
Projekti usklajenega delovanja za varnost izdelkov 
(CASP) omogočajo vsem organom za nadzor trga 
(MSA) iz držav Evropske unije (EU)/Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP), da sodelujejo pri 
krepitvi varnosti izdelkov, ki so dani v promet na 
evropski enotni trg.

Vsako leto je CASP sestavljen iz različnih dejavnosti, 
razvrščenih v dejavnosti, povezane s posameznimi 
izdelki (PSA), in horizontalne dejavnosti (HA). V 
programu CASP 2021 je bila uvedena nova vrsta 
dejavnosti, tj. hibridna dejavnost, ki omogoča, da 
se rezultati preizkusov uporabijo za krepitev in 
poglabljanje horizontalnega znanja.

Cilji:
• Zagotoviti varnost enotnega trga, tako da se 

organom za nadzor trga zagotovijo potrebna 
orodja za skupno preskušanje proizvodov, ki 
se dajejo na trg, ugotavljanje njihovih tveganj 
ter opredelitev skupnih stališč in postopkov.

• Olajšati razprave in vzpostaviti smiselno 
izmenjavo idej za razvoj skupnih pristopov, 
metodologij, praktičnih orodij in smernic. 

• Prispevati k ozaveščanju gospodarskih 
subjektov in potrošnikov o varnosti izdelkov 

 z aktivno komunikacijo.
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V projektu CASP 2021 je 
sodelovalo 38 organov  
iz 19 različnih držav članic  
EU/EGP.

Igrače iz spletnih 
trgovin zunaj EU

E-cigarete  
in tekočine

Električne igrače

Osebna varovalna 
oprema

Ležeče zibelke in 
otroške gugalnice

Nevarni  
ponarejeni izdelki

Pravosodje  
in potrošniki
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Nadzor  
spletnega trga

Pripravljenost na krize  
in njihovo obvladovanje

Ocena in obvladovanje 
tveganja

Horizontalne dejavnosti so 
organom za nadzor trga 
omogočile razpravo o izzivih, 
povezanih z različnimi temami 
skupnega interesa glede 
nadzora trga, izmenjavo mnenj 
in najboljših praks ter pripravo 
uporabnih rešitev. Namen 
teh dejavnosti je povečati 
učinkovitost dejavnosti nadzora 
trga vseh pristojnih organov 
za nadzor trga EU/EGP in ne 
le tistih, ki so sodelovali 
v dejavnostih.

Obvestila sistema Safety Gate, izdana na 
podlagi rezultatov preizkušanja v okviru 
projekta CASP 2021

Igrače iz spletnih trgovin zunaj EU

Električne igrače

Ležeče zibelke in otroške gugalnice

E-cigarete in tekočine

Osebna varovalna oprema
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Predloženo  

V teku

Stopnja tveganja vzorcev, 
ki niso izpolnjevali vsaj ene 
zahteve

• Smernice za NST
• Seznam spletnih trgovin za orodje spletnega pajka za e-nadzor
• Postopek na visoki ravni za zbiranje spletnih trgovin, ki jih je treba  

vnesti v orodje spletnega pajka

• Smernice o izzivih pri ocenah tveganja in orodjih za njihovo premagovanje
• Smernice o obvladovanju ugotovljenih tveganj

• Smernice
• Pregled dejavnosti, ki so jih med krizo COVID-19 izvajali pristojni organi za 

nadzor trga
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