
Projekty realizowane w ramach skoordynowanych działań 
w zakresie bezpieczeństwa produktów (CASP) umożliwiają 
współpracę wszystkich organów państw członkowskich 
Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) odpowiedzialnych za nadzór 
rynku, ukierunkowaną na zwiększanie bezpieczeństwa 
produktów trafiających na europejski jednolity rynek.
Każdego roku CASP składa się z różnych działań, 
pogrupowanych jako działania poświęcone pojedynczym 
produktom i działania horyzontalne. W ramach 
CASP 2021 po raz pierwszy realizowany będzie nowy 
typ działań – działanie hybrydowe, umożliwiające 
wykorzystanie wyników badań do rozwijania i pogłębiania 
wiedzy horyzontalnej.

Cele:
•	 zapewnienie	bezpieczeństwa	jednolitego	
rynku	poprzez	wyposażenie	organów	nadzoru	
rynku	w	narzędzia	niezbędne	do	wspólnego	
testowania	produktów	wprowadzanych	na	
rynek,	określania	związanego	z	nimi	ryzyka	
oraz	definiowania	wspólnych	stanowisk	

	 i	procedur
•	 ułatwienie	dyskusji	i	prowadzenie	rzeczowej	
wymiany	pomysłów	w	celu	opracowania	
wspólnych	podejść,	metodologii,	praktycznych	
narzędzi	i	wytycznych	

•	 przyczynianie	się	do	podnoszenia	świadomości	
w	zakresie	bezpieczeństwa	produktów	wśród	
podmiotów	gospodarczych	i	konsumentów	
poprzez	aktywną	strategię	komunikacji	na	
temat	swoich	działań	i	wyników
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W projekcie CASP 2021 
uczestniczyło w sumie 
38 organów z 19 państw 
członkowskich UE/EOG

Zabawki ze sklepów 
internetowych  
spoza UE

E-papierosy 
i płyny

Zabawki elektryczne

Środki ochrony 
indywidualnej

Leżaczki i huśtawki  
dla niemowląt

Niebezpieczne 
podrobione produkty

Wymiar  
sprawiedliwości
i konsumenci
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Nadzór rynku  
internetowego

Gotowość na wypadek 
sytuacji kryzysowych 
i zarządzanie kryzysowe

Ocena ryzyka  
i zarządzanie nim

Działania	horyzontalne	
umożliwiły	organom	nadzoru	
rynku	omówienie	wyzwań	
związanych	z	różnymi	tematami	
będącymi	przedmiotem	
wspólnego	zainteresowania	
w	zakresie	nadzoru	rynku,	
a	także	wymianę	poglądów	
i	najlepszych	praktyk	oraz	
przygotowanie	praktycznych	
rozwiązań	dla	wspólnych	
problemów.	Wytyczne,	
podręczniki	i	przewodniki	
opracowane	w	ramach	
tych	działań	mają	na	celu	
zwiększenie	skuteczności	
nadzoru	rynku	prowadzonego	
przez	wszystkie	rgany	nadzoru	
rynku	w	UE/EOG,	przy	czym	
są	one	udostępniane	również	
tym	organom,	które	nie	
uczestniczyły	w	działaniach.

Zgłoszenia	w	systemie	Safety	Gate	dokonane	na	
podstawie	wyników	badań	w	ramach	CASP	2021

Zabawki ze sklepów internetowych spoza UE

Zabawki elektryczne

Leżaczki i huśtawki dla niemowląt

E-papierosy i płyny

Środki ochrony indywidualnej

0 10 20 30 40 50 60

 

 

 

 

Zgłoszone  

Oczekujące

Poziom	ryzyka	próbek,	które	
nie	spełniły	co	najmniej	
jednego	wymogu

• Wytyczne dotyczące nadzoru rynku internetowego
• Lista sklepów internetowych w ramach narzędzia e-surveillance webcrawler
• Wysoce zaawansowany proces gromadzenia danych ze sklepów internetowych, 

przekazywanych następnie do narzędzia e-surveillance

• Wytyczne dotyczące wyzwań związanych z oceną ryzyka i narzędzi do ich 
przezwyciężania

• Wytyczne dotyczące zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem

• Wytyczne
• Przegląd działań zrealizowanych przez organy nadzoru rynku w czasie 
 kryzysu związanego z COVID-19
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Więcej	informacji	na	stronie


