
Prosjekter i Koordinerte aktiviteter om sikkerhet for 
produkter (CASP) gjør at markedsovervåkingsmyndigheter 
fra land i Den europeiske union (EU)/Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområdet (EØS) kan samarbei-
de om å styrke sikkerheten ved produkter på det indre 
marked i Europa.

Under HA-er, tar CASP sikte på å legge til rette for dis-
kusjoner og dele kunnskap for å utvikle felles metoder, 
praktiske verktøy og retningslinjer for å harmonisere 
felles tilnærminger ytterligere. I CASP 2021 ble en ny 
type aktivitet introdusert, hybridaktiviteten, slik at te-
stresultatene kan brukes til å bygge og utdype horison-
tal kunnskap.

Mål :
• sikre et sikkert indre marked ved å utstyre 

markedsovervåkingsmyndigheter med de 
nødvendige verktøyene for i fellesskap å teste 
markedsførte produkter, bestemme risiko og 
utvikle felles parametere og prosedyrer

• legge til rette for diskusjoner og etablere en 
meningsfull utveksling av ideer for å utvikle 
felles tilnærminger, metoder, praktiske 
verktøy og retningslinjer

• bidra til å øke bevisstheten til økonomiske 
aktører og forbrukere om produktsikkerhet 
gjennom aktiv kommunikasjon om deres 
aktiviteter og deres resultater.
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Totalt 38 myndigheter fra
19 ulike EU/EØS-
medlemsstater deltok 
i CASP 2021-prosjektet.
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HA-ene ga markedsover-
våkingsmyndigheter mulighet 
til å diskutere utfordringene 
knyttet til ulike temaer av fel-
les interesse for markedsover-
våking, utveksle synspunkter 
og beste praksis, og forberede 
levedyktige løsninger på felles 
utfordringer. Retningslinjene, 
håndbøkene og veiledningene 
som er utarbeidet i disse 
aktivitetene tar sikte på å øke 
effektiviteten ved markedsover-
våkningsvirksomheten til alle 
markedsovervåkingsmyndighe-
ter i EU/EØS, og deles også med 
de som ikke har deltatt 
i aktivitetene.

Safety Gate-varsler gjort basert 
på CASP 2021-testresultatene

Leker fra nettbutikker utenfor EU

Elektriske leker

Vippestoler og babyhusker

E-sigaretter og væsker

Personlig vernetilbehør

0 10 20 30 40 50 60

 

 

 

 

Innsendt 

Venter

Risikonivå for prøvene som 
ikke oppfylte minst ett krav

• OMS-veiledningsdokument
• Liste over nettbutikker for e-overvåkings webcrawler-verktøyet
• Prosess på høyt nivå for å samle nettbutikker som skal mates inn 
 i webcrawler-verktøyet

• Veiledningsdokument om utfordringer for risikovurderinger og verktøyene 
 for å overvinne disse
•	 Veiledningsdokument	om	håndtering	av	identifiserte	risikoer

• Veiledningsdokument
• Oversikt over aktiviteter utført av markedsovervåkingsmyndigheter under 

COVID-19-krisen
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