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Hovedoppsummering 

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

Målet med CASP-prosjektet er å sikre et trygt indre marked 
ved å utstyre MSA-er med det nødvendige verktøyet for 
å, i fellesskap, teste markedsførte produkter, bestemme 
risikoen og utarbeide felles innstillinger og prosedyrer. I 
tillegg tar CASP sikte på å legge til rette for diskusjoner 
og etablere en meningsfull utveksling av ideer for å 
utvikle felles tilnærminger, metoder, praktiske verktøy og 
retningslinjer. CASP bidrar også til å skape større bevissthet 
om produktsikkerhet blant økonomiske aktører (EOS) og 
forbrukere gjennom en aktiv kommunikasjonsstrategi om 
sine aktiviteter og resultater.

Beskrivelse av PSA-er, HA-er og 
hybridaktiviteten
CASP-prosjektene får MSA-ene til å samarbeide i henhold til 
sine prioriteringer. Hvert år består CASP av ulike aktiviteter, 
gruppert som produktspesifikke aktiviteter (PSA) og 
horisontale aktiviteter (HA-er). Oppgavene som utføres av 
MSA-ene i disse to aktivitetstypene varierer betydelig. CASP 
2021 består av fem PSA-er, tre HA-er og én hybridaktivitet.

For PSA-ene, tester MSA-ene sammen forskjellige typer 
produkter markedsført på det indre marked i akkrediterte 
laboratorier, bestemmer risikoen de kan utgjøre og 
utarbeider felles innstillinger og prosedyrer. Under HA-er, 
tar CASP sikte på å legge til rette for diskusjoner 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 testresultatene kan brukes til å 
bygge og utdype horisontal kunnskap.

Oversikt over CASP 2021 og dens aktiviteter

 
PSA-er HYBRIDAKTIVITET HA-er

1. Leker fra nettbutikker utenfor 
EU 

2. Elektriske leker 
3. Vippestoler og babyhusker 
4. E-sigaretter og væsker 
5. Personlig vernetilbehør (PPE)

1. Markedsovervåking på nett 
(OMS)

2. Risikovurdering og styring 
(RAM)

3. Kriseberedskap og 
krisehåndtering

1. Farlige forfalskede produkter
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Figur 1 - Oversikt over aktivitetene til CASP 2021
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Hovedresultater og konklusjoner 
fra CASP 2021

Totalt i de fem CASP 2021 PSA-ene ble 627 prøver samlet inn av 
deltakende MSA-er etter en harmonisert innhentingsmetodikk 
definert for hver produktkategori. Innhentingen ble utført på 
grunnlag av et forhåndsutvalg av hver av MSA-ene, i tråd med 
særegenhetene til hvert marked. 

For hver PSA, ble prøvene testet i et enkelt akkreditert 
testlaboratorium ved hjelp av en felles testplan.

Testresultatene for alle aktivitetene under CASP 2021 er basert 
på testing av de spesifikke produktene som ble innhentet av 
erfarne MSA-er. MSA-er tar vanligvis prøver etter en risikobasert 
tilnærming. Gitt at ikke alle EU-/EØS-myndigheter deltar i 
en gitt aktivitet, gir ikke de endelige resultatene et statistisk 
robust bilde av det europeiske indre marked. Korrigerende tiltak 
iverksatt mot testede prøver fokuserer på å fjerne produkter 
som utgjør en risiko for forbrukernes helse og sikkerhet. 

Grafen nedenfor illustrerer de samlede testresultatene for  
hver PSA. 

MSA-er utførte risikovurderinger (RA-er) for hver prøve som ikke 
oppfylte de definerte kravene, for å identifisere og kvantifisere 
risikoen for forbrukerne. Dette inkluderte en bestemmelse av 
alvorlighetsgrad ved en potensiell skade som kunne ramme 
brukeren, og sannsynligheten for at slike skader ville oppstå.  
Felles risikovurderingsøvelser er en viktig del av aktiviteten 
under møtene, slik at MSA-er kan utdype felles tilnærminger og 
diskutere utfordrende saker. MSA-er hadde også muligheten til 
å rapportere og utveksle synspunkter på korrigerende tiltak som 
ble iverksatt.

Figur 4 - Risikonivå for prøvene som ikke oppfylte minst ett krav (N=449)
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Figur 3 - Samlede testresultater
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Figur 2 - Totalt antall prøver testet (N=627)
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Korrigerende tiltak iverksatt Totalt

PSA 1 PSA 2 PSA 3 PSA 4 PSA 5

Tabell 1 - Sammendrag av korrigerende tiltak iverksatt per PSA

Tilbakekalling av produktet fra forbrukere

Tilbaketrekking av produktet fra markedet

Forbud mot salg av produktet

Destruering av produktet

Salgsstopp

Produktoppføringen fjernes av nettmarkedsplass/nettbutikk

Midlertidig forbud mot levering av produktet

Import avvist ved grensen

Sanksjoner mot EO

Forespørsel sendt til økonomisk aktør om å endre/forbedre 
produktet

Forespørsel sendt til økonomisk aktør om å merke produktet 
med passende advarsler

Advare forbrukere om risikoene

Informere ansvarlig MSA

Annet

Figur 5 - Safety Gate-varsler gjort basert på CASP 2021-testresultatene
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HA-ene ga MSA-er mulighet til å diskutere utfordringene knyttet 
til ulike temaer av felles interesse for markedsovervåking, 
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 markedsovervåkningsvirksomheten til 
alle MSA-er i EU/EØS, og deles også med de som ikke har deltatt i 
aktivitetene. 

Tabellen nedenfor oppsummerer hovedresultatene til CASP 2021 
HA-er.

Den første hybridkoordinerte aktiviteten på forfalskede 
farlige produkter brakte mange utfordringer og erfaringer. 
Veiledningsdokumentet for MSA-er ble utviklet i løpet 
av aktiviteten og inneholder de identifiserte utfordringene, 
foreslåtte tilnærminger for å adressere dem, samt erfaringene 
for håndting av forfalskede produkter (spesielt hjelmer for 
pedalsyklister og for brukere av skateboard og rulleskøyter, i 
tråd med omfanget av aktiviteten).

Fem typer forfalskede hjelmer ble innhentet for testing1.  
Testresultatene viser at alle prøvene hadde minst ett av 
kravene i den relevante standarden de ikke oppfylte angående 
de viktigste sikkerhetsparametrene til hjelmene. MSA-er 
utførte risikovurdering for hvert utvalg som ikke oppfylte de 
definerte kravene, for å identifisere og kvantifisere risikoen 
for forbrukerne. Tre prøver ble funnet å utgjøre en alvorlig 
risiko for forbrukerne, og noen MSA-er ba om fjerning av 
produktoppføringen av online markedsplass/nettbutikker.

 
HA-ER RESULTATER

OMS 
 

RAM 

Kriseberedskap og  
krisehåndtering 
 

• 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 MSA-er under COVID-19-krisen 

Høydepunkter og hovedresultater av HA-ene

Høydepunkter og hovedresultater av hybridaktiviteten

1 På grunn av utfordringer MSA-ene sto overfor under testprosessen, kunne bare noen få prøver samles inn for testing. Blant andre, var disse utfordringene knyttet til 
sesongbetingethet, mystery shopping og prøvenes leveringsprosess.
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Anbefalinger
Følgende anbefalinger er basert på diskusjonene mellom MSA-
er under prosjektet og aktivitetenes generelle resultater. Den 
komplette versjonen av disse anbefalingene finner du på slutten av 
denne rapporten, og de spesifikke anbefalingene for hver aktivitet 
er tilgjengelige i de dedikerte aktivitetsrapportene.

Til forbrukere 
• Overvåk Safety Gate. Safety Gate-systemet bør 

overvåkes regelmessig, da det inneholder relevant 
informasjon om produkter med sikkerhetsproblemer som 
er tilbakekalt og forbudt. 

• Advarsler, merking og bruksanvisninger. Vær spesielt 
oppmerksom på advarslene og merkingen som følger 
med produktene. 

• Kjøp produkter fra pålitelige detaljhandelskanaler. 
Kjøp produktene dine fra pålitelige forhandlere som kan 
hjelpe deg med å håndtere eventuelle problemer eller 
sikkerhetsproblemer knyttet til kjøpet ditt. 

Til europeiske og nasjonale myndigheter
• Hold de relevante sektorene under overvåking. 

Testresultater fra testkampanjene gjennomført i alle PSA-
ene i CASP 2021-prosjektet viste at visse sektorer bør 
holdes under overvåking av MSA-ene. 

• Samarbeid mellom MSA-er og tollmyndigheter. 
MSA-er må samarbeide tett med tollmyndigheter for å 
forhindre at usikre produkter markedsføres i EU.

• Engasjement i utarbeiding og forbedring av 
standarder. MSA-ene og EU-kommisjonen bør 
samarbeide med de relevante komiteene fra de 
europeiske standardiseringsorganisasjonene og med 
andre interessenter som er involvert i reguleringsarbeid 
for å bidra til utarbeiding eller forbedring av standarder. 

Til økonomiske aktører 
• Vær oppmerksom på dine forpliktelser i henhold til 

gjeldende lovgivning. Økonomiske aktører er ansvarlige 
for sikkerheten til produktene de markedsfører på EUs 
indre marked. Før du markedsfører noe produkt, må du 
være oppmerksom på alle gjeldende lovkrav. 

• Advarsler, merking og bruksanvisninger. Vær spesielt 
oppmerksom på advarsler, merking og instruksjoner som 
følger med et produkt, da de gir viktig informasjon om 
produktet og sikker bruk av dette. 

• Rapporter hendelser til kompetent myndighet. Der 
et produkt utgjør en sikkerhetsrisiko, har økonomiske 
aktører en juridisk plikt til å umiddelbart informere den 
kompetente nasjonale myndigheten i medlemsstaten der 
produktet er gjort tilgjengelig.

• Tilbakekallinger. Kommuniser tydelig med forbrukere 
om hvordan de vil motta informasjon om mulige 
tilbakekallingshandlinger. 
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Generell beskrivelse
CASP 2021 er tredje utgave av CASP årlige prosjekter. CASP 
2021-prosjektet består av tre typer aktiviteter:

-  Produkttestkampanje, kalt produktspesifikke aktiviteter, 
PSA-er som fokuserer på å teste prøver fra de identifiserte 
produktkategoriene ved å benytte felles test- og 
innhentingskriterier,

-  Kunnskapsdeling og diskusjonsfora for å utarbeide og 
forbedre eksisterende metoder og felles tilnærminger 
for ulike aspekter av markedsovervåking - horisontale 
aktiviteter, HA-er,

-  en hybrid aktivitet, bestående av kunnskapsdeling og 
horisontale diskusjoner om de utfordringer mistenkte farlige 
forfalskede produkter utgjør, samt innhenting og testing 
av et utvalg av forfalskede produkter med potensielle 
sikkerhetsproblemer for forbrukerne.

Før lanseringen av CASP 2021-prosjektet koordinerte 
Generaldirektoratet for rettferdighet og forbrukere i EU-
kommisjonen (DG JUST) en prioriteringsøvelse for å samle 
innspill fra medlemsstatene om valg av produkter og områder 
som skulle inkluderes i de koordinerte aktivitetene. MSA-ene 
valgte følgende fem PSA-er, tre HA-er og hybridaktivitet for 
CASP 2021-prosjektet:

1. CASP 2021-prosjektet 
1.1 Beskrivelse av CASP 2021 med aktiviteter 

PSA-ER

Leker fra nettbutikker utenfor EU

Elektriske leker

Vippestoler og babyhusker

E-sigaretter og væsker

Personlig vernetilbehør

HYBRIDAKTIVITET

Farlige forfalskede produkter

HA-ER

Markedsovervåking på nett
Risikovurdering og risikohåndtering
Kriseberedskap og krisehåndtering

Figur 6 - Tidslinje for aktivitetene til CASP 2021-prosjektet

Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug.

2021 2022

Åpningshendelse Avsluttende 
hendelse

Oppstartsmøter

1.  
intermediære 

møter

2.  HA- og Hybrid-
intermediære 

møter

3. intermediære 
møter

Laboratorie-
møter

Avsluttende 
møter

Oppstart

Oppstart

Oppstart

Testing

Testing/implementering

Implementering

Rapportering

Rapportering

Rapportering

Kommunikasjon

Kommunikasjon

Kommunikasjon

Produktspesifikke aktiviteter

Hybridaktivitet

Horisontale aktiviteter
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1.2 Deltakende MSA-er
Totalt 38 myndigheter fra 19 ulike EU/EØS-medlemsstater deltok i CASP 
2021-prosjektet.

LAND MSA/TOLLMYNDIGHET 
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og sikkerhet

Federal Public Service Economy Generaldirektoratet for økonomisk 

inspeksjon – enhet mot forfalskning

Federal Public Service Finans - Tollvesenet

Statens byrå for meteorologisk og teknisk overvåking 

Kommisjonen for forbrukerbeskyttelse

Danske sikkerhetsteknologimyndigheter

Det finske sikkerhets- og kjemikaliebyrået 

Nasjonalt tilsyn for velferd og helse

Generaldirektoratet for konkurranse, forbruk og undertrykkelse av 
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Generaldirektoratet for toll og indirekte skatter
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Det svenske elsäkerhetsverket

Den tsjekkiske handelsinspeksjonsmyndigheten

Nærings- og handelsdepartementet

Distriktsregjeringen Düsseldorf

Regjeringen i Oberbayern - Handelsinspektoratet

Regionrådet i Tübingen. Avd. 11 - Markedsovervåking 

Distriktsregjeringen i Munster

Handelstilsyn av delstaten Bremen

Regjeringen i Midtfranken - Handelsinspektoratet

Det føderale departementet for sosialsaker, helse, omsorg og 

forbrukerbeskyttelse     

Østerrikske byrå for helse og mattrygghet 

Forbundsdepartementet for sosialsaker, helse, omsorg og forbru-

kerbeskyttelse, enhet III/A/2 - produktsikkerhet

Tollvesenet Østerrike
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2. Produktspesifikke aktiviteter 
2.1 Leker fra nettbutikker utenfor EU

Testkriterier
Et utvalg av klausuler fra følgende to standarder, og kravene 
fastsatt i REACH-forskriften, ble inkludert i testplanen: 

• Europeisk standard (EN) 71-1:2014 +A 1:2018 Sikkerhet for 
leker - Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaper, 

• EN71-3:2019 Sikkerhet for leker – Del 3: Migrasjon av visse 
grunnstoffer, 

• Regulering (EF) 1907/2006 — REACH (for kadmium, ftalater 
og polysykliske aromatiske hydrokarboner).

Testresultater
Totalt 99 prøver ble innledningsvis kjøpt av MSA-ene. Imidlertid 
er syv prøver utenfor omfanget med tanke på at de til slutt ble 
klassifisert som flyteseter2. Testresultatene for disse prøvene er 
ikke presentert i denne delen. 

53 produkter var underlagt Safety Gate-varsler og varsler for 
ytterligere tre produkter venter.

Aktiviteten fokuserte på plastleker og leker med plastdeler for barn over og under 36 måneder. Lekene ble 
utelukkende innhentet på nettet fra nettselgere utenfor EU.

Bare 15 av de 92 lekene (16%) som ble testet av laboratoriet, 
oppfylte kravene i standardene som er inkludert i testplanen.  
De gjenværende 77 prøvene (84%) hadde minst ett testkriterium 
de ikke oppfylte.

De mekaniske testene viste et større antall prøver som ikke 
oppfylte kravene (84%) enn de kjemiske testene (21%). Det 
viktigste kjemiske problemet som ble identifisert var relatert til 
ftalater. Totalt var det 20% av prøvene (18) som ikke oppfylte 
kravene til ftalater. 

Ingen av prøvene (unntatt én) oppfylte kravene til advarsler, 
markeringer og instruksjoner i kontrollene som ble utført av 
MSA-ene. Totalt manglet 61% av prøvene CE-merking, eller  
CE-merkingen var feil.

Tiltak iverksatt
Basert på testresultatene utførte MSA-ene RA-er og bestemte 
hvilke korrigerende tiltak som måtte iverksettes, som illustrert på 
bildene nedenfor.

Figur 7 - Samlede testresultater (N=92)
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Figur 8 - RA-utfall og tiltak iverksatt for prøver testet innenfor denne PSA

Risikonivå for prøvene som ikke oppfylte 
kravene (N=91)

Tiltak tatt for prøver som ikke oppfylte 
kravene (N=91)

2 Disse produktene ble markedsført og utformet på en måte som gjorde det enkelt å forveksle dem med leker. Imidlertid faller disse produktene, selv om de er feilaktig merket og 
dermed markedsført som leker, under definisjonen flyteseter som angitt i kommisjonens veiledningsdokument Nr 7 om anvendelsen av Direktiv om sikkerhet ved leketøy - Leker 
til bruk i og på vannet (DocsRoom - EU-kommisjonen (europa.eu)). De var «baderinger som har et integrert sete med to hull for at barnets ben kan henge fritt i vannet». De dekkes 
derfor ikke av Direktiv om sikkerhet ved leketøy, men av det Generelt produktsikkerhetsdirektiv som opplæringsinnretninger. 
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2.2 Elektriske leker

Testkriterier
Følgende ble inkludert i testplanen:

• et utvalg av klausuler fra EN 62115:2005 +A 12:2015 — 
Elektriske leker,

• klausul 5.1 om små deler av EN71-1:2014+A1:2018 – 
Sikkerhet ved leketøy – Mekaniske og fysiske egenskaper,

• direktivet om begrensning av farlige stoffer (2011/65/EU) 
(RoHS2) for bly- og kadmiuminnhold,

• Regulering (EF) 1907/2006 - REACH (for ftalatinnholdet i myk 
plast).

Testresultater
Totalt 97 av de 130 (75%) prøvene som ble testet av laboratoriet 
oppfylte kravene som var definert i den endelige testplanen, som 
vist i diagrammet nedenfor. De gjenværende 33 prøvene (25%) 
hadde minst ett testkriterium de ikke oppfylte.

Av prøvene som ble testet i henhold til RoHS2, var det 43% som 
ikke oppfylte de relevante kravene. Overdreven tilstedeværelse 

Aktiviteten fokuserte på leker som har minst én funksjon avhengig av elektrisitet og nærmere bestemt på 
følgende fire produktkategorier: elektriske leker med knappebatterier/andre batterier, elektriske leker med 
lasere/andre lys, fjernstyrte leker.

av farlige stoffer i bly og kadmium utgjør en miljømessig risiko 
når det elektriske lekeproduktet resirkuleres.

Når det gjelder de elektriske og mekaniske sikkerhetstestene, 
var antallet feil begrenset, selv om det ble identifisert noen 
farer med hensyn til enkel tilgang til knapp/myntcellebatterier, 
lysdiodelys (LED) og leker som kan brukes av barnet mens de er 
koblet til strømnettet.

Produktkategorien fjernstyrte leker presenterte det største 
antallet prøver som hadde minst ett relevant krav de 
ikke oppfylte (36%), etterfulgt av elektriske leker med 
knappebatterier/andre batterier (33%).

Tilsammen var det 52% av prøvene som ikke oppfylte minst 
ett av kravene til advarsler, markeringer og instruksjoner i 
kontrollene som ble utført av MSA-ene.  

Tiltak iverksatt
Basert på testresultatene utførte MSA-ene risikovurdering og 
bestemte hvilke korrigerende tiltak som måtte tas, som illustrert 
i bildene nedenfor.

Figur 9 - Samlede testresultater (N = 130)
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Figur 10 - RA-utfall og tiltak iverksatt for prøver testet innenfor denne PSA

Risikonivå for prøvene som ikke oppfylte 
kravene (N=83)

Tiltak tatt for prøver som ikke oppfylte 
kravene (N=83)

Som følge av hendelser startet av felles testkampanje, ble 22 
produkter utpekt i varsler gjennom Safety Gate og ytterligere ett 
varsel venter.
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2.3 Vippestoler og babyhusker

Testkriterier
Et utvalg klausuler fra følgende to europeiske standarder (EN) ble 
inkludert i testplanene:

• EN 12790:2009 – Artikler til barnebruk og -omsorg - 
Vippestoler;

• NO 16232:2013 +A 1:2018 — Artikler til barnebruk og 
-omsorg — Babyhusker.

Både kjemiske og mekaniske tester ble utført av laboratoriet.  

Testresultater
Tilsammen 54 av de 105 (51%) prøvene som ble testet av 
laboratoriet oppfylte kravene som var definert i de endelige 
testplanene, som vist i diagrammet nedenfor. De gjenværende 51 
prøvene (49%) hadde minst ett testkriterium de ikke oppfylte.

De mekaniske testene avdekket et mye større antall feil (48%) 
enn de kjemiske testene (2%). Produktkategorien babyhusker 
hadde en mye høyere feilrate (68%) enn vippestolene (38%). 

Aktiviteten fokuserte på to produktkategorier: Vippestoler og babyhusker.

Når det gjelder vippestolene, var høyest feilrate (16%) relatert 
til punkt 5.10 om setets vinkel og høyde, noe som utgjør risiko 
for ryggskader, etterfulgt av punkt 5.16 om glidning (10%), som 
utgjør risiko for at vippestolen faller og forårsaker skade på et 
spedbarn. 

Når det gjelder babyhuskene, var den høyeste feilraten (49%) 
relatert til klausul 8.4 om farer som skyldes at et barn faller, 
etterfulgt av klausul 8.4.1 om hjørner (46%) og 8.4.2 om 
sikringssystemer (8%). Bekymringen er at et barn kan skli ut av 
babyhusken og pådra seg en skade (blåmerker og/eller brudd). To 
babyhusker oppfylte ikke kravene i kjemiske tester.

Tilsammen var det 49% av prøvene som ikke oppfylte minst 
ett av kravene til advarsler, markeringer og instruksjoner i 
kontrollene som ble utført av MSA-ene.

Tiltak iverksatt
Basert på testresultatene utførte MSA-ene RA-er og bestemte 
hvilke korrigerende tiltak som måtte iverksettes, som illustrert på 
bildene nedenfor.
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Figur 11 - Samlede testresultater (N=105) Figur 12 - RA-utfall og tiltak iverksatt for prøver testet innenfor denne PSA

Risikonivå for prøvene som ikke oppfylte 
kravene (N=73)

Tiltak tatt for prøver som ikke oppfylte 
kravene (N=73)

Som følge av hendelser startet av felles testkampanje, ble ni 
produkter utpekt i varsler gjennom Safety Gate og varsler for 
ytterligere fem produkter avventer.
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2.4 E-sigaretter og væsker

Testkriterier
Testplanen for denne aktiviteten var basert på kravene i 
standardene  ISO 20714:2019, CEN/TS 17287:2019, CEN/
TS 17287:2019, og ISO 13127:2012 samt kriterier fastsatt i 
tilleggstester. Planen inkluderte vurderinger for å bekrefte:

• kjemisk sammensetning av e-væsken, inkludert 
nikotininnholdet,

• funksjonalitet og funksjonell sikkerhet ved e-sigarettenheter,

• barnesikring og lekkasjesikring (spesielt under påfylling) av 
elektroniske sigarettenheter,

• bestanddeler i aerosolene som brukes.

Testresultater
Tilsammen 137 av de 169 prøvene (81%) som ble testet av 
laboratoriet oppfylte kravene som var definert i den endelige 
testplanen, som vist i diagrammet nedenfor. De gjenværende 32 
prøvene (19%) hadde minst ett testkriterium de ikke oppfylte. Et 
mye høyere antall prøver av e-sigarettenheter oppfylte ikke de 
relevante kravene (60%) sammenlignet med e-væsker (8%).

Aktiviteten fokuserte på e-sigarettenheter (e-sigaretter for engangsbruk, oppladbare e-sigarettenheter i 
forskjellige størrelser) og e-væsker med og uten nikotin.

Hovedårsakene til dette var knyttet til det gjenlukkbare 
barnesikre emballasjesystemet til enhetene, deres 
bruddsikring og systemene de bruker for lekkasjesikring av 
væskereservoarene. Flere produkter oppfylte ikke flere krav 
angående inneslutning av e-væsken.

For e-væsker, av de 132 prøvene som ble testet, hadde 
majoriteten av prøvene som ikke oppfylte kravene (7 av 10) 
problemer knyttet til tilstedeværelsen av diacetyl, som er et 
tilsetningsstoff som brukes for å gi en smøraktig smak. To prøver 
av e-væske som ikke oppfylte kravene hadde problemer knyttet 
til tilstedeværelsen av aldehyder, som vanligvis anses som giftige 
og potensielt kan skade brukerne.

Mer enn halvparten av de vurderte produktene (54%) hadde feil 
eller fraværende advarsler, merker og bruksanvisninger.

Tiltak iverksatt
Basert på testresultatene utførte MSA-ene risikovurdering og 
bestemte hvilke korrigerende tiltak som måtte tas, som illustrert 
i bildene nedenfor.

Figur 13 - Samlede testresultater (N=169)
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Figur 14 - RA-utfall og tiltak iverksatt for prøver testet innenfor denne PSA

Risikonivå for prøvene som ikke oppfylte 
kravene (N=90)

Tiltak tatt for prøver som ikke oppfylte 
kravene (N=90)

80

60

40

20

0

19

1 13
19

66

Etter handlingene som ble utløst av den felles testkampanjen, 
ble 12 produkter utpekt i varsler gjennom Safety Gate.
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2.5 Personlig vernetilbehør

Testkriterier
Et utvalg klausuler fra følgende europeiske standarder (EN) ble 
inkludert i testplanene:  

• EN1078:2012+A1:2021 – Hjelmer for pedalsyklister 
og brukere av skateboard eller rulleskøyter, og side-/
rotasjonstester;

• EN1080:2013 - Støtbeskyttelseshjelmer for små barn og 
side-/rotasjonstester;

• EN13356:2001 — Synlighetstilbehør for ikke-profesjonell bruk 
- Testmetoder og krav og LED-tester (lysstyrke og farge på 
LED-lys),

• EN1150:1999 – Synlighetsklær for ikke-profesjonell bruk.

Testresultater
Totalt 91 av de 131 prøvene (69%) testet av laboratoriet 
oppfylte alle krav definert i den endelige testplanen, som vist i 
grafen nedenfor. De gjenværende 40 prøvene (31%) hadde minst 
ett testkriterium de ikke oppfylte.

Aktiviteten fokuserte på fire produktkategorier:
1. hjelmer for pedalsyklister og brukere av skateboard eller rulleskøyter (for både voksne og barn),
2. barnehjelmer for fritidsaktiviteter i miljøer som har påvist risiko for hodeskader i kombinasjon med 
kvelningsfare,
3. synlighetstilbehør for ikke-profesjonell bruk med og uten lysemitterende diode (LED)-lys,
4. synlighetsklær for ikke-profesjonell bruk.

Produktkategorien med flest prøver som hadde minst ett 
krav i testprotokollen de ikke oppfylte, var synlighetsklær 
(61%), etterfulgt av synlighetstilbehør (32%) og hjelmer for 
pedalsyklister og brukere av skateboard eller rulleskøyter (23%). 
Begge de to prøvene av barnehjelmer til fritidsaktiviteter i 
miljøer som har påvist risiko for hodeskader i kombinasjon med 
risiko for kvelning, oppfylte alle relevante krav i standarden. Alle 
14 synlighetstilbehør med LED-lys som ble testet, oppfylte de 
relevante kravene.

Totalt var det 85 % av prøvene som ikke oppfylte minst ett av 
kravene til advarsler, merking og instruksjoner i kontrollene som 
ble utført av MSA-ene.

Tiltak iverksatt
Basert på testresultatene utførte MSA-ene risikovurdering og 
bestemte hvilke korrigerende tiltak som måtte tas, som illustrert 
i bildene nedenfor.
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Figur 15 - Samlede testresultater 
(N = 131)

Figur 16 - RA-utfall og tiltak iverksatt for prøver testet innenfor denne PSA
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Som følge av hendelser startet av felles testkampanje, ble tre 
produkter utpekt i varsler gjennom Safety Gate og varsler for 
ytterligere fem produkter avventer. 
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3. Hybridaktivitet 
3.1 Testing av farlige forfalskede produkter
Produktomfang
Aktiviteten tok sikte på innhenting og test av et utvalg bekreftede 
forfalskede produkter som utgjør potensielle sikkerhetsproblemer. 
Valget av produktkategorien som skulle testes ble avtalt i 
begynnelsen av aktiviteten ved å ta hensyn til deltakernes 
ulike bekymringer.  Et av målene var å ta prøver av forfalskede 
hjelmer for syklister og for brukere av skateboard eller 
rulleskøyter for å kunne sammenligne testresultatene med 
resultatene fra aktiviteten med fokus på autentiske hjelmer for 
sykling, skateboard og rulleskøyter (CASP 2021 – PSA5) som ble 
utført samtidig.

Testkriterier
De forfalskede hjelmene for syklister og brukere av skateboard 
eller rulleskøyter ble testet mot EN1078:2012+A1:2021 
(støtdempende evne, styrke, effektivitet, side-/rotasjonstester).

Testingen av de innhentede forfalskningene ble utført i henhold 
til de samme kriteriene, i samme laboratorium som var valgt for 
å teste hjelmene samlet for PSA 5. 

Testresultater
Til tross for den beskjedne prøvestørrelsen, viser testresultatene 
en feilrate på 100%. Hver forfalskede hjelm mislyktes i 
betydelige sikkerhetsbestemmelser i EN1078:2012+A1:2021 
– ofte mot mer enn én sikkerhetsytelsesklausul. Den tekniske 
eksperten og MSA-ene konkluderte med at forfalskede hjelmer 
utgjør en reell risiko for forbrukersikkerheten i trafikksituasjoner 
med høy risiko.

Tiltak iverksatt
Basert på testresultatene utførte MSA-ene risikovurdering og 
bestemte hvilke korrigerende tiltak som måtte tas, som illustrert 
i bildene nedenfor.
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Figur 17 - Samlede testresultater (N=5) Figur 18 - RA-utfall og tiltak iverksatt for prøver testet innenfor denne aktiviteten
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Etter handlingene som ble utløst av den felles testkampanjen,  
ble ett produkt utpekt i varsler gjennom Safety Gate.
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3.2 Horisontale aspekter av 
 farlige forfalskede produkter
Innenfor aktivitetens omfang identifiserte MSA-ene de viktigste 
utfordringene som MSA-er står overfor i forhold til mistenkte 
farlige forfalskede produkter og utviklet tilnærminger for å 
løse dem. Blant disse utfordringene er: identifisere forfalskede 
varer, velge riktig produkt, etablere partnerskap og mystery 
shopping.

Ettersom det var første gang et CASP-prosjekt gjennomførte 
en felles europeisk aktivitet om sikkerheten til varer anerkjent 
som forfalskede, ble det dessuten gjort mange erfaringer, som 
ble innlemmet i en optimal prosess for en felles europeisk 
handling mot usikre forfalskede varer. Aktivitetens resultater 
inkluderer et prosesskart, definisjonen av prosessens hovedtrinn, 
roller og ansvar, og råd til MSA-er som ønsker å lede felles 
handlinger i fremtiden.

Figur 19 - Oversikt over MSA-enes utfordringer i forhold til mistenkte farlige forfalskede varer
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4. Horisontale aktiviteter 
4.1 Markedsovervåking på nett

Kontekst
Den raske veksten av e-handel de siste årene og COVID-19-
pandemien, som akselererte denne utviklingen, har ført til en 
betydelig økning i nettsalg av ulovlige varer. Dette utgjør en 
sikkerhetsrisiko for forbrukerne og skaper nye utfordringer 
for MSA-er. Myndighetene må tilpasse sine tradisjonelle 
markedsovervåkningsstrategier til den digitale tidsalderen for 
å sikre fortsatt forbrukerbeskyttelse. Aktivitetens mål var å 
etablere en felles tilnærming, og dermed oppnå bedre tilpasning 
og større ensartethet på europeisk nivå.

Målsetninger
Ved å fortsette arbeidet som allerede ble utført i tidligere OMS-
aktiviteter, forbedret de to hovedpilarene i 2021 ytterligere 
MSA-enes OMS-operasjoner og lærte å bruke EU-kommisjonens 
nye e-overvåkingsverktøy for webcrawler. Følgende hovedmål var 
i fokus: 

Aktivitetens mål var å integrere markedsovervåking på nett i MSA-ers daglige arbeid og gi veiledning og 
verktøy for å muliggjøre effektiv overvåking og dermed beskytte forbrukerne mot farlige produkter som 
selges online. 

• fremme bruken av EU-kommisjonens e-overvåkingsverktøy,

• skape en trinnvis veiledning om hvordan OMS gjennomføres,

• forbedre samarbeid over grensene mellom MSA-er i og 
utenfor EU,

• håndtere drop-shipping-fenomenet og tilhørende utfordringer.

Prosesser
OMS HA ga en plattform for MSA-er der de kunne fokusere på 
markedsovervåking på nett. Etter en rangering av utfordringer 
under oppstartsmøtet, ble det besluttet å fokusere på de tre 
øverste aspektene fremhevet som de viktigste for å forbedre 
effektiviteten ved OMS-operasjoner (hvordan utføre OMS, 
samarbeid over grensene og drop-shipping). Gjennom bruk av 
Wiki-plattformen, samlingen av tilbakemeldinger mellom, og 
idédugnad under møtene, utviklet MSA-ene verktøy og strategier 
for å takle de identifiserte utfordringene. 

 

VEILEDNINGSDOKUMENT E-OVERVÅKINGSWORKSHOP OM 
WEBCRAWLER-VERKTØYET

PROSESS PÅ HØYT NIVÅ FOR 
INNSAMLING AV NETTBUTIKKER

Det er delt inn i tre deler (hvordan 
utføre markedsovervåking på nett, drop-
shipping og samarbeid over grensene) 
og inneholder verktøy og retningslinjer 
som er utviklet av deltakende MSA-er:
• et prosesskart på høyt nivå om 

hvordan nettinspeksjoner utføres,
• et MSA drop-shipping-sett som 

inneholder råd om håndtering av 
selgere som bruker drop-shipping-
modellen,

• en samarbeids- og 
kommunikasjonsmekanisme for 
å overvinne begrensninger på 
individuelle håndhevelsesmakter 
pålagt av nasjonale grenser.

MSA-ene deltok på en workshop om EU-
kommisjonens nye e-overvåkingsverktøy 
og ble opplært i hvordan de kunne bruke 
det effektivt til å identifisere farlige 
produkter som selges på nettet.

Det ble utviklet en prosess for å sikre at 
de mest relevante nettbutikkene i hvert 
medlemsland er oppført og inkludert i 
EU-kommisjonens e-overvåkingsverktøy.

CASP 2021 OMS HA hadde tre hovedresultat. 

Resultater
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4.2 Risikovurdering og risikohåndtering

Kontekst
I henhold til Direktiv om generell produktsikkerhet (2001/95/
EC) må et produkt være trygt når det brukes under rimelig 
forutsigbare forhold gjennom hele produktets levetid. Når 
man vurderer om et produkt utgjør en risiko, bør vurderingen 
derfor baseres på de harmoniserte og reproduserbare 
risikovurderingsprinsippene fastsatt i vedtak (EU) 2019/417 
(RAPEX-retningslinjer). For å beskytte forbrukernes helse og 
sikkerhet, iverksetter MSA-er korrigerende risikostyringstiltak 
basert på testresultatene og risikovurderingen. Robuste RA-er er 
nøkkelen til å iverksette de mest hensiktsmessige og effektive 
korrigerende tiltakene for å redusere risikoen for skader og 
beskytte forbrukerne.  

Målsetninger
Ved å bygge på tidligere CASP-aktiviteter, prøvde RAM 
HA å harmonisere risikovurderingen og risikostyringen av 
forbrukerprodukter som ikke er næringsmidler. De spesifikke 
målene for aktiviteten inkluderte: 

• kartlegge risiko og områder som er utfordrende å vurdere og 
administrere for MSA-er, 

• dele strategier og verktøy for å overvinne disse utfordringene 
gjennom en rekke workshop-er for problemløsning, 

• utarbeide veiledningsdokumenter om RA og risikostyring 
som gir råd om å identifisere skadescenarier, estimere 
risikosannsynligheter, og bestemme passende korrigerende 
handlinger.  

 

CASP 2021 RAM HA fokuserte på å øke ensartethet i risikovurderingen (RA) og risikohåndtering av 
produkter som ikke er næringsmidler på tvers av MSA-er i EU/EØS ved å utveksle synspunkter og beste 
praksis.       

Prosess
RAM HA ga et viktig forum for deltakende MSA-er til diskusjoner 
om utfordringer og utveksling av kunnskap relatert til RAM. 
MSA-ene, sammen med eksperten, løste en serie casestudier om 
risikovurdering og risikostyring som ble valgt for å demonstrere 
de utfordrende faregruppene MSA-ene hadde identifisert 
under oppstartsmøtet. Basert på MSA-enes tilbakemeldinger 
og diskusjonene under workshopene for problemløsning, ble 
retningslinjer utarbeidet for å støtte MSA-er med verktøy og 
strategier som kan brukes til å overvinne vanlige utfordringer ved 
risikovurdering og risikostyring av farlige produkter. 

 

WORKSHOP-ER FOR    
PROBLEMLØSING  

VEILEDNINGSDOKUMENT OM   
RISIKOVURDERING 

VEILEDNINGSDOKUMENT OM  
RISIKOHÅNDTERING 

I løpet av to workshoper for 
problemløsning diskuterte MSA-er både 
RA- og risikostyringsutfordringer basert 
på et utvalg casestudier.  

Et veiledningsdokument om felles RA-
utfordringer og verktøy og strategier 
for å overvinne dem ble utarbeidet 
for å gi MSA-er veiledning i hvordan 
man utvikler skadescenarier, estimerer 
sannsynligheter og bestemmer 
risikoutfall.  

Et andre veiledningsdokument om 
risikohåndtering ble utarbeidet, og ga 
MSA verktøy og strategier for å overvinne 
risikohåndteringsutfordringer og bidra til 
å beslutte korrigerende tiltak.  

For å gi ytterligere veiledning til MSA-er og øke ensartetheten 
ved RA-er og risikohåndteringshandlinger, var RAM HA organisert 
rundt tre hovedresultater: 

Resultater
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4.3 Kriseberedskap og 
 krisehåndtering  

Kontekst
Med tanke på utfordringene som MSA-ene møtte under COVID-
19-pandemien, ble kriseberedskap og rettidig respons på og 
håndtering av eksepsjonelle situasjoner og krisesituasjoner 
ansett som sentrale elementer når det gjelder å holde EUs 
indre marked trygt. Å ha en kriseplan (som inkluderer en 
kommunikasjonsstrategi og en forretningskontinuitetsplan) 
på plass ble identifisert som et essensielt element når det 
gjelder bedre forberedelse til og håndtering av en krise. Denne 
må imidlertid skreddersys for hver organisasjon. Målet med 
aktiviteten var derfor å utvikle en tilnærming som kan tilpasses 
av hver MSA basert på deres spesifikke behov og verdier.

Målsetninger
Målene for denne aktiviteten var:  

• dele tilnærminger og beste praksis benyttet av MSA-er under 
COVID-19-pandemien,

• utveksle synspunkter og erfaringer om hvordan man kan 
håndtere utfordringer som oppstår i krisesituasjoner,

• utvikle en felles strategi for hvordan man forbereder seg 
på og hvordan man lykkes med å håndtere fremtidige 
krisesituasjoner.

CASP 2021 Kriseberedskap og krisehåndtering HA fokuserte på å identifisere hovedelementene som MSA-
er bør vurdere for å holde EUs indre marked trygt i eksepsjonelle situasjoner og krisesituasjoner. 

Prosesser
Kriseberedskap og krisehåndtering HA ga et viktig forum for 
deltakende MSA-er til diskusjoner om utfordringer og utveksling 
av kunnskap. Hver MSA ble opprinnelig intervjuet av den tekniske 
eksperten og prosjektgruppen for å samle informasjon om deres 
individuelle erfaringer om hvordan de håndterte tidligere kriser 
og hvordan de ville forberede seg på fremtidige. Basert på MSA-
enes tilbakemeldinger og diskusjonene under aktivitetsmøtene, 
ble det utarbeidet retningslinjer for å støtte MSA-er med verktøy 
og strategier som kan brukes av hver av dem til å utvikle sine 
egne planer for kriseberedskap og krisehåndtering. I tillegg 
formulerte deltakende MSA-er i fellesskap under aktivitetsmøter 
en liste over anbefalinger og beste praksis som kan være 
verdifulle for alle MSA-er ved forberedelse til og effektiv 
håndtering av fremtidige krisesituasjoner.

VEILEDNINGSDOKUMENT MSA-AKTIVITETER UNDER COVID-19

Dokumentet illustrerer tilnærmingen utarbeidet med de 
deltakende MSA-ene om hvordan man bedre kan forberede 
seg på en krise og hvordan den skal håndteres når den 
oppstår. Veiledningsdokumentet inneholder en liste over tips 
og beste praksis som MSA-er kan vurdere når de utarbeider 
egne kriseplaner. Dessuten inneholder det et avsnitt om 
hvordan man håndterer en paneuropeisk krise, hvilke 
verktøy som er tilgjengelige for MSA-er for kommunikasjon 
og samarbeid på EU-nivå, og anbefalinger om hvordan 
denne prosessen kan forbedres ytterligere. Tilnærmingen 
ble demonstrert gjennom casestudier av MSA-er som hadde 
tidligere erfaringer med krisehåndtering.

Målet med dette dokumentet var å oppsummere 
hovedutfordringene som MSA-er står overfor og deres 
tilnærminger til Kriseberedskap og krisehåndtering under 
COVID-19-pandemien. Rapporten inkluderer erfaringer fra 
MSA-ene og de beste praksiser som ble samlet inn. 

Resultater
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5.1 Hovedresultater

5.2 Generelle konklusjoner og erfaringer

Totalt 38 myndigheter fra 19 ulike EU/EØS-medlemsstater 
kombinerte sin markedsovervåkningsinnsats for å styrke 
sikkerheten til produkter markedsført på det europeiske 
markedet, og:

•  testet 627 produkter fra fem forskjellige kategorier og fem 
forfalskede hjelmer i sine respektive markeder og sendte 
dem til testing i akkrediterte laboratorier innen EU,

•  analyserte resultatene av testene, vurderte sammen 
hvilken risiko som ble avslørt av testene, og bestemte hvilke 
korrigerende tiltak som måtte iverksettes for produkter som 
ikke var i samsvar og som ble funnet å utgjøre en risiko for 
forbrukerne,

•  sendte 99 varsler til Safety Gate,

•  utviklet i samarbeid fem veiledningsdokumenter og tre 
rapporter som adresserer de viktigste horisontale temaene 
for markedsovervåking.

Innsikten samlet gjennom CASP 2021-aktivitetene om 
produkttesting og markedsovervåkningsrelaterte emner er 
verdifulle ikke bare for MSA-er, men også direkte relevante for 
forbrukere og økonomiske aktører.

Denne rapporten ga en oversikt over alle aktivitetene og 
resultatene fra CASP 2021. Mer detaljert informasjon finnes 
i de separate aktivitetsrapportene. Videre er det produsert et 
omfattende kommunikasjonsverktøysett på alle EU-språk, 
pluss norsk og islandsk. Alt offentlig materiale og rapporter er 
tilgjengelig på den dedikerte CASP-nettsiden (https://ec.europa.
eu/safety-gate/#/screen/pages/casp).

5. Konklusjoner 

Produktspesifikke aktiviteter
Øvelsen for prioritetsinnstilling som ble utført før lanseringen av 
prosjektet identifiserte produktkategorier som krever ytterligere 
oppmerksomhet når det gjelder markedsovervåking på det 
europeiske markedet. Totalt 233 av de 627 testede produktene 
hadde minst ett krav, identifisert i testplanene, de ikke oppfylte. 
Blant disse ble 89 produkter vurdert til å utgjøre alvorlig risiko, 
31 høy risiko, 25 middels risiko og 123 lav risiko. MSA-ene 
har iverksatt de nødvendige tiltakene basert på den utførte 
risikovurderingen, og totalt 99 produkter ble gitt Safety Gate-
varsler, slik at relevant informasjon kunne deles med andre MSA-
er, forbrukere og økonomiske aktører3. Fem forfalskede produkter 
ble testet og funnet farlige. 

Hybride og horisontale aktiviteter
HA-ene lyktes med å utvikle spesifikke verktøy og retningslinjer 
for MSA-ene som et resultat av utveksling av ideer, erfaringer og 
beste praksis.

• Den første hybridkoordinerte aktiviteten mot farlige 
forfalskede produkter brakte mange utfordringer og 
erfaringer. Blant disse utfordringene var identifisering av 
forfalskede varer, valg av riktig produkt, og definering av 
samarbeidsmulighetene til de aktuelle aktørene, slik som 
forskjellige myndigheter og rettighetshavere involvert. Blant 
erfaringene er at MSA-er som deltar i en koordinert europeisk 
aksjon mot potensielt farlige forfalskede varer, må være 
kompetente, helt fra prøveinnhenting til innsending av Safety 
Gate-varsler. Erfaringene har blitt innlemmet i en optimal 
prosess for koordinerte europeiske aktiviteter på farlige 
forfalskede varer, som er en del av et veiledningsdokument 
utviklet for MSA-ene.

• Markedsovervåking på nett er en grunnleggende del 
av MSA-enes markedsovervåkningsaktiviteter og krever 
tilpasning til nye utfordringer for å sikre effektivitet ved 

MSA-operasjoner og dermed sikkerheten til produkter 
markedsført på EUs indre marked. Gjennom OMS HA var 
MSA-ene i stand til å identifisere og diskutere tre assosierte 
utfordringer (nemlig hvordan man utfører OMS, drop-
shipping og samarbeid over grensene), etablere en samling 
av eksisterende beste praksiser og i fellesskap utvikle et 
sett med verktøy for å adressere disse effektivt. I tillegg 
ble MSA-ene introdusert for EU-kommisjonens webcrawler 
e-overvåkingsverktøy og kan bruke dette til å lette og 
automatisere oppgaver og forbedre sine generelle OMS-
operasjoner ytterligere.     

• Robust risikovurdering er nøkkelen til å iverksette de mest 
hensiktsmessige og effektive tiltak for å beskytte forbrukernes 
helse og sikkerhet. RAM HA ga et viktig forum for de 
deltakende MSA-ene for diskusjon av utfordringer og beste 
praksis knyttet til risikovurdering og risikohåndtering. 
Med fokus på risikovurdering og risikohåndtering, 
inkluderer veiledningsdokumentene skadescenarier og 
risikosannsynligheter for hver casestudie som ble diskutert 
under aktiviteten, og gir verktøy og strategier for å utføre 
robuste RA-er og utvikle hensiktsmessige og effektive 
risikohåndteringshandlinger. Kombinasjonen av veiledning 
og virkelige casestudier tillot MSA-er å bruke nyervervede 
konsepter og verktøy i praksis for å hjelpe med vurdering og 
håndtering av lignende risikoer i fremtiden.

• Forberedelse til hendelser som kan hindre 
virksomhetskontinuitet og føre til en krise er 
nøkkelen til å minimere den assosierte skaden og 
forstyrrelsen og få en organisasjon tilbake til sin vanlige 
forretningsvirksomhet så raskt som mulig. En av erfaringene i 
krisehåndteringsaktiviteten var viktigheten av å utvikle en 
kriseplan (som inkluderer en kommunikasjonsstrategi og en 
engasjementsplan for interessenter) i beredskapsfasen for å 
kunne reagere raskt på en hendelse og effektivt håndtere en 
potensiell krise. 

3 Rapporterte resultater er basert på informasjonen som er tilgjengelig den 31. mars 2021 (inkludert). Kategorien «ikke rapportert» viser til tilfeller der tiltak ennå ikke er fastslått.
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Generell erfaring
Erfaringene fra prosjektet er oppsummert nedenfor:

• Valg av testlaboratorier. Den tidlige kartleggingen av 
kvalifiserte testlaboratorier gjorde det mulig for entreprenøren 
å samle innledende informasjon om akkreditering, priser og 
deres logistiske evner når det gjelder å tilfredsstille kravene 
i CASP-testkampanjer. MSA-er var i stand til å velge (ved 
avstemming) testlaboratoriene for PSA-ene på grunnlag 
av informasjonen som ble samlet inn og presentert av 
entreprenøren.

• Felles øvelser for risikovurdering. Gjennomføring 
av risikovurderingsøvelsene på produkter testet under 
PSA-ene og hybridaktiviteten var unike praktiske 
muligheter for å harmonisere praksis som ble brukt av 
de ulike MSA-ene som var ansvarlige for å gjennomføre 
markedsovervåkningsaktiviteter på produkter som ikke 
oppfylte testkravene.

• Den rette blandingen av digitale og offline 
interaksjoner. På grunn av COVID-19 måtte CASP 2021 
organiseres fullstendig gjennom digitale midler. Ved hjelp av 
digitale verktøy som Wiki, Zoom, Mural og Slido, var MSA-
er i stand til å utvikle prosjektdokumentene i fellesskap, 
samhandle regelmessig og ta beslutninger om ulike aspekter 
av aktivitetene. Flere representanter per MSA kunne delta 
i prosjektmøter og utveksle flere synspunkter på viktige 
produktsikkerhetsspørsmål. Men, når det er mulig, anbefales 
fysiske møter fortsatt for hovedarrangementer for å 
ytterligere muliggjøre diskusjoner og nettverksaktiviteter blant 
deltakerne.
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5.3 Anbefalinger
Til forbrukere
•  Overvåk Safety Gate. Safety Gate-systemet bør 

overvåkes regelmessig, da det inneholder relevant 
informasjon om tilbakekalte og forbudte produkter. 
Ethvert sikkerhetsproblem som identifiseres skal alltid 
rapporteres til den kompetente MSA. 

•  Advarsler, merking og bruksanvisninger. Vær spesielt 
oppmerksom på advarslene og merkingen som følger 
med produktene. Les instruksjonene nøye for å sørge for 
sikker bruk av produktet. Disse bør være tilgjengelige på 
salgslandets nasjonale språk. 

•  Kjøp produkter fra pålitelige detaljhandelskanaler. 
Kjøp produktene dine fra pålitelige forhandlere som kan 
hjelpe deg med å håndtere eventuelle problemer eller 
sikkerhetsproblemer knyttet til kjøpet ditt. Forbrukerne 
bør utvise forsiktighet når de kjøper fra markedsplasser 
på nettet, spesielt hvis selgerne befinner seg utenfor EU. 
Forbrukerforeninger og testkampanjer kan gi pålitelige 
produktanmeldelser. 

Til økonomiske aktører
Vær oppmerksom på dine forpliktelser i henhold til 
gjeldende lovgivning. Økonomiske aktører er ansvarlige 
for sikkerheten til produktene de markedsfører på EUs 
indre marked. Før du markedsfører noe produkt, må du 
være oppmerksom på alle gjeldende lovkrav. Europeiske og 
internasjonale standarder gir pålitelige tekniske løsninger 
som produsenter kan følge under design og produksjon av 
et produkt for å demonstrere at de overholder eventuelle 
obligatoriske lovkrav.

Advarsler, merking og bruksanvisninger. Vær spesielt 
oppmerksom på advarsler, merking og instruksjoner 
som følger med et produkt, da de gir viktig informasjon 
om produktet og sikker bruk av dette. Disse skal være 
klare, uttømmende og tilgjengelige på salgslandets 
nasjonale språk. Informasjon, for eksempel navn og 
adresse til produsenten eller importøren og detaljene 
til kontaktpersonen i EU, sikrer at produktet lett kan 
identifiseres og spores.

Rapporter hendelser til kompetent myndighet. Der et 
produkt utgjør en sikkerhetsrisiko, har økonomiske aktører 
en juridisk plikt til å umiddelbart informere den kompetente 
nasjonale myndigheten i medlemsstaten der produktet er 
gjort tilgjengelig.

Tilbakekallinger. Kommuniser tydelig med forbrukere 
om hvordan de vil motta informasjon om mulige 
tilbakekallingshandlinger. Gjør tilbakekallingsvarsler klare 
og tilgjengelige, og samarbeid med MSA-er for effektivt 
å administrere tilbakekallingen. Overvåk regelmessig 
virkningen av en tilbakekalling og juster strategien deretter.

Til europeiske og nasjonale myndigheter
Hold de relevante sektorene under overvåking. 
Testresultater fra testkampanjene gjennomført i alle PSA-
ene i CASP 2021-prosjektet viste at visse sektorer bør 
holdes under overvåking av MSA-ene. Regelmessige tester 
og dokumentariske kontroller kan redusere mengden usikre 
produkter på markedet.

Samarbeid mellom markedsovervåknings- og 
tollmyndigheter. MSA-er må samarbeide tett med 
tollmyndigheter for å forhindre at usikre produkter kommer 
inn i EU.

Engasjement i utarbeiding og forbedring av 
standarder. MSA-ene og EU-kommisjonen bør 
samarbeide med de relevante komiteene fra de europeiske 
standardiseringsorganisasjonene og med andre interessenter 
som er involvert i reguleringsarbeid for å bidra til utvikling 
eller forbedring av standarder. Resultatene av tester utført 
av individuelle MSA-er eller under koordinerte aktiviteter kan 
vise seg å være nyttige for standardiseringsarbeid. 
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Annex
Report on notifications submitted to Safety Gate 
as a result of CASP 2021

Introduction

This report provides a visual summary of:

• Products tested;

• Products that did not meet the requirements set in the 
testing plans;

• Types and levels of risks ;

• Products notified in Safety Gate;

• Products to be notified in Safety Gate.

Product-specific activities
A total of 233 out of the 627 products tested did not meet 
at least one of the requirements identified in the testing 
plans. Among those, 89 products were assessed as posing 
serious risks, 31 high risk, 25 medium risk, and 123 low risk. 
The MSAs have taken the necessary measures based on 
the risk assessment performed, and a total of 99 products 
were subject to Safety Gate notifications so the relevant 
information could be shared with other MSAs, consumers, 
and economic operators1.

Hybrid activity
Five counterfeit products were tested and found dangerous.

MSAs sampled 627 products from five different product categories and five counterfeit helmets in their 
respective markets on the basis of a pre-selection by each of the MSAs, in line with the peculiarities of 
each market and sent them for testing in accredited laboratories located in the EU.

1 Reported results are based on the information available on 31 March 2021 (included).

Figure 1  
Products tested per activity (N=632)

Toys from  
non-EU web shops

E-cigarettes  
and liquids

Electric toys Personal protective  
equipment

Dangerous counterfeit  
products

Reclined cradles  
and baby swings

  

14%1%

20%

17%

27%

21%

Figure 2 - Overall test results (N=632)
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Toys from non-EU web shops

Plastic toys / toys with plastic parts for children under and above 
36 months collected online from non-EU web shops. 

Overall test results (N=92)
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Electric toys

1. Electric toys with button cells / other cells 

2. Electric ride-on toys

3. Electric toys with lasers / other lights

4. Remote-control toys

Overall test results (N=130)
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Reclined cradles and baby swings

Reclined cradles: fixed or folding chairs for infants designed to 
accommodate a child in a reclined position.

Baby swings: products of similar form to a reclined cradle, with 
the ability of enhanced the swinging movement of the chair in a 
reclined position.

Overall test results (N=105)

Met the  
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Did not meet  
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Met the  
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Did not meet  
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46% 54%

Result of warnings, markings and  
instructions checks performed by MSAs (N=1042)
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E-cigarettes and liquids

E-cigarettes: devices that heat a liquid to create an inhalable 
aerosol that simulates that of cigarettes. Various types of 
e-cigarettes were tested: single-use/disposable electronic 
cigarette,  medium-sized e-cigs, pen-style rechargeable 
e-cigarette, tank-style, large-sized rechargeable e-cigarette,  
and vape pod systems.

E-cigarette liquids: contain several chemicals like nicotine, 
propylene glycol, glycerine, artificial flavourings, and others.

Overall test results (N=169)

Risk level of the samples that did not 
meet the requirements (N=90)

Hazard group of the samples that did 
not meet the requirements (N=90)

Notifications on Safety Gate

Measures taken for samples that did 
not meet the requirements (N=90)

54% 46%

Test results per product type (N=169) Result of warnings, markings and  
instructions checks performed by MSAs (N=1703)

81%19%
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3 A total of 170  samples was collected by the MSAs and 169 were tested by the laboratory. The laboratory was unable to 
perform most of the tests on one sample of an e-cigarette device because the pods received were not compatible with the 
battery of the device.
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Personal protective equipment

1. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards or 
roller skates (for both adults and children)

2. Children’s helmets for recreational activities in environments 
which have proven risks of head injuries in combination with 
risk of strangulation

3. Visibility accessories for non-professional use with and 
without light-emitting diode (LED) lights

4. Visibility clothing for non-professional use

Overall test results (N=131)

Met the  
requirements

Met the  
requirements

Did not meet  
the requirements

Did not meet  
the requirements

85%

15%

Test results per product type (N=131) Result of warnings, markings and  
instructions checks performed by MSAs (N=131)

69%31%
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Dangerous counterfeit products

Counterfeit helmets for bicyclists and for users of skateboards or 
roller skates. 

1 product was subject to Safety Gate notification.

Overall test results (N=5)

Risk type of the samples that did not meet the requirements (N=5)

Notifications on Safety Gate 

Measures taken for samples that did not meet the requirements (N=5)
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