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Povzetek 

Splošni opis
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.

Cilj projekta CASP je zagotoviti varen enotni trg tako, da 
se organom za nadzor trga zagotovijo potrebna orodja 
za skupno preizkušanje izdelkov, ki so dani v promet na 
enotni trg, določitev njihovega tveganja in oblikovanje 
skupnih stališč in postopkov. Poleg tega si s projektom 
CASP prizadevajo olajšati razprave in vzpostaviti smiselno 
izmenjavo zamisli za razvoj skupnih pristopov, metodologij, 
praktičnih orodij in smernic. Projekti CASP z aktivno 
komunikacijsko strategijo glede dejavnosti in rezultatov tudi 
prispevajo k večji ozaveščenosti o varnosti izdelkov med 
gospodarskimi subjekti in potrošniki.

Opis PSA, HA in hibridne   
dejavnosti
Projekti CASP spodbujajo pristojne organe držav članic k 
skupnemu delu v skladu z njihovimi prednostnimi nalogami. 
Vsako leto je CASP sestavljen iz različnih dejavnosti, 
razvrščenih v dejavnosti, povezane s posameznimi izdelki 
(PSA), in horizontalne dejavnosti (HA). Naloge, ki jih 
opravljajo pristojni organi za nadzor trga pri teh dveh vrstah 
dejavnosti, se precej razlikujejo. CASP 2021 je sestavljen iz 
petih PSA, treh HA in ene hibridne dejavnosti.

V okviru PSA organi za nadzor trga v akreditiranih 
laboratorijih skupaj preizkušajo različne vrste izdelkov, ki 
se dajejo na enotni trg, določijo tveganja, ki jih ti lahko 
predstavljajo, ter pripravijo skupna stališča in postopke. 
Cilj projekta CASP je v okviru HA omogočiti razprave in 
izmenjavo znanja za razvoj skupnih metodologij, praktičnih 
orodij in smernic za nadaljnjo uskladitev skupnih pristopov. 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.

Pregled CASP 2021 in njegovih dejavnosti

 

PSA HIBRIDNA DEJAVNOST HA

1.	Igrače	iz	spletnih	trgovin	
zunaj EU 

2.	Električne	igrače	
3.	Ležeče	zibelke	in	otroške	

gugalnice 
4.	E-cigarete	in	tekočine	
5. Osebna varovalna oprema 

(OVO)

1. Nadzor spletnega trga (NST)
2. Ocena in obvladovanje 

tveganja (RAM)
3. Pripravljenost na krize in 

njihovo obvladovanje

1. Nevarni ponarejeni izdelki
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Sklepi, priporočila in 
poročanje.  
Razprava o pridobljenih 
izkušnjah ter končni 
sklepi in priporočila

Zunanja komunikacija

2

2

3

34

4

5

6

57

Slika 1 – Pregled dejavnosti CASP 2021
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Glavni rezultati in zaključki projekta  
CASP 2021

S kombinacijo petih dejavnosti PSA iz projekta CASP 2021 so 
sodelujoči organi za nadzor trga skupaj zbrali 627 vzorcev v 
skladu z usklajeno metodologijo vzorčenja, opredeljeno za 
vsako kategorijo izdelka. Vzorčenje je bilo izvedeno na podlagi 
predhodne izbire vsakega od organov za nadzor trga v skladu s 
posebnostmi posameznega trga. 

Pri vsaki dejavnosti PSA so bili vzorci preizkušeni v enem 
samem akreditiranem laboratoriju z uporabo skupnega načrta 
preizkušanja.

Rezultati preizkusov vseh dejavnosti v okviru projekta CASP 
2021 temeljijo na preizkušanju določenih izdelkov, ki so jih 
vzorčili izkušeni organi za nadzor trga. Organi za nadzor trga 
običajno zbirajo vzorce na podlagi pristopa, ki temelji na 
tveganju. Ker pri posamezni dejavnosti ne sodelujejo vsi organi 
EU/EGP, končni rezultati ne zagotavljajo statistično zanesljive 
slike evropskega enotnega trga. Korektivni ukrepi, sprejeti na 
preizkušenih vzorcih, se osredotočajo na odstranitev izdelkov, ki 
predstavljajo tveganje za zdravje in varnost potrošnikov. 

V sliki 3 so prikazani skupni rezultati preizkušanja za vsako 
dejavnost, povezano s posameznim izdelkom. 

Organi za nadzor trga so izvedli ocene tveganja (RA) za vsak 
vzorec, ki ni izpolnjeval opredeljenih zahtev, da bi ugotovili 
in količinsko opredelili tveganja za potrošnike, vključno z 
opredelitvijo resnosti možne poškodbe, ki bi jo lahko utrpel 
uporabnik, in verjetnosti nastajanja tovrstnih poškodb.  Skupna 
ocena tveganja je pomemben del dejavnosti na srečanjih, pri 
čemer organom za nadzor trga omogoča oblikovanje skupnih 
pristopov in razpravo o zahtevnih primerih. Organi za nadzor 
trga so imeli tudi priložnost poročati in izmenjati mnenja o 
sprejetih korektivnih ukrepih.

Slika 4 – Stopnja tveganja vzorcev, ki niso izpolnjevali vsaj 
ene zahteve (N = 449)
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Slika 3 – Skupni rezultati preizkusov
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Slika 2 – Skupno število preizkušenih vzorcev (N=627)
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Sprejeti korektivni ukrepi Skupaj

PSA 1 PSA 2 PSA 3 PSA 4 PSA 5

Tabela 1 – Povzetek korektivnih ukrepov, sprejetih glede na PSA

Odpoklic izdelka iz uporabe pri končnih uporabnikih

Umik izdelka s trga

Prepoved prodaje izdelka

Uničenje izdelka

Ustavitev prodaje

Odstranitev seznama izdelkov s spletne tržnice/spletne 
trgovine

Začasna prepoved dobave izdelka

Uvoz, zavrnjen na meji

Sankcije zoper EO

Zahteva za spremembo/izboljšavo izdelka, poslana EO

Zahteva, da EO izdelek označi z ustreznimi opozorili

Opozarjanje potrošnikov na tveganja

Obveščanje pristojnega MSA

Drugo

Slika 5 – Obvestila sistema Safety Gate, izdanih na podlagi rezultatov preizkušanja v okviru projekta CASP 2021
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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 smernic, priročnikov 
in vodnikov, pripravljenih v okviru teh dejavnosti, je povečati 
učinkovitost dejavnosti nadzora trga vseh pristojnih organov 
za nadzor trga EU/EGP in jih posredovati tudi tistim, ki v teh 
dejavnostih niso sodelovali. V spodnji tabeli so povzeti glavni 
rezultati horizontalnih dejavnosti projekta CASP 2021.

Prva hibridna usklajena dejavnost v zvezi z nevarnimi 
ponarejenimi izdelki je prinesla številne izzive in spoznanja. 
Smernice za organe za nadzor trga so bile pripravljene 
med izvajanjem dejavnosti in vsebujejo ugotovljene izzive, 
predlagane pristope za njihovo reševanje ter pridobljene 
izkušnje pri obravnavi ponarejenih izdelkov (zlasti čelad za 
kolesarje ter uporabnike rolk in kotalk v skladu s področjem 
uporabe dejavnosti).

Za preizkušanje je bilo vzorčenih pet vrst ponarejenih čelad1.  
Rezultati preizkusov so pokazali, da pri vseh vzorcih ni bila 
izpolnjena vsaj ena od zahtev ustreznega standarda glede 
ključnih varnostnih parametrov čelad. Organi za nadzor trga 
so za vsak vzorec, ki ni izpolnjeval opredeljenih zahtev, izvedli 
oceno tveganja, da bi ugotovili in količinsko opredelili tveganja 
za potrošnike. Za tri vzorce je bilo ugotovljeno, da predstavljajo 
resno tveganje za potrošnike, zato so nekateri nadzorni organi 
za nadzor trga od spletnih tržnic/spletnih trgovin zahtevali umik 
seznama izdelkov.

 
HORIZONTALNE DEJAVNOSTI REZULTATI

NST 
 
 

RAM 

Pripravljenost na krize in njihovo 
obvladovanje 

• 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 

Povzetki in glavni rezultati horizontalnih dejavnosti

Povzetki in glavni rezultati hibridne dejavnosti

1 Zaradi izzivov, s katerimi so se MSA soočali med postopkom vzorčenja, je bilo za preizkušanje mogoče zbrati zgolj omejeno število vzorcev. Ti izzivi so bili med drugim povezani s 
sezonskostjo, prikritim nakupovanjem in postopkom dostave vzorcev.
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Priporočila
Naslednja priporočila temeljijo na razpravah, ki so potekale med 
organi za nadzor trga v času projekta in rezultatih dejavnosti. 
Celotna različica teh priporočil je na voljo na koncu tega poročila, 
posebna priporočila za vsako dejavnost pa so na voljo v posebnih 
poročilih o dejavnostih.

Za potrošnike 
• Spremljajte sistem Safety Gate. Sistem Safety 

Gate je treba redno spremljati, saj vsebuje pomembne 
informacije o izdelkih, za katere veljajo vprašanja glede 
varnosti, ki so bili odpoklicani in prepovedani. 

• Opozorila, oznake in navodila. Posebno pozornost 
posvetite opozorilom in oznakam, ki spremljajo izdelke. 

• Kupujte pri zaupanja vrednih maloprodajnih 
kanalih. Izdelke kupujte pri zanesljivih prodajalcih na 
drobno, ki vam lahko pomagajo pri reševanju morebitnih 
težav ali varnostnih vprašanj, povezanih z nakupom. 

Za evropske in nacionalne organe
• Nadzorujte zadevne sektorje. Rezultati kampanj 

preizkušanja, izvedenih v vseh PSA v okviru projekta CASP 
2021, so pokazali, da bi morali organi za nadzor trga še 
naprej nadzorovati določene sektorje. 

• Sodelovanje med organi za nadzor trga in carino. 
MSA morajo tesno sodelovati s carino, da bi preprečili 
vstop nevarnih izdelkov na trg EU.

• Sodelujte pri razvoju in izboljšanju standardov. MSA 
in Evropska komisija bi morali sodelovati z ustreznimi 
odbori evropskih organizacij za standardizacijo in drugimi 
deležniki, ki sodelujejo pri regulativnem delu, da bi 
prispevali k razvoju ali izboljšanju standardov. 

Za gospodarske subjekte
• Bodite pozorni na svoje obveznosti v skladu 

z veljavno zakonodajo. Gospodarski subjekti so 
odgovorni za varnost izdelkov, ki jih dajo na enotni 
evropski trg. Preden daste izdelek na trg, se seznanite z 
vsemi veljavnimi zakonskimi zahtevami. 

• Opozorila, oznake in navodila. Posebno pozornost 
namenite opozorilom, oznakam in navodilom, ki so 
priložena vsakemu izdelku, saj vsebujejo bistvene 
informacije o izdelku in njegovi varni uporabi. 

• Incidente prijavite pristojnemu organu. Kadar 
izdelek predstavlja varnostno tveganje, imajo EO pravno 
dolžnost, da o tem nemudoma obvestijo pristojni 
nacionalni organ države članice, v kateri je bil izdelek dan 
na voljo.

• Odpoklici. Jasno komunicirajte s potrošniki o tem, kako 
bodo prejeli informacije o možnih odpoklicih. 
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Splošni opis
CASP 2021 predstavlja tretjo izvedbo letnih projektov CASP. 
Projekt CASP 2021 obsega tri vrsti dejavnosti:

-  kampanjo preizkušanja izdelkov, imenovano dejavnosti, 
povezane s posameznimi izdelki oz. PSA, ki se osredotočajo 
na preizkušanje vzorcev opredeljenih kategorij izdelkov 
tako, da se sprejmejo usklajena merila za preizkušanje in 
vzorčenje;

-  forumi za izmenjavo znanja in za razprave za razvoj in 
izboljšanje obstoječih metodologij in skupnih pristopov glede 
na različne vidike nadzora trga – horizontalne dejavnosti oz. HA;

-  hibridna dejavnost, ki jo sestavljajo izmenjava znanja in 
horizontalne razprave o izzivih, ki jih predstavljajo domnevno 
nevarni ponarejeni izdelki, ter vzorčenje in preizkušanje 
izbranih ponarejenih izdelkov z morebitnimi varnostnimi 
težavami za potrošnike.

Pred začetkom projekta CASP 2021 je Generalni direktorat 
za pravosodje in potrošnike (GD JUST) koordiniral postopek 
določanja prednostnih nalog, da bi zbral prispevke držav članic 
glede izbire izdelkov in področij za usklajevalne dejavnosti. 
Organi za nadzor trga so za projekt CASP 2021 izbrali naslednjih 
pet PSA, tri HA in hibridno dejavnost:

1. Projekt CASP 2021 
1.1 Opis CASP 2021 in njegovih dejavnosti 

PSA

Igrače	iz	spletnih	trgovin	zunaj	EU

Električne	igrače

Ležeče	zibelke	in	otroške	gugalnice

E-cigarete	in	tekočine

Osebna varovalna oprema

HIBRIDNA DEJAVNOST

Nevarni ponarejeni izdelki

HA

Nadzor spletnega trga
Ocena in obvladovanje tveganja
Pripravljenost na krize in njihovo 
obvladovanje

Slika 6 – Časovni	razpored	dejavnosti	projekta	CASP	2021

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg.

2021 2022

Otvoritveni 
dogodek

Zaključni 
dogodek

Uvodna 
srečanja

1.  
sklop vmesnih 

srečanj

2. sklop vmesnih 
srečanj za 

HA in 
hibridne 

dejavnosti

3. sklop 
vmesnih srečanj

Laboratorijska 
srečanja

Končna 
srečanja

Uvedba

Uvedba

Uvedba

Preizkušanje

Preizkušanje/izvajanje

Izvajanje

Poročanje

Poročanje

Poročanje

Komunikacija

Komunikacija

Komunikacija

Dejavnosti, povezane s posameznimi izdelki

Hibridna dejavnost

Horizontalne dejavnosti
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1.2 Sodelujoči organi za nadzor trga
V projektu CASP 2021 je sodelovalo 38 organov iz 19 različnih držav 
članic EU/EGP.

DRŽAVA ORGAN MSA/CARINSKI ORGAN 

Avstrija 

 

 

 

 

Belgija 

 

 

 

 

 

 

Bolgarija 

Ciper 

Češka 

Danska

Finska 

Francija 

 

Hrvaška

Irska

Islandija 

Latvija 

Litva 

Luksemburg

Malta

Nemčija 

 

 

 

 

Norveška

Portugalska

Švedska 

 

Zvezno ministrstvo za socialne zadeve, zdravje, oskrbo in varstvo 

potrošnikov     

Avstrijska agencija za zdravje in varnost hrane 

Zvezno ministrstvo za socialne zadeve, zdravje, oskrbo in varstvo 

potrošnikov, enota III/A/2 - varnost proizvodov

Carinski organ Avstrije

Zvezna javna služba za zdravje, varnost prehranske verige in 

okolje - Zvezni okoljski inšpektorat

Zvezna javna služba za gospodarstvo - Generalni direktorat za 

kakovost in varnost

Zvezna javna služba za gospodarstvo   

Generalni direktorat za gospodarsko inšpekcijo  

Enota za boj proti ponarejanju

Zvezna javna služba Finance - Carinska uprava

Državna agencija za meroslovni in tehnični nadzor 

Komisija za varstvo potrošnikov

Služba za varstvo potrošnikov

Oddelek za inšpekcijo dela

Češka trgovinska inšpekcija

Ministrstvo za industrijo in trgovino

Danski organ za varnostno tehnologijo

Finska agencija za varnost in kemikalije

Nacionalni nadzorni organ za socialno varstvo in zdravje

Generalni direktorat za konkurenco potrošnikov in preprečevanje 

goljufij

Generalni direktorat za carine in trošarine

Državni inšpektorat

Komisija za konkurenco in varstvo potrošnikov

Stanovanjski in gradbeni organ

Davčni in carinski urad Islandije - Skatturin

Center za varstvo pravic potrošnikov

Državna služba za prihodke Latvije – Carinski svet

Državni organ za varstvo pravic potrošnikov
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2. Dejavnosti, povezane s posameznimi
 izdelki 
2.1 Igrače iz spletnih trgovin zunaj EU

Merila preizkušanja
V načrt preizkušanja je bila vključena izbira klavzul iz naslednjih 
dveh standardov in zahtev iz uredbe REACH: 

• Evropski standard (EN) 71-1:2014+A1:2018 Varnost igrač – 1. 
del: Mehanske in fizikalne lastnosti; 

• SL71-3:2019 Varnost igrač – 3. del: Migracija določenih 
elementov; 

• Uredba (ES) št. 1907/2006 - REACH (za kadmij, ftalate in 
policiklične aromatske ogljikovodike).

Rezultati preizkusov
Organi za nadzor trga so na začetku kupili skupaj 99 vzorcev. 
Vendar je bilo 7 vzorcev zunaj obsega, saj so bili na koncu 
razvrščeni kot plavajoči sedeži2. Rezultati preizkusov teh vzorcev 
niso predstavljeni v tem razdelku. 

Samo 15 od 92 igrač (16 %), ki so bile preizkušene v laboratoriju, 
je izpolnjevalo zahteve standardov, vključenih v načrt 

Za 53 izdelkov se je izdalo obvestilo v sistemu Safety Gate, 
obvestila za 3 dodatne izdelke pa so v teku.

Dejavnost je bila osredotočena na igrače iz umetne mase in igrače z deli iz umetne mase za otroke, 
starejše in mlajše od 36 mesecev. Igrače so bile vzorčene izključno prek spleta pri spletnih prodajalcih 
zunaj EU.

preizkušanja. Preostalih 77 vzorcev (84 %) ni izpolnjevalo vsaj 
ene od zahtev.

Mehanski preizkusi so pokazali večje število vzorcev, ki niso 
ustrezali zahtevam (84 %) v primerjavi s kemičnimi testi (21 %) 
Glavna ugotovljena kemična težava je bila povezana s ftalati. 
Skupaj 20 % vzorcev (18) ni ustrezalo zahtevam za ftalate. 

Nobeden od vzorcev (razen enega) ni ustrezal zahtevam glede 
opozoril, oznak in navodil pri pregledih, ki so jih izvedli MSA. 
Skupaj 61 % vzorcev ni imelo oznake CE ali pa je bila oznaka CE 
napačna.

Sprejeti ukrepi
Na podlagi rezultatov preizkusov so MSA opravili analize in 
se odločili, katere korektivne ukrepe je treba sprejeti, kot je 
prikazano na sliki 8.

Slika 7 – Skupni rezultati preizkusov 
(N = 92)

Izpolnjuje 
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Ne izpolnjuje 
zahtev
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Slika 8 – Rezultati RA in ukrepi, sprejeti za vzorce, preizkušene v okviru te PSA

Stopnja tveganja vzorcev, ki niso izpolnjevali 
zahtev (N = 91)
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Ukrepi, sprejeti za vzorce, ki niso izpolnjevali 
zahtev (N = 91)

2 Ti izdelki so se tržili in oblikovali tako, da jih je bilo enostavno zamenjati z igračami. Toda čeprav so napačno označeni in se tako tržijo kot igrače, se ti izdelki uvrščajo v opredelitev 
plavajočih sedežev, ki je navedena v dokumentu s smernicami Komisije št. 7 o uporabi direktive o varnosti igrač – igrače, ki se uporabljajo v vodi in na njej (DocsRoom – Evropska 
komisija (europa.eu)). Gre za „kopalne obroče, ki imajo integriran sedež z dvema odprtinama, da lahko otrokove noge prosto visijo v vodi“. Zato ti izdelki niso zajeti v direktivi o 
varnosti igrač, temveč v direktivi o splošni varnosti proizvodov kot učni pripomočki.

1
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2.2 Električne igrače

Merila preizkušanja
V načrt preizkušanja je bilo vključeno naslednje:

• izbor klavzul iz standarda EN62115:2005+A12:2015 – 
Električne igrače;

• klavzula 5.1 o majhnih delih EN71-1:2014+A1:2018 – Varnost 
igrač – Mehanske in fizikalne lastnosti;

• Direktiva o omejevanju uporabe nevarnih snovi (2011/65/EU) 
(RoHS2) glede vsebnosti svinca in kadmija;

• Uredba (ES) 1907/2006 – REACH (za vsebnost ftalatov v 
mehkih umetnih snoveh).

Rezultati preizkusov
Skupno je 97 od 130 vzorcev (75 %), ki jih je testiral laboratorij, 
izpolnjevalo zahteve, opredeljene v končnem načrtu preizkušanja, 
kot je prikazano na sliki 9. Preostalih 33 vzorcev (25 %) ni 
izpolnjevalo vsaj ene od zahtev.

Od vzorcev, preizkušenih v skladu z RoHS2, jih 43 % ni 
izpolnjevalo ustreznih zahtev. Prekomerna prisotnost nevarnih 

Dejavnost je bila osredotočena na igrače, katerih vsaj ena funkcija je odvisna od elektrike, in, natančneje, 
na naslednje štiri kategorije izdelkov: električne igrače z gumbastimi celicami/drugimi celicami, električne 
poganjalce, električne igrače z laserji/drugimi lučmi, igrače na daljinsko upravljanje.

snovi svinca in kadmija predstavlja tveganje za okolje, ko se 
izdelek električne igrače reciklira.

Pri preizkusih električne in mehanske varnosti je bilo število 
neuspešno opravljenih preizkusov omejeno, čeprav so bile 
ugotovljene nekatere nevarnosti v zvezi z enostavnim dostopom 
do gumbastih baterij/baterij v obliki kovanca, luči s svetlečimi 
diodami (LED) in igrač, ki jih otrok lahko uporablja, medtem ko so 
priključene na električno omrežje.

Največje število vzorcev, ki niso izpolnjevali vsaj ene od ustreznih 
zahtev (36 %), je vsebovala kategorija izdelkov igrače na 
daljinsko upravljanje, sledile so električne igrače z gumbastimi 
celicami/drugimi celicami (33 %).

Pri pregledih, ki so jih opravili MSA, skupaj 52 % vzorcev ni 
izpolnjevalo vsaj ene od zahtev glede opozoril, oznak in navodil. 

Sprejeti ukrepi
Na podlagi rezultatov preizkusov so MSA opravili oceno tveganja 
in se odločili, katere korektivne ukrepe je treba sprejeti, kot je 
prikazano na sliki 10.

Slika 9 – Skupni rezultati preizkusov 
(N = 130)

Izpolnjuje 
zahteve

Ne izpolnjuje 
zahtev

75%

25% 60

50

40

30

20

10

0

21

39

9 76 1

Resno Visoko Srednje Nizko Brez 
tveganja

Ni 
prijavljeno

Slika 10 – Rezultati RA in ukrepi, sprejeti za vzorce, preizkušene v okviru te PSA

Stopnja tveganja vzorcev, ki niso izpolnjevali 
zahtev (N = 83)

Ukrepi, sprejeti za vzorce, ki niso izpolnjevali 
zahtev (N = 83)

Po izvedenih ukrepih, ki jih je sprožila kampanja skupnega 
preizkušanja, se je za 22 izdelkov izdalo obvestilo v sistemu 
Safety Gate, obvestilo za dodatni izdelek pa je v teku.
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2.3 Ležeče zibelke in otroške gugalnice

Merila preizkušanja
V načrte preizkušanja je bila vključena izbira klavzul iz naslednjih 
dveh evropskih standardov:

• EN 12790:2009 – Izdelki za otroke in nego otrok – Ležeče 
zibelke; 

• EN 16232:2013 + A1:2018 – Izdelki za otroke in nego otrok – 
Otroške gugalnice.

Laboratorij je opravil kemične in mehanske preizkuse. . 

Rezultati preizkusov
Skupno je 54 od 105 vzorcev, ki jih je preizkusil laboratorij, 
izpolnjevalo zahteve, opredeljene v končnih načrtih preizkušanja, 
kot je prikazano na sliki 11. Preostalih 51 vzorcev (49 %) ni 
izpolnjevalo vsaj ene od zahtev.

Mehanski preizkusi so pokazali precej večje število neuspešno 
opravljenih preizkusov (48 %) v primerjavi s kemičnimi preizkusi 
(2 %). Kategorija izdelka otroških gugalnic je pokazala precej 
višjo stopnjo neuspešnosti (68 %) v primerjavi s kategorijo 
ležečih zibelk (38 %). 

Dejavnost je bila osredotočena na dve kategoriji izdelkov: ležeče zibelke in otroške gugalnice.

V zvezi z ležečimi zibelkami je bila najvišja stopnja napak (16 %) 
povezana s klavzulo 5.10 o kotu in višini sedeža, ki predstavlja 
tveganje poškodbe hrbtenice, sledi pa ji klavzula 5.16 o drsenju 
(10 %), ki predstavlja tveganje padca ležeče zibelke in poškodbe 
dojenčka. 

V zvezi z otroškimi gugalnicami je bila najvišja stopnja 
neuspešnosti (49 %) povezana s klavzulo 8.4 o nevarnostih 
zaradi padca otroka, čemur je sledila klavzula 8.4.1 o kotih 
(46 %) in 8.4.2 o sistemih za zadrževanje (8 %). Pojavlja se 
zaskrbljenost, da lahko otrok zdrsne iz otroške gugalnice in utrdi 
poškodbo (modrice in/ali zlome). Dve otroški gugalnici nista 
izpolnjevali zahtev kemijskih testov.

Pri pregledih glede opozoril, oznak in navodil, ki so jih opravili 
MSA, skupaj 49 % vzorcev ni izpolnjevalo vsaj ene od zahtev.

Sprejeti ukrepi
Na podlagi rezultatov preizkusov so MSA opravili analize in 
se odločili, katere korektivne ukrepe je treba sprejeti, kot je 
prikazano na sliki 12.
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Slika 11 – Skupni rezultati preizkusov 
(N = 105)

Slika 12 – Rezultati RA in ukrepi, sprejeti za vzorce, preizkušene v okviru te PSA

Stopnja tveganja vzorcev, ki niso izpolnjevali 
zahtev (N = 73)

Ukrepi, sprejeti za vzorce, ki niso izpolnjevali 
zahtev (N = 73)

Po izvedenih ukrepih, ki jih je sprožila kampanja skupnega 
preizkušanja, se je za 9 izdelkov izdalo obvestilo v sistemu Safety 
Gate, obvestila za 5 dodatnih izdelkov pa so v teku.
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2.4 E-cigarete in tekočine

Merila preizkušanja
Načrt preizkušanja za to dejavnost je temeljil na zahtevah 
standardov ISO 20714:2019, CEN/TS 17287:2019 in ISO 
13127:2012 ter merilih, določenih v dodatnih preizkusih. Načrt je 
vključeval ocene za preverjanje:

• kemične sestave e-tekočin, vključno z vsebnostjo nikotina;

• funkcionalnosti in funkcionalne varnosti naprav za e-cigarete;

• varnosti za otroke in odpornosti proti puščanju (zlasti med 
polnjenjem) naprav za elektronske cigarete;

• sestavine uporabljenih aerosolov.

Rezultati preizkusov
Skupno je 137 od 169 vzorcev, ki jih je preizkusil laboratorij, 
izpolnjevalo zahteve, opredeljene v končnem načrtu preizkušanja, 
kot je prikazano na sliki 13. Preostalih 32 vzorcev (19 %) ni 
izpolnjevalo vsaj ene od zahtev. Precej večje število vzorcev 
naprav za e-cigarete ni izpolnjevalo ustreznih zahtev (60 %) v 
primerjavi z e-tekočinami (8 %).

Dejavnost je bila osredotočena na naprave za e-cigarete (e-cigarete za enkratno uporabo, polnilne 
naprave za e-cigarete različnih velikosti) ter e-tekočine z nikotinom in brez njega.

Glavna vprašanja pri napravah za e-cigarete so bila povezana s 
sistemom naprav za pakiranje, ki jih je mogoče ponovno odpreti, 
varnih za otroke, njihovo odpornostjo na poškodbe in sisteme, 
ki jih uporabljajo za zaščito pred uhajanjem iz zbiralnikov 
za tekočine. Več izdelkov ni izpolnjevalo več zahtev glede 
zadrževanja e-tekočine.

Od 132 preizkušenih vzorcev pri e-tekočinah je večina vzorcev, 
ki ni izpolnjevala zahtev (7 od 10) imela težave, povezane s 
prisotnostjo diacetila, tj. aditiva za živila, ki se uporablja za 
zagotavljanje maslenega okusa. Dva vzorca e-tekočine, ki nista 
izpolnjevala zahtev, sta imela težave v zvezi s prisotnostjo 
aldehidov, ki običajno veljajo za strupene in bi lahko škodovali 
uporabnikom.

Več kot polovica ocenjenih izdelkov (54 %) je imela napačna 
opozorila, oznake in navodila, ali pa jih sploh ni imela.

Measures taken
Na podlagi rezultatov preizkusov so MSA opravili oceno tveganja 
in se odločili, katere korektivne ukrepe je treba sprejeti, kot je 
prikazano na sliki 14.

Slika 13 – Skupni rezultati preizkusov 
(N = 169)
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Slika 14 – Rezultati RA in ukrepi, sprejeti za vzorce, preizkušene v okviru te PSA
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2.5 Osebna varovalna oprema

Merila preizkušanja
V načrte preskušanja so bile vključene izbrane klavzule iz 
naslednjih standardov EN:  

• EN1078:2012+A1:2021 – Čelade za kolesarje in uporabnike 
rolk ali kotalk ter bočni/rotacijski preizkusi;

• EN1080:2013 – Zaščitne čelade za majhne otroke in bočni/
rotacijski preskusi;

• EN13356:2001 – Opozorilni vidni pripomočki za nepoklicno 
uporabo – Preizkusne metode in zahteve ter preizkusi LED 
(svetilnost in barva svetlobe LED);

• EN1150:1999 – Vidna obleka za nepoklicno uporabo.

Rezultati preizkusov
Skupno je 91 od 131 vzorcev (69 %), ki jih je preizkusil 
laboratorij, izpolnjevalo zahteve, opredeljene v končnem načrtu 
preizkušanja, kot je prikazano na sliki 15. Preostalih 40 vzorcev 
(31 %) ni izpolnjevalo vsaj ene od zahtev.

Dejavnost je bila osredotočena na štiri kategorije izdelkov:
1. čelade za kolesarje in uporabnike rolk ali kotalk (tako za odrasle kot za otroke);
2. otroške čelade za rekreativne dejavnosti v okoljih, v katerih obstaja dokazano tveganje za poškodbe 
glave v kombinaciji s tveganjem zadušitve;
3. opozorilni vidni pripomočki za nepoklicno uporabo z LED-diodami in brez njih;
4. vidna obleka za nepoklicno uporabo.

Kategorija izdelkov z največ vzorci, ki niso izpolnjevali vsaj ene 
od zahtev protokola preizkušanja, so bile vidne obleke (61 %), 
sledili so jim opozorilni vidni pripomočki (32 %) in čelade za 
kolesarje in uporabnike rolk ali kotalk (23 %). Oba vzorca otroških 
čelad za rekreativne dejavnosti v okoljih, v katerih obstaja 
dokazano tveganje za poškodbe glave v kombinaciji s tveganjem 
zadušitve, sta izpolnjevala vse ustrezne zahteve standarda. 
Vseh 14 opozorilnih vidnih pripomočkov z LED-diodami, ki so bili 
preizkušeni, je izpolnjevalo zahteve.

Pri pregledih, ki so jih opravili MSA, skupaj 85 % vzorcev ni 
izpolnjevalo zahtev glede opozoril, oznak in navodil.

Sprejeti ukrepi
Na podlagi rezultatov preizkusov so MSA opravili oceno tveganja 
in se odločili, katere korektivne ukrepe je treba sprejeti, kot je 
prikazano na sliki 16.
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Slika 16 – Rezultati RA in ukrepi, sprejeti za vzorce, preizkušene v okviru te PSA
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3. Hibridna dejavnost 
3.1 Preizkušanje nevarnih ponarejenih izdelkov
Obseg izdelka
Dejavnost je bila namenjena vzorčenju in preizkušanju izbora 
potrjenih ponarejenih izdelkov, ki predstavljajo morebitna 
varnostna vprašanja. Izbira kategorij izdelkov za preizkušanje 
je bila dogovorjena na začetku dejavnosti ob upoštevanju 
različnih pomislekov udeležencev.  Eden od ciljev je bil vzorčenje 
ponarejenih čelad	za	kolesarje	in	uporabnike	rolk	ali	kotalk, 
da bi lahko primerjali rezultate preizkusov z rezultati dejavnosti, 
ki se je osredotočala na pristne čelade za kolesarjenje, rolkanje in 
kotalkanje (CASP 2021 – PSA5), ki se je izvajala ob istem času.

Merila preizkušanja
Ponarejene čelade za kolesarje in uporabnike rolk ali kotalk so 
bile preizkušene na podlagi standarda EN1078:2012+A1:2021 
(zmogljivost blaženja udarcev, moč, učinkovitost, bočni/rotacijski 
preizkusi).

Preizkušanje vzorčenih ponaredkov je bilo opravljeno v skladu z 
enakimi merili v istem laboratoriju, ki je bil izbran za preizkušanje 
vzorcev, zbranih za PSA 5. 

Rezultati preizkusov
Ne glede na majhno velikost vzorca rezultati preizkusov kažejo 
100-odstotno stopnjo neuspešnosti. Nobena od ponarejenih 
čelad ni upoštevala bistvenih varnostnih določb iz standarda 
EN1078:2012+A1:2021 – pogosto v smislu več kot ene klavzule 
o varnostni učinkovitosti. Tehnični strokovnjak in MSA so ugotovili, 
da ponarejene čelade pomenijo utemeljeno tveganje za varnost 
potrošnikov v prometnih razmerah z visokim tveganjem.

Sprejeti ukrepi
Na podlagi rezultatov preizkusov so MSA opravili oceno tveganja 
in se odločili, katere korektivne ukrepe je treba sprejeti, kot je 
prikazano na sliki 18.

 

Odstranitev seznama 
izdelkov s spletne 
tržnice/spletne trgovine 

Ni prijavljeno
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Slika 17 – Skupni rezultati preizkusov 
(N = 5)

Slika 18 – Rezultati RA in ukrepi, sprejeti za vzorce, preizkušene v okviru te dejavnosti

Stopnja tveganja vzorcev, ki niso izpolnjevali 
zahtev (N = 5)

Ukrepi, sprejeti za vzorce, ki niso izpolnjevali 
zahtev (N = 5)

Po izvedenih ukrepih, ki jih je sprožila kampanja skupnega 
preizkušanja, se je za 1 izdelek izdalo obvestilo v sistemu   
Safety Gate.

Ne izpolnjuje 
zahtev

100%

Ni 
prijavljeno
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3.2 Horizontalni vidiki nevarnih 
 ponarejenih izdelkov
V okviru te dejavnosti so MSA opredelili glavne izzive, s katerimi 
se soočajo MSA v zvezi s sumom nevarnih ponarejenih izdelkov, 
in razvili pristope za njihovo reševanje. Med temi izzivi so: 
prepoznavanje ponarejenega blaga, izbira pravega izdelka, 
vzpostavljanje partnerstev in prikrito nakupovanje,

Poleg tega je bila prvič v okviru projekta CASP izvedena 
skupna evropska dejavnost o varnosti blaga, ki je prepoznano 
kot ponarejeno, zato je bilo pridobljenih veliko izkušenj, ki so 
bile vključene v optimalen postopek za skupno evropsko 
dejavnost o nevarnem ponarejenem blagu. Rezultati 
dejavnosti vključujejo načrt postopka, opredelitev glavnih korakov 
postopka, vlog in odgovornosti ter nasvete za MSA, ki želijo v 
prihodnosti voditi skupne ukrepe.

Slika 19 – Pregled izzivov organov za nadzor trga v zvezi s sumom nevarnega ponarejenega blaga

PREPOZNAVANJE 
PONAREJENEGA BLAGA

IZBIRA PRAVEGA 
IZDELKA

VZPOSTAVLJANJE 
PARTNERSTEV

PRIKRITO 
NAKUPOVANJE
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4. Horizontalne dejavnosti 
4.1 Nadzor spletnega trga

Kontekst
Zaradi hitre rasti elektronskega poslovanja v zadnjih letih in 
pandemije COVID-19, ki je ta razvoj še pospešila, se je močno 
povečala spletna prodaja nezakonitega blaga. To predstavlja 
varnostno tveganje za potrošnike in nove izzive za organe za 
nadzor trga. Organi morajo svoje tradicionalne strategije nadzora 
trga prilagoditi digitalni dobi, da bi zagotovili stalno varstvo 
potrošnikov. Cilj dejavnosti je bil vzpostaviti skupni pristop ter s 
tem doseči boljšo usklajenost in doslednost na evropski ravni.

Cilji
Dva glavna stebra v letu 2021 sta predstavljala nadaljevanje 
dela, ki je bilo že opravljeno v prejšnjih dejavnostih nadzora 
spletnega trga, in sicer nadaljnje izboljševanje delovanja nadzora 
spletnega trga organov MSA ter učenje uporabe novega orodja 
spletnega pajka Evropske komisije za e-nadzor. Osredotočili smo 
se na naslednje glavne cilje: 

• spodbujanje uporabe orodja spletnega pajka Evropske 
komisije za e-nadzor;

Cilj dejavnosti je bil vključiti nadzor spletnega trga v vsakodnevno delo organov MSA ter zagotoviti 
smernice in orodja za učinkovito spremljanje in tako zaščititi potrošnike pred nevarnimi izdelki, ki se 
prodajajo na spletu. 

• oblikovanje vodnika po korakih za izvajanje NST;

• izboljšanje čezmejnega sodelovanja med organi za nadzor 
trga EU in organi za nadzor trga zunaj EU;

• spopadanje s pojavom t. i. drop-shippinga in z njim 
povezanimi izzivi.

Procesi
Horizontalne dejavnosti NST so zagotovile platformo za organe 
za nadzor trga za osredotočanje na nadzor spletnega trga. Po 
razvrstitvi izzivov na uvodnem srečanju je bilo sklenjeno, da se bo 
pozornost osredotočila na tri glavne vidike, ki so bili izpostavljeni 
kot najpomembnejši za izboljšanje učinkovitosti dejavnosti NST 
(kako izvajati NST, čezmejno sodelovanje in drop-shipping). Z 
uporabo platforme Wiki, zbiranjem povratnih informacij med 
srečanji in izvajanjem vaj za zbiranje zamisli na srečanjih so 
organi za nadzor trga skupaj razvili orodja in strategije za 
reševanje opredeljenih izzivov. 

 

SMERNICE DELAVNICA O ORODJU SPLETNEGA 
PAJKA	E-SURVEILLANCE

POSTOPEK ZBIRANJA SPLETNIH 
TRGOVIN NA VISOKI RAVNI

Razdeljena je na tri dele (kako izvajati 
nadzor spletnega trga, drop-shipping 
in čezmejno sodelovanje) ter vsebuje 
orodja in smernice, ki so jih skupaj 
razvili sodelujoči pristojni organi za 
nadzor trga:
• načrt procesov na visoki ravni za 

izvajanje spletnih pregledov;
• komplet drop-shipping za MSA, ki 

vsebuje nasvete, kako ravnati s 
prodajalci, ki uporabljajo model drop-
shipping;

• mehanizem za sodelovanje in 
komunikacijo za premagovanje 
omejitev posameznih izvršilnih 
pooblastil, ki jih določajo državne 
meje.

Organi za nadzor trga so se udeležili 
delavnice o novem orodju Evropske 
komisije za e-nadzor in se učili, kako ga 
učinkovito uporabljati za prepoznavanje 
nevarnih izdelkov, ki se prodajajo na 
spletu.

Razvit je bil postopek, ki zagotavlja, da so 
najpomembnejše spletne trgovine v vsaki 
državi članici navedene in vključene v 
orodje Evropske komisije za e-nadzor.

Horizontalna dejavnost NST projekta CASP 2021 je imela tri glavne rezultate. 

Rezultati
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4.2 Ocena in obvladovanje tveganja

Kontekst
V skladu z Direktivo o splošni varnosti proizvodov (2001/95/ES) 
mora biti izdelek varen, če se uporablja v razumno predvidljivih 
pogojih skozi celotno življenjsko dobo izdelka. Zato bi morala 
pri ocenjevanju, ali izdelek predstavlja tveganje, ocena temeljiti 
na usklajenih in ponovljivih načelih ocene tveganja, določenih 
v Sklepu (EU) 2019/417 (Smernice RAPEX). Da bi zaščitili 
zdravje in varnost potrošnikov, organi za nadzor trga sprejmejo 
korektivne ukrepe za obvladovanje tveganja na podlagi rezultatov 
preizkusov in ocene tveganja. Zanesljive ocene tveganja so 
ključne za sprejemanje najustreznejših in učinkovitih korektivnih 
ukrepov za zmanjšanje tveganja poškodb in zaščito potrošnikov. 

Cilji
Na podlagi prejšnjih dejavnosti CASP je horizontalna dejavnost 
RAM skušala uskladiti oceno tveganja in obvladovanje tveganja 
za neživilske potrošniške izdelke. Posebni cilji dejavnosti so bili: 

• kartiranje tveganj in področij, ki jih je težko oceniti in upravljati 
za MSA; 

• izmenjava strategij in orodij za premagovanje teh izzivov s 
pomočjo vrste delavnic za reševanje primerov; 

• priprava smernic za obvladovanje tveganj in oceno tveganja, 
ki svetujejo pri prepoznavanju scenarijev poškodb, ocenjevanju 
verjetnosti tveganja in odločanju o ustreznih korektivnih 
ukrepih.  

 

Horizontalna dejavnost RAM projekta CASP 2021 se osredotoča na nadaljnjo uskladitev in povečanje 
doslednosti pri ocenjevanju in obvladovanju tveganja za neživilske potrošniške izdelke med državami 
članicami EU/EGP z izmenjavo mnenj in najboljših praks.      

Postopek 
Horizontalna dejavnost RAM je predstavljala pomemben forum za 
sodelujoče MSA, na katerem so razpravljali o izzivih in izmenjali 
znanje, povezano z RAM. MSA so skupaj s strokovnjakom rešili 
vrsto študij primerov o oceni in obvladovanju tveganja, ki so bile 
izbrane za prikaz zahtevnih skupin nevarnosti, ki so jih organi za 
nadzor trga opredelili na uvodnem srečanju. Na podlagi povratnih 
informacij MSA in razprav med delavnicami za reševanje 
primerov so bile pripravljene smernice za podporo MSA z orodji in 
strategijami, ki jih je mogoče uporabiti za premagovanje skupnih 
izzivov pri oceni in obvladovanju tveganja nevarnih proizvodov. 

 

DELAVNICE ZA REŠEVANJE 
PRIMEROV 

NAVODILA ZA OCENO TVEGANJA SMERNICE ZA OBVLADOVANJE 
TVEGANJ 

Na dveh delavnicah za reševanje 
primerov so MSA razpravljali o izzivih 
RA in obvladovanja tveganj na podlagi 
izbora študij primerov.  

Pripravljene so bile smernice o pogostih 
izzivih v zvezi z oceno tveganja ter 
orodjih in strategijah za njihovo 
premagovanje, da bi organom za nadzor 
trga zagotovili smernice o tem, kako 
pripraviti scenarije poškodb, oceno 
verjetnosti in določitev posledic tveganja.  

Pripravljene so bile druge smernice o 
obvladovanju tveganj, ki organom za 
nadzor trga nudijo orodja in strategije 
za premagovanje izzivov obvladovanja 
tveganj in odločanje o korektivnih 
ukrepih.   

Da bi zagotovili nadaljnje smernice za MSA ter povečali 
doslednost RA in ukrepov za obvladovanje tveganja, je bila 
horizontalna dejavnost RAM organizirana na podlagi treh glavnih 
rezultatov. 

Rezultati
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4.3 Pripravljenost na krize in 
 njihovo obvladovanje  

Kontekst
Ob upoštevanju izzivov, s katerimi so se med pandemijo 
COVID-19 soočali MSA, so bili pripravljenost na krize ter 
pravočasno odzivanje na izredne in krizne razmere ter 
njihovo obvladovanje obravnavani kot ključni elementi za 
zagotavljanje varnosti enotnega trga EU. Krizni načrt (ki vključuje 
komunikacijsko strategijo in načrt neprekinjenega poslovanja) 
je bil opredeljen kot bistven element za boljšo pripravo na 
krizo in njeno obvladovanje. Vendar mora biti prilagojen vsaki 
organizaciji. Zato je bil cilj te dejavnosti razviti pristop, ki ga lahko 
vsak organ MSA prilagodi glede na svoje posebne potrebe in 
vrednote.

Cilji
Cilji te dejavnosti so bili: 

• izmenjava pristopov in najboljših praks, ki so jih sprejeli organi 
za nadzor trga med pandemijo COVID-19;

• izmenjava mnenj in izkušenj o tem, kako se spopasti z izzivi, ki 
se pojavijo v kriznih razmerah;

• oblikovanje skupne strategije za pripravo in uspešno 
obvladovanje prihodnjih kriznih razmer.

HA Pripravljenost na krize in njihovo obvladovanje projekta CASP 2021 se je osredotočila na opredelitev 
glavnih elementov, ki bi jih morali upoštevati MSA, da bi enotni trg EU ostal varen v izjemnih in kriznih 
razmerah.  

Procesi
HA Pripravljenost na krize in njihovo obvladovanje je zagotovila 
pomemben forum, na katerem so sodelujoči organi MSA 
razpravljali o izzivih in izmenjali znanje. Tehnični strokovnjak in 
projektna skupina sta najprej opravila razgovore z vsakim MSA, 
da bi zbrala informacije o njihovih individualnih izkušnjah o 
tem, kako so obvladovali prejšnje krize in kako se bodo pripravili 
na prihodnje. Na podlagi povratnih informacij organov MSA in 
razprav med srečanji o dejavnostih so bile pripravljene smernice 
za podporo MSA z orodji in strategijami, ki jih lahko vsak od njih 
uporabi za pripravo lastnih načrtov za pripravljenost na krize in 
njihovo obvladovanje. Poleg tega so sodelujoči organi za nadzor 
trga na srečanjih v okviru dejavnosti skupaj oblikovali seznam 
priporočil in najboljših praks, ki so lahko koristne za vse MSA pri 
pripravi na prihodnje krizne razmere in njihovem učinkovitem 
obvladovanju.

SMERNICE DEJAVNOSTI ORGANOV ZA NADZOR TRGA MED 
PANDEMIJO	COVID-19

V dokumentu je prikazan pristop, ki so ga skupaj s 
sodelujočimi organi za nadzor trga razvili o tem, kako se 
bolje pripraviti na krizo in kako jo obvladati, ko nastopi. 
Smernice vsebujejo seznam nasvetov in najboljših praks, ki 
jih lahko organi MSA upoštevajo pri pripravi lastnih kriznih 
načrtov. Poleg tega vključuje tudi poglavje o tem, kako 
obvladovati vseevropsko krizo, katera orodja so na voljo 
organom MSA za komuniciranje in sodelovanje na ravni EU 
ter priporočila za nadaljnje izboljšanje tega procesa. Pristop 
je bil predstavljen s študijami primerov, ki so jih izvedli MSA, 
ki so že imeli izkušnje s obvladovanjem kriz.

Cilj tega dokumenta je bil povzeti glavne izzive, s katerimi se 
soočajo MSA, ter njihove pristope k pripravljenosti na krize in 
njihovem obvladovanju med pandemijo COVID-19. Poročilo 
vključuje izkušnje, ki so jih pridobili MSA, in zbrane najboljše 
prakse. 

Rezultati
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5.1 Glavni rezultati

5.2 Splošne ugotovitve in pridobljene izkušnje

Skupaj 38 organov iz 19 različnih držav članic EU/EGP je združilo 
svoja prizadevanja glede nadzora trga, da bi povečali varnost 
izdelkov, ki se dajejo na evropski trg, pri čemer so:

•  na svojih trgih vzorčili 627 izdelke iz petih različnih kategorij 
in pet ponarejenih čelad ter jih poslali na preizkušanje v 
akreditirane laboratorije v EU;

•  analiziralo rezultate preizkusov, skupaj ocenili tveganja, 
ki so jih razkrili preizkusi, in se odločili, katere korektivne 
ukrepe je treba sprejeti za neskladne izdelke, za katere je bilo 
ugotovljeno, da predstavljajo tveganje za potrošnike;

•  predložili 99 obvestil v sistem Safety Gate;

•  sooblikovali pet smernic in tri poročila, ki obravnavajo ključne 
horizontalne teme nadzora trga.

Spoznanja, zbrana z dejavnostmi CASP 2021 o preizkušanju 
proizvodov in temah, povezanih z nadzorom trga, niso 
dragocena le za organe MSA, temveč so neposredno pomembna 
tudi za potrošnike in gospodarske subjekte.

V tem poročilu je bil predstavljen pregled vseh dejavnosti in 
rezultatov projekta CASP 2021. Podrobnejše informacije so na 
voljo v ločenih poročilih o dejavnostih. Poleg tega so bila v vseh 
jezikih EU ter v norveščini in islandščini pripravljena obsežna 
komunikacijska orodja. Vsa javna gradiva in poročila so na 
voljo na namenskem spletnem mestu projekta CASP (https://
ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp).

5. Sklepi 

Dejavnosti, povezane s posameznimi izdelki
Pri določanju prednostnih nalog, ki je bilo izvedeno pred 
začetkom projekta, so bile uspešno opredeljene kategorije 
izdelkov, ki zahtevajo nadaljnjo pozornost v smislu nadzora trga 
na evropskem trgu. Skupaj 233 od 627 preizkušenih izdelkov 
ni izpolnjevalo vsaj ene od zahtev, opredeljenih v načrtih 
preizkušanja. Ocenjeno je bilo, da med njimi 89 izdelkov pomeni 
resno tveganje, 31 visoko tveganje, 25 srednje tveganje in 123 
nizko tveganje. Organi za nadzor trga so na podlagi opravljene 
ocene tveganja sprejeli potrebne ukrepe, za 99 izdelkov pa 
so bila predložena obvestila v sistem Safety Gate, da bi se 
lahko ustrezne informacije posredovale drugim organom MSA, 
potrošnikom in gospodarskim subjektom3. Preizkusili so pet 
ponarejenih izdelkov in ugotovili, da so nevarni.

Hibridne in horizontalne dejavnosti
Horizontalne dejavnosti so na podlagi izmenjave idej, izkušenj in 
najboljših praks uspešno razvile posebna orodja in smernice za 
organe MSA.

• Prva usklajena dejavnost v zvezi z nevarnimi ponarejenimi 
izdelki je prinesla številne izzive in spoznanja. Med temi 
izzivi so bili prepoznavanje ponarejenega blaga, izbira 
pravega izdelka in opredelitev možnosti sodelovanja ustreznih 
akterjev, kot so različni zadevni organi in imetniki pravic. 
Med pridobljenimi izkušnjami je tudi ta, da morajo biti organi 
MSA, ki sodelujejo v usklajenem evropskem ukrepanju v 
zvezi s potencialno nevarnim ponarejenim blagom, ustrezno 
usposobljeni vse od faze vzorčenja do predložitve obvestil 
v sistem Safety Gate. Pridobljene izkušnje so bile vključene 
v optimalen postopek za usklajeno evropsko delovanje na 
področju nevarnega ponarejenega blaga, ki je del smernic, 
pripravljenih za organe MSA.

• Nadzor spletnega trga je temeljni del dejavnosti nadzora 
trga, ki jih izvajajo organi za nadzor trga, in se mora 
prilagajati novim izzivom, da se zagotovi učinkovitost 
dejavnosti organov za nadzor trga in s tem varnost 
proizvodov, ki se dajejo na evropski enotni trg. S horizontalno 
dejavnostjo NST so lahko organi MSA opredelili in razpravljali 
o treh povezanih izzivih (in sicer, kako izvajati NST, drop-
shipping in čezmejno sodelovanje), oblikovali zbirko obstoječih 
najboljših praks in skupaj razvili komplet orodij za njihovo 
učinkovito reševanje. Poleg tega so bili organi NST seznanjeni 
z orodjem spletnega pajka Evropske komisije za e-nadzor, ki 
ga lahko uporabljajo za olajšanje in avtomatizacijo nalog ter 
nadaljnje izboljšanje svojega celotnega delovanja NST.     

• Zanesljiva ocena tveganja je ključna za sprejetje 
najprimernejših in najučinkovitejših ukrepov za zaščito zdravja 
in varnosti potrošnikov. Horizontalna dejavnost RAM je 
zagotovila pomemben forum za razpravo o izzivih in najboljših 
praksah, povezanih z oceno in obvladovanjem tveganja. 
Smernice vključujejo scenarije poškodb in verjetnosti 
tveganja za študije primerov, o katerih se je razpravljalo med 
dejavnostjo, ter zagotavljajo orodja in strategije za izvajanje 
RA ter razvoj ustreznih in učinkovitih ukrepov za obvladovanje 
tveganja. Kombinacija smernic in študij primerov iz resničnega 
življenja je MSA omogočila uporabo novo pridobljenih 
konceptov in orodij v praksi za pomoč pri ocenjevanju in 
obvladovanju podobnih tveganj v prihodnosti.

• Priprava na incidente, ki lahko ovirajo neprekinjeno poslovanje 
in vodijo v krizo, je ključna za zmanjšanje s tem povezane 
škode in motenj ter čim hitrejšo vrnitev organizacije 
k običajnim poslovnim dejavnostim. Eno od spoznanj, 
pridobljenih pri dejavnosti obvladovanja kriz, je bilo, da je 
treba v fazi pripravljenosti pripraviti krizni načrt (ki vključuje 
komunikacijsko strategijo in načrt vključevanja deležnikov), 
da bi se lahko hitro odzvali na incident in učinkovito obvladali 
morebitno krizo. 

3 Rezultati poročil temeljijo na informacijah, ki so bile na voljo 31. marca 2021 (vključeno). Kategorija „ni prijavljeno“ se nanaša na primere, pri katerih ukrepi še niso bili določeni.
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Splošna spoznanja
Spodaj so povzete izkušnje, pridobljene pri projektu:

• Izbira preskuševalnih laboratorijev. Izvajalec je z 
zgodnjim določanjem primernih preskuševalnih laboratorijev 
zbral začetne informacije o njihovi akreditaciji, pristojbinah, 
ki jih zaračunavajo, in njihovih logističnih zmogljivostih za 
izpolnjevanje zahtev kampanj preizkušanja CASP. Organi MSA 
so lahko na podlagi informacij, ki jih je zbral in predstavil 
izvajalec, z glasovanjem izbrali laboratorije za preizkušanje v 
okviru PSA.

• Skupne vaje za oceno tveganja. Izvedba ocene tveganja 
na izdelkih, vzorčenih v okviru PSA, in hibridna dejavnost sta 
bili edinstveni praktični priložnosti za uskladitev praks, ki so 
jih uporabljali različni organi MSA, odgovorni za izvajanje 
dejavnosti nadzora trga na izdelkih, ki niso izpolnjevali zahtev 
za preizkušanje.

• Prava kombinacija digitalnih interakcij in interakcij 
zunaj spleta. CASP 2021 je bilo treba zaradi pandemije 
COVID-19 v celoti organizirati z digitalnimi sredstvi. Z 
uporabo digitalnih orodij, kot so Wiki, Zoom, Mural in Slido, 
so lahko organi MSA skupaj pripravljali projektne dokumente, 
redno sodelovali in sprejemali odločitve o različnih vidikih 
dejavnosti. Na srečanjih v okviru projekta bi lahko sodelovalo 
več predstavnikov posameznih MSA in izmenjalo več mnenj 
o pomembnih vprašanjih varnosti proizvodov. Vendar pa se, 
kadar je to mogoče, za glavne dogodke še vedno priporočajo 
fizična srečanja, da se omogočijo nadaljnje razprave in 
dejavnosti mreženja med udeleženci.
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5.3 Priporočila
Za potrošnike
•  Spremljajte sistem Safety Gate. Spletno mesto Safety 

Gate je treba redno spremljati, saj vsebuje zadevne 
informacije o odpoklicanih in prepovedanih izdelkih. O 
vsakem ugotovljenem varnostnem vprašanju je treba 
vedno poročati pristojnemu organu. 

•  Opozorila, oznake in navodila. Posebno pozornost 
posvetite opozorilom in oznakam, ki spremljajo izdelke. 
Da bi zagotovili varno uporabo izdelka, natančno 
preberite navodila. Ta bi morali biti na voljo v nacionalnih 
jezikih države prodaje. 

•  Kupujte pri zaupanja vrednih maloprodajnih 
kanalih. Izdelke kupujte pri zanesljivih prodajalcih na 
drobno, ki vam lahko pomagajo pri reševanju morebitnih 
težav ali varnostnih vprašanj, povezanih z nakupom. 
Potrošniki morajo biti previdni pri nakupu na spletnih 
tržnicah, zlasti če prodajalci nimajo sedeža v EU. 
Združenja potrošnikov in kampanje preizkušanja lahko 
zagotovijo zanesljive ocene izdelkov. 

Za gospodarske subjekte
Bodite pozorni na svoje obveznosti v skladu z veljavno 
zakonodajo. Gospodarski subjekti so odgovorni za varnost 
izdelkov, ki jih dajo na enotni evropski trg. Preden daste 
izdelek na trg, se seznanite z vsemi veljavnimi zakonskimi 
zahtevami. Evropski in mednarodni standardi zagotavljajo 
zanesljive tehnične rešitve, ki jih lahko proizvajalci 
upoštevajo med načrtovanjem in proizvodnjo izdelka, da 
dokažejo svojo skladnost z obveznimi zakonskimi zahtevami.

Opozorila, oznake in navodila. Posebno pozornost 
namenite opozorilom, oznakam in navodilom, ki so priložena 
vsakemu izdelku, saj vsebujejo bistvene informacije o izdelku 
in njegovi varni uporabi. Ta morajo biti jasna, izčrpna in 
na voljo v nacionalnem jeziku države prodaje. Informacije, 
kot so ime in naslov proizvajalca ali uvoznika ter podatki o 
kontaktni osebi v EU, zagotavljajo enostavno identifikacijo in 
sledljivost izdelka.

Incidente prijavite pristojnemu organu. Kadar izdelek 
predstavlja varnostno tveganje, imajo gospodarski subjekti 
pravno dolžnost, da o tem nemudoma obvestijo pristojni 
nacionalni organ države članice, v kateri je bil izdelek dan na 
voljo.

Odpoklici. Jasno komunicirajte s potrošniki o tem, kako 
bodo prejeli informacije o možnih odpoklicih. Poskrbite, da 
bodo obvestila o odpoklicu jasna in dostopna, ter sodelujte 
z organi MSA za učinkovito upravljanje odpoklica. Redno 
spremljajte učinek odpoklica in temu ustrezno prilagodite 
strategijo.

Za evropske in nacionalne organe
Nadzorujte zadevne sektorje. Rezultati kampanj 
preizkušanja, izvedenih v okviru projekta CASP 2021, so 
pokazali, da bi morali organi za nadzor trga še naprej 
nadzorovati določene sektorje. Z rednimi preizkusi in 
preverjanjem dokumentacije lahko zmanjšamo število 
nevarnih izdelkov na trgu.

Sodelovanje med organi za nadzor trga in carino. 
Organi za nadzor trga bi morali tesno sodelovati s carino, da 
bi preprečili vstop nevarnih izdelkov v EU.

Sodelujte pri razvoju in izboljšanju standardov. MSA in 
Evropska komisija bi morali sodelovati z ustreznimi odbori 
evropskih organizacij za standardizacijo in drugimi deležniki, 
ki sodelujejo pri regulativnem delu, da bi prispevali k razvoju 
ali izboljšanju standardov. Rezultati preizkusov, ki so bili 
izvedeni pri posameznih organih za nadzor trga ali med 
usklajenimi dejavnostmi, se lahko izkažejo za koristne pri 
standardizaciji. 
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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)
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Figure 2 - Overall test results (N=632)
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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  
requirements

Did not meet  
the requirements

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)
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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)
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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)
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