării etichetelor în 15 limbi și a organizat două (2) ateliere de
formare pentru a pregăti participanții să utilizeze noul software de aplicații dezvoltat.
În ceea ce privește diseminarea și exploatarea, MSTyr15 a asigurat că furnizorii de anvelope sunt
bine informați cu privire la responsabilitățile lor privind vizibilitatea etichetei de anvelope. Se
așteaptă ca publicarea rezultatelor proiectului să sporească gradul de conștientizare a l
consumatorilor în alegerea anvelopelor mai eficiente și mai sigure.
Pentru a comunica mai departe rezultatele, MSTyr15 a fost prezentat la două mari conferințe
internaționale (WSED2018 și EUSEW18). Acest lucru demonstrează încă o dată angajamentul puternic
și consecvent al PROSAFE de a obține cea mai bună valoare pentru bani, asigurându -se că fondurile
UE puse la dispoziție pentru punerea în aplicare a proiectelor de supraveghere a pieței se achită din
punct de vedere al impactului acestora atât pe piață, cât și pe consumatori.
Dincolo de domeniul său de aplicare, trebuie remarcat faptul că MSTyr15 a stabilit relații valoroase
cu alte AMS neparticipante în Spațiul Economic European, în colaborare cu o serie de asociații
europene, organizații ale consumatorilor și ONG-uri de mediu, pregatind astfel terenul pentru noi
sinergii in viitor.
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Informații generale
Aceste informații sunt publicate de PROSAFE și de autoritățile de supraveghere reprezentând 14 țări din UE și
Turcia în acțiunea comună MStyr15.
Acțiunea este coordonată de PROSAFE (Forumul siguranței produselor din Europa), o organizație non -profit care
reunește ofițeri de supraveghere a pieței din întreaga Europă și din întreaga lume. Vizitați www.prosafe.org
pentru a afla mai multe despre MStyr15 și despre celelalte acțiuni comune coordonate de PROSAFE. Urmați
PROSAFE și MSTyr15 pe Twitter la @PROSAFE_ORG și @MSTyr15 pentru știri și actualizări regulate privind
rezultatele proiectului.
Avertisment
Acest comunicat de presă PROSAFE rezultă din acțiunea MSTyr15, care primește finanțare din program ul de
cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 în baza acordului de finanțare numărul 696124.
Conținutul acestui comunicat de presă reprezintă punctul de vedere al autorului și este responsabilitatea sa
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.
PROSAFE Office, Avenue des Arts 41, B-1040 Brussels, Belgium
Tel: +32-2-8080 996 - info@prosafe.org - www.prosafe.org

|2

