
Koordinuotų gaminių saugos veiklų (angl. Coordinated 
Activities on the Safety of Products, toliau – CASP) 
projektai suteikia visoms Europos Sąjungos (ES) ir 
(arba) Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių rinkos 
priežiūros institucijoms galimybę bendradarbiauti 
didinant Europos bendrajai rinkai teikiamų gaminių 
saugą.
Kasmet CASP sudaro skirtingos veiklos rūšys, 
suskirstytos į su konkrečiais gaminiais susijusias 
veiklas  ir horizontaliąsias veiklas. „CASP 2021“ buvo 
pristatyta nauja veiklos rūšis – mišri veikla, leidžianti 
bandymų rezultatus panaudoti horizontaliosioms 
žinioms kurti ir gilinti.

Tikslai:
•	 užtikrinti	bendrosios	rinkos	saugą,	suteikiant	
rinkos	priežiūros	institucijoms	būtinas	
priemones,	kad	jos	galėtų	bendrai	tirti	rinkai	
teikiamus	gaminius,	nustatyti	jų	keliamą	
riziką	ir	apibrėžti	bendras	pozicijas	bei	
procedūras;

•	 palengvinti	diskusijas	ir	prasmingai	keistis	
idėjomis,	kad	būtų	sukurti	bendri	metodai,	
metodikos,	praktinės	priemonės	ir	gairės;	

•	 prisidėti	prie	ekonominės	veiklos	vykdytojų	ir	
vartotojų	informuotumo	apie	gaminių	saugą	
didinimo,	taikant	aktyvią	komunikacijos	
strategiją	apie	savo	veiklą	ir	rezultatus.
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Iš viso projekte „CASP 2021“ 
dalyvavo 38 institucijos iš  
19 ES / EEE valstybių narių

Žaislai iš ne ES šalių 
internetinių 
parduotuvių
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Internetinė  
rinkos priežiūra

Pasirengimas krizėms  
ir jų valdymas

Rizikos vertinimas  
ir valdymas

Įgyvendindamos	horizontaliąsias	
veiklas	rinkos	priežiūros	
institucijos	galėjo	aptarti	
iššūkius,	susijusius	su	įvairiomis	
bendro	intereso	rinkos	priežiūros	
temomis,	keistis	nuomonėmis	
ir	gerąja	patirtimi	bei	parengti	
įgyvendinamus	sprendimus	
bendriems	iššūkiams	spręsti.	
Šių	veiklų	rezultatais	siekiama	
padidinti	visų	ES	/	EEE	rinkos	
priežiūros	institucijų,	ne	tik	
tų,	kurios	dalyvavo	veiklose,	
rinkos	priežiūros	operacijų	
veiksmingumą.	

„Saugos	vartų“	pranešimai,	pateikti	remiantis	
„CASP	2021“	bandymų	rezultatais

Žaislai iš ne ES šalių internetinių parduotuvių
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Pavyzdžių,	kurie	neatitiko	
bent	vieno	reikalavimo,	
pavojaus	lygis

• Atnaujintos internetinės rinkos priežiūros gairės
• Internetinių parduotuvių, kuriose turėtų būti naudojama e. priežiūros interneto 

roboto priemonė, sąrašas
• Aukšto lygio informacijos apie internetines parduotuves, kurios bus įtrauktos 
 į e. priežiūros interneto roboto priemonę, rinkimo procesas

• Gairės apie rizikos vertinimo iššūkius ir priemones šiems iššūkiams įveikti
• Nustatytos rizikos valdymo gairės

• Gairės
• Rinkos priežiūros institucijų veiklos per COVID-19 krizę apžvalga
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