
De projecten Gecoördineerde acties voor veilige producten 
(Coordinated Activities on the Safety of Products - CASP) 
stellen alle markttoezichtautoriteiten van de Europese 
Unie (EU) / de landen van de Europese Economische ruimte 
(EER) in staat samen te werken aan de verbetering van de 
veiligheid van producten die op de Europese interne markt 
worden gebracht.
Elk jaar bestaat het CASP uit verschillende activiteiten, 
onderverdeeld als productspecifieke activiteiten en 
horizontale activiteiten.
Bij CASP 2021 werd een nieuw type activiteit geïntroduceerd, 
de hybride activiteit, waarmee testresultaten kunnen 
worden gebruikt voor het opbouwen van en verdiepen  
in horizontale kennis.

Objectieven
• de veiligheid van de interne markt te waarborgen 

door de markttoezichtautoriteiten de nodige 
instrumenten te verschaffen om de op de markt 
gebrachte producten gezamenlijk te testen, de 
risico’s ervan te bepalen en gemeenschappelijke 
standpunten en procedures vast te stellen

• discussies te vergemakkelijken en een 
zinvolle uitwisseling van ideeën op gang 
te brengen met het oog op de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke benaderingen, 
methodologieën, praktische hulpmiddelen  
en richtsnoeren 

• bij te dragen tot de bewustmaking van de 
economische actoren (marktdeelnemers) en de 
consumenten inzake productveiligheid door middel 
van een actieve communicatiestrategie over hun 
activiteiten en resultaten
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In totaal deden er 38 
autoriteiten uit 19 lidstaten 
van de EU/EER mee aan het 
CASP 2021-project.
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Online markttoezicht Crisisparaatheid  
en -beheer

Risicobeoordeling  
en -beheer

Door de horizontale 
activiteiten konden 
markttoezichtautoriteiten 
de problemen bij de diverse 
thema’s van gemeenschappelijk 
belang voor markttoezicht 
bespreken, standpunten en 
beste praktijken uitwisselen 
en werkbare oplossingen 
voor gemeenschappelijke 
uitdagingen opstellen.  
De richtsnoeren, handleidingen 
en gidsen die in deze 
activiteiten zijn uitgewerkt, 
hebben als doel de effectiviteit 
van het markttoezicht op alle 
markttoezichtautoriteiten  
in de EU/EER te vergroten,  
en worden ook gedeeld met  
de markttoezichtautoriteiten 
die niet aan de activiteiten 
hebben deelgenomen. 

Safety Gate-kennisgevingen gemaakt op basis 
van de testresultaten van CASP 2021
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Ingediend  

In behandeling

Risiconiveau van de 
monsters die niet aan ten 
minste één eis voldeden

• Bijgewerkte richtsnoer voor online markttoezicht
• Lijst met webwinkels voor de eSurveillance webcrawler-tool
• Hoogwaardig proces voor het verzamelen van webwinkels die in de  

webcrawler-tool moeten worden ingevoerd

• Richtsnoer over uitdagingen op het gebied van risicobeoordeling en de tools 
om deze te overwinnen

• Richtsnoer voor het beheer van geïdentificeerde risico’s.

• Richtsnoer
• Overzicht van activiteiten uitgevoerd door markttoezichtautoriteiten tijdens 

de COVID-19-crisis
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