
A koordinált termékbiztonsági tevékenységek (CASP) 
projektek az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági 
Térség (EGT) országainak valamennyi piacfelügyeleti 
hatósága (MSA) számára lehetővé teszik az egységes 
európai piacon forgalomba hozott termékek biztonsága 
megerősítése érdekében történő együttműködést.
A CASP minden évben különböző tevékenységeket 
foglal magában, amelyek termékspecifikus 
tevékenységek és horizontális tevékenységek lehetnek. 
A CASP 2021-ben bevezetésre került egy új típusú 
tevékenység, a hibrid tevékenység, amely lehetővé 
teszi, hogy a vizsgálati eredmények felhasználásával 
kiépítsék és elmélyítsék a horizontális tudást.

Célok:
• Az egységes piac biztonságának biztosítása 

azáltal, hogy a piacfelügyeleti hatóságokat 
ellátja a forgalomba hozott termékek 
közös teszteléséhez, a kockázatok 
meghatározásához, valamint a közös 
álláspontok és eljárások meghatározásához 
szükséges eszközökkel.

• Megbeszélések megkönnyítése és 
érdemi eszmecsere létrehozása a közös 
megközelítések, módszertanok, gyakorlati 
eszközök és iránymutatások kidolgozása 
érdekében.

•	 Hozzájárulás	a	gazdasági	szereplők	
és a fogyasztók termékbiztonsággal 
kapcsolatos tudatosságának növeléséhez a 
tevékenységeikről	és	eredményeikről	szóló	
aktív kommunikációs stratégia révén.
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A CASP 2021 programban 
összesen 38 hatóság vett 
részt 19 különböző  
uniós/EGT-tagállamból

Nem uniós 
webáruházakból 
származó játékok

E-cigaretták  
és e-folyadékok

Elektromos játékok

Személyi 
védőfelszerelések

Babapihentetők 
és babahinták

Veszélyes hamisított 
termékek

Jogérvényesülés  
és  
fogyasztópolitika
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Online  
piacfelügyelet

Válsághelyzetekre  
való felkészültség és 
válságkezelés

Kockázatértékelés  
és -kezelés

A horizontális tevékenységek 
lehetővé	tették	a	piacfelügyeleti	
hatóságok számára, hogy 
megvitassák	a	közös	érdeklődésre	
számot tartó különféle 
piacfelügyeleti témákkal 
kapcsolatos kihívásokat, 
megosszák egymással 
álláspontjukat és bevált 
gyakorlataikat, továbbá 
megvalósítható megoldásokat 
dolgozzanak ki a közös kihívá-
sokra. A tevékenységek során 
kidolgozott iránymutatások, ké-
zikönyvek és útmutatók 
célja, hogy fokozzák az EU/EGT 
területén	működő	valamennyi	
piacfelügyeleti hatóság piac-
felügyeleti tevékenységeinek 
hatékonyságát, így az elkészült 
dokumentumokat megosztják 
azokkal a piacfelügyeleti hatósá-
gokkal is, amelyek nem vettek 
részt az adott tevékenységben.

A biztonsági riasztórendszeren keresztüli 
értesítések a CASP 2021 vizsgálati 
eredményei alapján
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Beküldve  

Függőben

A legalább egy 
követelménynek nem 
megfelelő	minták	kockázati	
szintje

• Útmutató dokumentum az online piacfelügyeletről
• Webáruházak listája az e-felügyeleti keresőbothoz
• Magas szintű folyamat az e-felügyeleti keresőbotba regisztrálandó 

webáruházak összegyűjtéséhez

• Útmutató dokumentum a kockázatértékelési kihívásokról és a kihívások 
leküzdését lehetővé tévő eszközökről

• Útmutató dokumentum az azonosított kockázatok kezeléséhez

• Útmutató dokumentum
• A piacfelügyeleti hatóságok Covid19-válság során végzett tevékenységeinek 
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További információ


