
Projekterne under CASP (Coordinated Activities 
on the Safety of Products, koordinerede 
aktiviteter for produkters sikkerhed) giver alle 
markedsovervågningsmyndigheder i landene i Den 
Europæiske Union (EU)/Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS) mulighed for at samarbejde 
om at styrke sikkerheden af produkter, der markedsføres 
på Europas indre marked.
Hvert år omfatter CASP forskellige aktiviteter,  
der grupperes som produktspecifikke aktiviteter  
og horisontale aktiviteter. I CASP 2021 blev der 
introduceret en ny type aktivitet, hybridaktiviteten, der 
gør det muligt at anvende testresultater til opbygning 
og uddybning af tværfaglig viden.

Målsætninger:
• at sikre sikkerheden på det indre marked ved 

at give markedsovervågningsmyndighederne 
de nødvendige redskaber til i fællesskab at 
teste produkter, der markedsføres, bestemme 
deres risici og fastlægge fælles holdninger  
og procedurer

•	 at	fremme	drøftelser	og	etablere	en	
meningsfuld udveksling af idéer med henblik 
på at udvikle fælles tilgange, metoder, 
praktiske værktøjer og retningslinjer 

• at bidrage til at øge bevidstheden om 
produktsikkerhed blandt erhvervsdrivende og 
forbrugere gennem en aktiv kommunikations-
strategi om deres aktiviteter og resultater
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Der deltog i alt 38 
myndigheder fra 19 
forskellige EU/EØS-
medlemsstater i CASP 
2021-projektet.
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Safety Gate-meddelelser indgivet på grundlag 
af CASP 2021-testresultaterne
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Indsendt  

Afventer

Risikoniveau for de prøver, 
der ikke opfyldte mindst  
ét krav 

• Opdateret OMS-vejledning
• Liste over webshops til webcrawlerværktøjet til e-overvågning
• Proces på højt niveau til indsamling af webshops, der skal føres  

ind i webcrawlerværktøjet

• Vejledning om udfordringer ved risikovurderinger og værktøjerne  
til at overvinde dem

•	 Vejledning	om	styring	af	identificerede	risici

• Vejledning
• Oversigt over de aktiviteter, som MSA’erne gennemførte under covid-19-krisen
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Yderligere oplysninger om

De horisontale aktiviteter gav 
markedsovervågningsmyndig- 
hederne	mulighed	for	at	drøfte	
udfordringerne i forbindelse 
med forskellige emner af fælles 
interesse for markedsovervågning,  
at udveksle synspunkter og 
bedste praksis og at udarbejde 
realistiske løsninger på fælles 
udfordringer. De retningslinjer, 
manualer og håndbøger, der er 
udviklet inden for rammerne 
af disse aktiviteter, har til 
formål	at	øge	effektiviteten	af	
markedsovervågningsoperationer 
hos alle markedsovervågningsmyn- 
digheder i EU/EØS og deles også 
med dem, der ikke deltog
i aktiviteterne.


