
Projekty koordinovaných činností týkajúcich sa 
bezpečnosti výrobkov (CASP) umožňujú všetkým 
orgánom dohľadu nad trhom z krajín Európskej únie 
(EÚ)/Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 
spolupracovať pri posilňovaní bezpečnosti výrobkov 
uvádzaných na jednotný európsky trh.

CASP sa každý rok skladá z rôznych činností, ktoré sa 
delia na činnosti zamerané na určitý výrobok (PSA) 
a horizontálne činnosti (HA). V programe CASP 2021 
bol zavedený nový typ činnosti, hybridná činnosť, ktorá 
umožňuje využívať výsledky testov na budovanie 
a prehlbovanie horizontálnych poznatkov.

Ciele
•	 Zabezpečiť	bezpečnosť	jednotného	trhu	tým,	
že	sa	orgánom	dohľadu	nad	trhom	poskytnú	
potrebné	nástroje	na	spoločné	testovanie	
výrobkov	uvádzaných	na	trh,	určenie	ich	rizík	
a	vymedzenie	spoločných	stanovísk	

	 a	postupov.
•	 Uľahčovať	diskusie	a	vytvárať	zmysluplnú	
výmenu	názorov	s	cieľom	rozvíjať	spoločné	
prístupy,	metodiky,	praktické	nástroje	

	 a	usmernenia.	
•	 Prispievať	k	zvyšovaniu	povedomia	
	 o	bezpečnosti	výrobkov	medzi	hospodárskymi	
subjektmi	a	spotrebiteľmi	prostredníctvom	
aktívnej	komunikácie.
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Na projekte CASP 2021  
sa zúčastnilo celkovo 38 
orgánov z 19 rôznych 
členských štátov EÚ/EHP

Hračky z  internetových 
obchodov mimo EÚ

E-cigarety  
a tekutiny

Elektrické hračky

Osobné ochranné 
prostriedky

Polohovateľné kolísky 
a detské hojdačky

Nebezpečné  
falšované výrobky

Spravodlivosť  
a spotrebitelia

SK



Online dohľade  
nad trhom

Pripravenosť na krízy 
a krízové riadenie

Hodnotenie  
a riadenie rizík

HA	umožnili	orgánom	dohľadu	
nad	trhom	diskutovať	
o	problémoch	spojených	
s	rôznymi	témami	spoločného	
záujmu	v	oblasti	dohľadu	nad	
trhom,	vymieňať	si	názory	
a	najlepšie	postupy	a	pripraviť	
realizovateľné	riešenia	
spoločných	problémov.	Cieľom	
týchto	činností	je	zvýšiť	
efektívnosť	činností	dohľadu	
nad	trhom	všetkých	orgánov	
dohľadu	nad	trhom	v	EÚ/EHP,	
nielen	tých,	ktoré	sa	zúčastnili	
na	činnostiach.

Oznámenia	v	systéme	Safety	Gate	na	základe	
výsledkov	testov	v	rámci	CASP	2021	

hračky z internetových obchodov mimo EÚ

elektrické hračky

polohovateľné kolísky a detské hojdačky

e-cigarety a tekutiny

osobné ochranné prostriedky
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Soumise 

En attente

Úroveň	rizika	vzoriek,	
ktoré	nesplnili	aspoň	jednu	
požiadavku

• aktualizovaný usmerňovací dokument k online dohľadu nad trhom
• zoznam internetových obchodov pre nástroj elektronického dohľadu typu webcrawler
• proces na vysokej úrovni na zhromažďovanie internetových obchodov, ktoré majú 

byť vložené do nástroja na prehľadávanie webových sídel

• usmerňovací dokument k výzvam spojeným s hodnotením rizík a nástrojom 
na ich prekonanie

•  usmerňovací dokument o riadení identifikovaných rizík.

• usmerňovací dokument
• prehľad činností vykonávaných orgánmi dohľadu nad trhom počas krízy COVID-19
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Viac	informácií	na


