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Verkefni vegna samræmdrar starfsemi um öryggi 
vöru (CASP) gera markaðseftirlitsyfirvöldum 
aðildarríkja Evrópusambandsins (ESB)/Evrópska 
efnahagssvæðisins (EES) kleift að vinna saman til að 
efla öryggi vara sem settar eru á innri markað ESB.

Með hliðstæðum aðgerðum miðar CASP að því að 
auðvelda umræður og miðla þekkingu til að þróa 
sameiginlega aðferðafræði, hagnýt tól og leiðbeiningar 
til að samræma frekar sameiginlegar aðferðir. 
Í CASP 2021 var ný tegund aðgerða kynnt, 
blandaða aðgerðin, sem gerir það kleift að nota 
prófunarniðurstöður til að byggja upp og dýpka 
hliðstæða þekkingu.

Markmið: 
• tryggja öryggi innri markaðarins með því að 

veita markaðseftirlitsyfirvöldum nauðsynleg 
tæki til að prófa algengar vörur sem settar 
eru á markað, ákvarða áhættu þeirra og þróa 
sameiginlegar afstöður og verklagsreglur

• auðvelda umræðu og koma á mikilvægum 
hugmyndaskiptum til að þróa sameiginlegar 
aðferðir, aðferðafræði, hagnýt verkfæri og 
leiðbeiningar

• gera rekstraraðila og neytendur meðvitaða 
um öryggi vöru með virkri samskiptastefnu 
um starfsemi þess og frammistöðu.
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Alls tóku 38 yfirvöld frá 
19 mismunandi ESB/EES 
aðildarríkjum þátt 
í CASP 2021 verkefninu.
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Hliðstæðar aðgerðir gerðu 
markaðseftirlitsyfirvöldum 
kleift að ræða áskoranir 
tengdar ýmsum sameiginlegum 
þáttum markaðseftirlits, 
skiptast á skoðunum og 
bestu starfsvenjum og 
undirbúa raunhæfar lausnir 
á sameiginlegum áskorunum. 
Leiðbeiningar, handbækur 
og leiðarvísar sem útfærð 
eru í þessari starfsemi miða 
að því að auka skilvirkni 
markaðseftirlitsaðgerða 
allra ESB/EES 
markaðseftirlitsyfirvalda, og er 
einnig deilt með þeim sem ekki 
hafa tekið þátt í aðgerðunum.

Tilkynningar Öryggisgáttar byggðar 
á CASP 2021 prófunarniðurstöðum
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Lagt fram 

Í vinnslu

Áhættustig þeirra sýna sem 
uppfylltu ekki a.m.k. eina 
kröfu

• OMS-leiðbeiningarskjal
• Listi yfir vefverslanir fyrir rafrænt vefskriðtól
• Háþróað ferli til að safna vefverslunum til að setja inn í eftirlitstólið

• Leiðbeiningarskjal um áskoranir í áhættumati og tólin til að sigrast á þeim
• Leiðbeiningarskjal um stjórnun skilgreindrar áhættu.

• Leiðbeiningarskjal
• Yfirlit yfir aðgerðir á vegum markaðseftirlitsyfirvalda í COVID-19 faraldrinum
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