
Saskaņota rīcība produktu drošuma jomā (CASP) ļauj 
visām tirgus uzraudzības iestādēm (TUI) no Eiropas 
Savienības (ES) / Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 
valstīm sadarboties, lai stiprinātu Eiropas vienotajā 
tirgū laisto produktu drošumu.

Katru gadu CASP ietver dažādus pasākumus — 
izstrādājumu pārbaudes (IP) un horizontālās darbības 
(HD). CASP 2021 tika ieviesta jauna veida darbība 
– hibrīda darbība, kas ļauj izmantot testēšanas 
rezultātus horizontālu zināšanu veidošanai un 
padziļināšanai.

Mērķi:
•	 Nodrošināt	vienotā	tirgus	drošību,	nodrošinot	
tirgus	uzraudzības	iestādēm	nepieciešamos	
instrumentus,	lai	kopīgi	pārbaudītu	tirgū	
laistos	produktus,	noteiktu	to	riskus	un	
definētu	kopīgas	nostājas	un	procedūras

•	 sekmēt	diskusijas	un	veidot	jēgpilnu	domu	
apmaiņu,	lai	izstrādātu	kopīgas	pieejas,	
metodoloģijas,	praktiskus	rīkus	un	vadlīnijas

•	 veicināt	uzņēmēju	un	patērētāju	informētību	
par	produktu	drošību,	izmantojot	aktīvu	
komunikācijas	stratēģiju	par	savu	darbību	un	
rezultātiem.
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CASP 2021 projektā kopumā 
piedalījās 38 iestādes  
no 19 dažādām ES/EEZ 
dalībvalstīm.
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HD	ļāva	TUI	apspriest	
problēmas,	kas	saistītas	ar	
dažādiem	visas	iesaistītās	
puses	interesējošiem	tirgus	
uzraudzības	tematiem,	
apmainīties	ar	viedokļiem	
un	paraugpraksi	un	izstrādāt	
praktiskus	risinājumus	
kopīgajām	problēmām.	Šo	
darbību	laikā	izstrādāto	
pamatnostādņu,	rokasgrāmatu	
un	norādījumu	mērķis	ir	
palielināt	visu	ES/EEZ	valstu	
TUI	tirgus	uzraudzības	
darbību	efektivitāti.	Ar	šiem	
dokumentiem	var	iepazīties	arī	
citas	ieinteresētās	personas,	
kas	nav	piedalījušās	šajos	
pasākumos.

Safety	Gate	paziņojumi,	kas	iesniegti,	
pamatojoties	uz	CASP	2021	testēšanas	
rezultātiem	

Rotaļlietas no interneta veikaliem ārpus ES

Elektriskās rotaļlietas

Bērnu šūpuļi un bērnu šūpoles

E-cigaretes un šķidrumi

Individuālie aizsardzības līdzekļi

0 10 20 30 40 50 60

 

 

 

 

Iesniegti  

Vēl nav iesniegti

Riska	līmenis	paraugiem,	
kas	neatbilst	vismaz	vienai	
prasībai

• TTU norādījumu dokuments
• Tiešsaistes veikalu saraksts tīmekļa pārlūkošanai paredzētajam 

e-uzraudzības rīkam
• Augsta līmeņa process interneta veikalu saraksta veidošanai, lai ievadītu šo 

informāciju tīmekļa pārlūkošanas rīkā

• Norādījumu dokuments par riska novērtēšanas problēmām un rīkiem to 
pārvarēšanai

• Norādījumu dokuments par konstatēto risku pārvaldību

• TTU norādījumu dokuments
• Tiešsaistes veikalu saraksts tīmekļa pārlūkošanai paredzētajam 

e-uzraudzības rīkam
• Augsta līmeņa process interneta veikalu saraksta veidošanai, lai ievadītu šo 

informāciju tīmekļa pārlūkošanas rīkā
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Vairāk	informācijas	par


