Marknadskontroll av däck 2015
(MSTyr15)
Nyhetsbrev nummer 2 - Augusti 2017
MSTyr15 är ett EU- projekt som är finansierat av EU:s ramprogram för forskning och
innovation, Horisont 2020. Projektet MSTyr15 syftar till att kontrollera märkning av däck för
personbilar.
Femton marknadskontrollmyndigheter inom EU samt även Turkiet samarbetar inom ramen
för PROSAFE: s samordning för att säkerställa att lagkrav för däck efterlevs.
Provningsverksamheten och
marknadskontrollinspektionerna fortskrider enligt planen.
Provningsresultat
De första provningsresultaten för vinterdäck finns
tillgängliga för marknadskontrollmyndigheterna, som bestämmer hur man ska agera i de fall
där brister upptäcks.
Däcken har provats för rullmotstånd och våtgrepp enligt förordning (EG) nr 1222/2009,
ändrad genom förordning (EU) 1235/2012.
Dessutom skickas ytterligare prov av sommardäck till laboratoriet och de första
testresultaten av dessa däck skickas till deltagarna i MSTyr15.
Teknisk dokumentation och kontroll av energimärkningsetiketter
Marknadskontrollmyndigheterna har till uppgift att kontrollera
den tekniska dokumentationen av däck, som leverantörerna
måste tillhandahålla för myndigheterna på deras begäran.
Marknadskontrollmyndigheterna
ska
sedan
analysera
dokumentationen i syfte att säkerställa att denna är förenlig med
förordningen.
Totalt ska 15 000 däck kontrolleras och mer än hälften av dessa
däck har för närvarande blivit kontrollerade. Två viktiga variabler
som bestämmer hur många kontroller som varje medlemsstat kan
utföra är den egna marknadens storlek och de specifika
förutsättningarna för marknaden. Som en följd av detta kan vissa skillnader uppkomma
mellan de olika marknadskontrollmyndigheterna, men projektmålen kommer trots dessa
skillnader, att uppnås.
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Övriga nyheter
Till denna marknadskontrollsåtgärd av däck 2015 välkomnas en ny medlem, nämligen Irlands
energimyndighet (SEAI) som officiellt har anslutit sig till projektet MSTyr15. Irland har sedan
anslutandet kontrollerat 1080 däck hos 60 återförsäljare under maj månad.
Programansvarig på SEAI uppger: "Vi är glada att vara med i marknadskontrollprojektet som
vi från början hade tänkt att utföra på egen hand – dock anser vi att det är mycket bättre
att delta i ett gemensamt projekt för marknadskontroll. Vårt engagemang i MSTyr15 har
inneburit att vi har kunnat dra nytta av befintlig kunskap som byggts upp av samarbetet. Vi
har också kunnat "ge tillbaka" genom att dela med oss av våra arbetsmetoder och
erfarenheter ".
SEAI har också ansvar för marknadskontroll avseende energimärkning och ekodesign. SEAI
kommer även att vara en partner i det kommande Horisont 2020 EEPLIANT2-projektet som
förvaltas av PROSAFE.
Vidare har MSTyr15- projektet förlängts från 24 till 28 månader.
Mer information om MSTyr1 hittas på: www.mstyr15.eu och på Twitter:
https://twitter.com/MSTyr15.
Kontaktperson: Nicolaas Olie, Verkställande direktör, nico.olie@prosafe.org and
info@prosafe.org
Bakgrundsinformation

Detta nyhetersbrev har utgivits av PROSAFE och de 15 marknadskontrollmyndigheterna som
representerar 14 EU-medlemsstater och Turkiet. Projektet samordnas av PROSAFE, en ideell
organisation som samlar marknadskontrollansvariga från hela Europa och över hela världen.
Besök www.prosafe.org för mer information.

Var god och notera
Detta nyhetsbrev utges inom ramen för marknadskontrollprojektet MSTyr15. Projektet
finansieras av EU:s Horisont 2020-forskning och innovationsprogram enligt
bidragsavtalet nr 696124. Detta nyhetsbrev innehåller författarnas synpunkter, och
författarna själva ansvarar för dessa. Innehållet i nyhetsbrevet ska inte tas som
ståndpunkt från det verkställande organets bestämmelser för små och medelstora
företag (EASME) eller något annat organ inom Europeiska unionen. EASME ansvarar
inte för användandet av informationen i detta nyhetsbrev.
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