
Koordineeritud tegevus toodete ohutuse tagamiseks 
(Coordinated Activities on the Safety of Products, 
CASP) võimaldavad kõigil Euroopa Liidu (EL) 
ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide 
turujärelevalveasutustel teha koostööd Euroopa 
ühtsele turule lastud toodete ohutuse suurendamisel.

Igal aastal koosneb CASP erinevatest tegevustest, 
mis on rühmitatud tootepõhiseteks tegevusteks ja 
horisontaalseteks tegevusteks.

CASP 2021 käigus võeti kasutusele uut liiki tegevus, 
hübriidne tegevus, mis võimaldab kasutada 
katsetulemusi horisontaalsete teadmiste loomiseks ja 
süvendamiseks.

Eesmärgid
• Tagada ühtse turu ohutus, andes 

turujärelevalveasutustele vajalikud vahendid 
turuleviidud toodete ühiseks testimiseks, 
nende riskide kindlaksmääramiseks 
ning ühiste seisukohtade ja menetluste 
määratlemiseks.

• Hõlbustada arutelusid ja luua sisuline 
mõttevahetus, et töötada välja ühised 
lähenemisviisid, metoodikad, praktilised 
vahendid ja suunised. 

• Aidata kaasa ettevõtjate ja tarbijate 
teadlikkuse tõstmisele tooteohutusest  
oma tegevusest ja tulemustest teavitamise 
aktiivse strateegia kaudu.
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Projektis CASP 2021 osales 
kokku 38 asutust 19 ELi/EMP 
liikmesriigist.

Mänguasjad  
ELi-välistest  
veebipoodidest

E-sigaretid 
ja vedelikud

Elektrilised  
mänguasjad

Isikukaitsevahendid

Lamades hällid  
ja beebikiiged

Ohtlikud  
võltsitud tooted

Õigusküsimused
ja tarbijad
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Veebituru järelevalve Kriisivalmidus  
ja -juhtimine

Riski hindamine  
ja juhtimine

Horisontaalsed 
tegevused võimaldasid 
turujärelevalveasutustel 
arutada erinevate 
turujärelevalve seisukohalt 
ühist huvi pakkuvate 
teemadega seotud probleeme, 
vahetada seisukohti ja 
parimaid tavasid ning leida 
ühistele väljakutsetele 
elujõulisi lahendusi. Nende 
tegevuste käigus välja töötatud 
suuniste, käsiraamatute 
ja juhendite eesmärk on 
suurendada kõigi ELi/EMP 
turujärelevalveasutuste 
turujärelevalvetoimingute 
tõhusust ning neid jagatakse  
ka nendega, kes ei ole 
tegevuses osalenud. 

CASP 2021 katsetulemuste põhjal 
väljastatud Safety Gate’i teated

Mänguasjad ELi-välistest veebipoodidest

Elektrilised mänguasjad

Lamades hällid ja beebikiiged

E-sigaretid ja vedelikud

Isikukaitsevahendid
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Esitatud  

Ootel

Vähemalt ühele nõudele 
mittevastavate proovide 
riskitase 

• Juhenddokument veebituru järelevalve kohta
• Veebipoodide loend veebijärelevalve veebiämbliku töövahendi jaoks
• Kõrgetasemeline protsess veebipoodide kogumiseks, mis sisestatakse  

veebiämbliku tööriista

• Juhenddokument riski hindamisega seotud probleemide ja nende 
lahendamiseks vajalike vahendite kohta

• Juhenddokument kindlakstehtud riskide juhtimise kohta.

• Juhenddokument
• Ülevaade turujärelevalveasutuste tegevustest COVID-19 kriisi ajal
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