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Uutislehti nro 3, maaliskuu 2018
Huhtikuussa 2016 käynnistynyt renkaiden markkinavalvontahanke MSTyr15 (Market Surveillance
Action for Tyres 2015) on EU:n rahoittama ohjelma, joka keskittyy luokan C1 henkilöautojen
normaalien ja äärimmäisten sääolosuhteiden renkaisiin. Hanketta koordinoi PROSAFE. Hankkeen
tärkeimpänä tavoitteena on edistää rengasmerkintöjen avulla tavoiteltavien taloudellisten ja
ympäristöön liittyvien hyötyjen toteutumista parantamalla polttoainetehokkuutta ja
tieturvallisuutta. Tämä saadaan aikaiseksi parantamalla seuraavien säännösvaatimusten
noudattamisastetta: asetus (EY) N:o 1222/2009, asetus (EU) N:o 228/2011 ja asetus (EU) N:o
1235/2011.
Viisitoista
markkinavalvontaviranomaista
EU:sta
ja
Turkista ovat viimeisten 24 kuukauden aikana tarkastaneet
11 899 rengasmerkintää, 761 teknistä asiakirjaa ja
suorittaneet laboratoriotestejä 134:n eri rengastyypin
vierintävastuksen ja märkäpidon osalta. Yli 500
tapauksessa merkintä ei vastannut vaatimuksia, ollut
näkyvissä tai saatavilla, kun taas ensimmäinen analyysi
osoittaa, että yli 85 prosenttia laboratoriossa testatuista
renkaista
noudatti
vaatimuksia
märkäpidon
ja
vierintävastuksen osalta.

EU-lainsäädännön täytäntöönpanon tehostaminen
Toisena MSTyr15-hankkeen tavoitteena on parantaa osallistuvien viranomaisten toteuttamien
täytäntöönpanotoimenpiteiden yhdenmukaistamista ja lisätä näin markkinoiden luottamusta,
varmistaa turvallisemmat tieolosuhteet ja parantaa kuluttajien luottamusta. Jäsenvaltiot ovat
tältä osin laatineet myös hyvien käytäntöjen suuntaviivat eli yhteiset menettelyt tiedonvaihtoa,
tarkastajien koulutusta ja kansallisia työpajoja varten.
Lisäksi tiedonkeruu on synkronoitu yksilöityyn tietokantaan, jotta tieto on välittömästi saatavilla
kaikissa osallistujamaissa ja vältetään kaksinkertainen otanta.
Näiden tavoitteiden saavuttamista tuetaan edelleen kahdenlaisilla toimilla:
 Markkinavalvontaviranomaisten
valmiuksia
kehitetään
lisäämällä
heidän
asiantuntemustaan sekä kehittämällä yhteisiä hyviä käytäntöjä ja soveltamalla niitä
markkinavalvontaviranomaisten keskuudessa.
 Keskeisille sidosryhmille, erityisesti rengasvalmistajille ja toimittajille sekä kuluttajille ja
ympäristöalan kansalaisjärjestöille, tiedotetaan hankkeesta ja ne saadaan osallistumaan
siihen.
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Energiatehokkuus säästää polttoainetta. Parempi märkäpito takaa turvallisemmat autot
Liikennealan energiankulutus on vähentynyt nopeasti kahden viime vuosikymmenen aikana.
Entistä tehokkaampi markkinavalvonta johtaa vaatimusten korkeampaan noudattamisasteeseen,
mikä takaa paremman polttoainetehokkuuden. Tämän vuoksi MSTyr15-hankeella pyritään
vauhdittamaan entisestään tätä kehitystä ja tukemaan Euroopan unionia, jotta se saavuttaisi
EU:n päästövähennystavoitteet vuoteen 2021 mennessä. Noudattamisasteen parantumisen myötä
MSTyr15-hankkeen ennakoidaan saavan aikaan 105 GWh:n vuosittaiset säästöt.
Eikä tässä vielä kaikki. Hankkeella pyritään myös varmistamaan, että merkintä tarjoaa
luotettavaa tietoa ostajille, jotta he voivat valita turvallisimmat renkaat.

Kansainvälinen näkyvyys
Renkaiden markkinavalvontahanke MSTyr15 valittiin pitämään
juliste-esitys World Sustainable Energy Days 2018 (WSED2018)
-tapahtumaan. Tapahtuma järjestettiin 27. helmikuuta – 3.
maaliskuuta 2018 Welsissä, Itävallassa. Nicolaas Olie,
PROSAFE:n Executive Director, oli paikalla esittelemässä
hanketta.
Tapahtuma oli erinomainen tilaisuus esitellä kansainväliselle
yleisölle MSTyr15-hanketta ja sen myönteisiä vaikutuksia
energiatehokkuuden aloilla. PROSAFE:n työryhmä loi
tapahtumaa varten viestintäpaketin, joka sisälsi esitteen,
suuren julisteen ja sosiaalisen median aineistoa ja kuvia.
Paketti on saatavissa täältä.

Seuraavat vaiheet
MSTyr15-yhteishankkeeseen osallistuvat jäsenvaltiot viimeistelevät parhaillaan testitulosten
arviointia ja rengastarkastuksia. Ne sopivat yhdessä täytäntöönpanotoimien koordinoinnista
rikkomistapauksissa.
Lisäksi voimme iloksemme ilmoittaa, että PROSAFE teki MSTyr15- ja EEPLIANT2-yhteishankkeita
koskevan yhteisen hakemuksen seminaarin järjestämiseksi seuraavalla Euroopan unionin kestävän
energian teemaviikolla (EUSEW2018). Hakemus hyväksyttiin, ja PROSAFE järjestää yhdessä ECOSvaliokunnan kanssa markkinavalvontapolitiikkaa ja EU:n energiatehokkuustavoitteita käsittelevän
konferenssin 5.–7. kesäkuuta 2018. Lisätietoja on tulossa.

Yhteystiedot ja päivitykset
Yhteyshenkilö: Nicolaas Olie, Executive Director, nico.olie@prosafe.org ja info@prosafe.org.
Lisätietoja MSTyr15:sta löydät osoitteesta www.mstyr15.eu ja Twitteristä @MSTyr15.

Huomio:
Edellä mainitut tulokset perustuvat osallistujamaiden markkinoilta kerättyihin tuotenäytteisiin.
Rutiininomaisen markkinavalvontatoiminnan mukaisesti tulokset edustavat kohdennettuja toimia, joita
viranomaiset toteuttavat tunnistaakseen vaarallisia ja vaatimustenvastaisia tuotteita. Tulokset eivät
tarjoa tilastollisesti pätevää kuvaa markkinoiden koko tilanteesta. Testit tehtiin valtuutetuissa
laboratorioissa ja niissä keskityttiin vaatimuksiin, joilla on eniten vaikutusta energiatehokkuuteen ja
kuluttajien turvallisuuteen.
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Vastuuvapauslauseke
Tämä sovellus koskee MSTyr15-hanketta, joka saa rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 puiteohjelman tutkimus- ja innovointiohjelmasta avustussopimuksen numero 696124 perusteella. Tämä
asiakirja 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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