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Renkaiden markkinavalvontahanke MSTyr15 (The Market Surveillance Action for Tyres 2015)
keskittyy yhteen yksittäiseen tuoteryhmään – henkilöautojen renkaisiin, joiden markkinat Euroopan
unionissa (EU) ovat valtavat.
Projekti jatkuu vuoteen 2018, ja sen aikana tehdään rengasmerkintöjen tarkastuksia, teknisten
dokumenttien arviointeja ja laboratoriotestejä.
Neljätoista markkinavalvontaviranomaista (MSA eli market
surveillance authority) EU:sta ja Turkista osallistuvat projektiin
PROSAFE:n koordinoimina.
MSTyr15-hanketta rahoittaa Horisontti 2020, EU:n tutkimus- ja
innovointi-ohjelma,
joka
tukee
muun
muassa
EU:n
tuotetehokkuuteen
liittyvän
lainsäädännön
käytännön
toimeenpanoa.
Hankkeen
ensimmäinen
vuosi
on
kulunut
ja
erinomaista
edistystä
on
havaittu.
Markkinavalvontaviranomaiset ovat jo aloittaneet renkaiden valinnan ja lähettämisen laboratorioon,
jossa niiden vierintävastus ja märkäpito testataan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
n:o 1222/2009 mukaisesti1.
Samaan aikaan, enemmän kuin 5000 rengasmerkintätarkastusta on suoritettu ja lisää tehdään tulevien
kuukausien aikana. Kaikkiaan 15000 luokan C1 matkustaja-auton renkaan rengasmerkinnät on
tarkoitus tarkistaa sellaisissa paikoissa, joista kuluttajat tyypillisesti ostavat renkaita.
Suositukset ja koulutus
Projektissa on luotu parhaita käytäntöjä ja koulutusohjeita, jotka koskevat koordinoitua ja tehokasta
renkaiden energiamerkinnän markkinavalvontaa, ja kyseisiä ohjeet ja käytännöt on jaettu projektiin
osallistuville viranomaisille. Näistä löytyy kopiot ladattavaksi MSTyr15-sivustolta.
Koska yksi projektin päätavoitteista on rakentaa renkaiden markkinavalvonnan kapasiteettia,
hankkeessa on luotu koulutusvideo merkintätarkastusta varten 15 kielellä: bulgariaksi, englanniksi,
espanjaksi, hollanniksi, kroatiaksi, latviaksi, liettuaksi, puolaksi, ranskaksi, romaniaksi, ruotsiksi,
saksaksi, suomeksi, turkiksi ja viroksi. Projektin jäsenet ovat ottaneet videot hyvin vastaan esitellessään
ne kansallisissa tapahtumissa, sisäisissä koulutuksissa tai työpajoissa. Kaikki kieliversiot löytyvät
MSTyr15:n sivustolta osoitteesta http://www.mstyr15.eu/index.php/en/mstyr15/training.
Tarkastukset ja testaus
Projekti on kehittänyt IT-sovelluksen, joka voi tallentaa ja synkronoida kaikkia kirjattuja tietoja. Sen
voi ladata tableteille auttamaan markkinavalvontaviranomaisia paikan päällä tehtävissä tarkastuksissa.
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Lisäksi projekti kehitti esitteen2, jonka avulla esitellä MSTyr15-hanketta taloudellisille toimijoille,
mukaan lukien jakelukeskuksille. Esitteestä löytyy hyödyllistä tietoa rengasmerkinnöistä ja renkaiden
toimittajien ja maahantuojien velvollisuuksista.

Sidosryhmien osallistuminen
MSTyr15 on ollut yhteydessä keskeisiin sidosryhmiin maksimoidakseen heidän asiantuntijuutensa ja
tietojensa hyödyntämisen ja varmistaakseen että heidän kauttaan tieto projektista leviää
laajemmalle. MSTyr15:n neuvoa-antavaan komiteaan kuuluu sidosryhmäorganisaatioita kuten Euroopan
rengas- ja kumivalmistajien järjestö ETRMA (European Tyre and Rubber Manufacturer Association),
tuontirenkaiden valmistajien järjestö ITMA (Imported Tyre Manufacturers’ Association), kuluttajien
ANEC, sekä ympäristöjärjestöjen Transport & Environment (T&E).
DG ENERGY, rengasmerkintöjen sääntelystä vastaava komission pääosasto, on myös keskeinen toimija,
jonka kanssa MSTyr15 on kiinteässä yhteistyössä.
Lisätietoja
MSTyr15:sta
löydät
osoitteesta
www.mstyr15.eu
sekä
Twitteristä
https://twitter.com/MSTyr15. DG ENER -sivusto3 on myös hyvä tietolähde rengasmerkintöjen suhteen.
Yhteyshenkilö: Nicolaas Olie, Executive Director, nico.olie@prosafe.org ja info@prosafe.org
Taustatietoja
Nämä tiedot ovat julkaisseet PROSAFE sekä MStyr15-toimintaohjelmassa 13:a EU-maata ja Turkkia
edustavat 14 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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MSTyr15 -esite: http://www.mstyr15.eu/files/MSTYR15-flyer.pdf.
DG ENER -sivusto: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/tyres.
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