
Projekten inom ramen för samordnade aktiviteter 
om produktsäkerhet (CASP) gör det möjligt för alla 
marknadskontrollmyndigheter i EU-/EES-länderna 
att samarbeta för ökad säkerhet hos produkter som 
släpps ut på den europeiska inre marknaden.

Varje år består CASP av olika aktiviteter, uppdelade i 
produktspecifika aktiviteter och horisontella aktiviteter. 

Under CASP 2021 infördes en ny typ av aktivitet, 
hybridaktiviteten, som gör det möjligt att använda 
testresultat för att bygga upp och fördjupa horisontell 
kunskap.

Mål:
• Att garantera säkerheten på den 

inre marknaden genom att ge 
marknadskontrollmyndigheterna de verktyg 
som krävs för att gemensamt testa produkter 
som släpps ut på marknaden, fastställa 
deras risker och fastställa gemensamma 
ståndpunkter och förfaranden.

• Att underlätta diskussioner och skapa ett 
meningsfullt utbyte av idéer för att utveckla 
gemensamma tillvägagångssätt, metoder, 
praktiska verktyg och riktlinjer. 

• Att bidra till att öka medvetenheten 
om produktsäkerhet bland ekonomiska 
aktörer och konsumenter genom en aktiv 
kommunikationsstrategi om sin verksamhet 
och sina resultat.
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Totalt deltog 38 myndigheter 
från 19 olika EU/EES-
medlemsstater i CASP 
2021-projektet

Leksaker från 
webbutiker utanför EU

E-cigaretter  
och vätskor

Elektriska leksaker

Personlig 
skyddsutrustning

Babysitters 
och babygungor

Farliga förfalskade 
produkter

Rättsliga frågor 
och  
konsumentfrågor

SV



Marknadsövervakning  
på nätet

Krisberedskap och 
krishantering

Riskbedömning och 
riskhantering

De horisontella aktiviteterna 
gjorde det möjligt för 
marknadskontrollmyndigheterna 
att diskutera de utmaningar 
som är kopplade till olika 
ämnen av gemensamt intresse 
rörande marknadskontroll, 
utbyta synpunkter och bästa 
praxis och ta fram fungerande 
lösningar på gemensamma 
utmaningar. De riktlinjer, 
handböcker och vägledningar som 
utarbetas inom dessa aktiviteter 
syftar till att effektivisera 
marknadskontrollen för alla 
marknadskontrollmyndigheter 
i EU/EES och delas också med 
dem som inte har deltagit 
i aktiviteterna.

Anmälningar till Safety Gate som gjorts på 
grundval av testresultaten från CASP 2021
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Inlämnade  

Ännu ej gjorda

Risknivå för de prover  
som inte uppfyllde minst 
ett krav

• Vägledning om marknadsövervakning på nätet
• Lista över webbutiker för webcrawler-verktyget för övervakning på nätet
• Högnivåprocess för insamling av webbutiker som ska matas in 
 i webcrawler-verktyget

• Vägledningsdokument om riskbedömningsutmaningar och verktygen för att 
övervinna dem

•	 Vägledningsdokument	om	hantering	av	identifierade	risker

• Vägledningsdokument
• Översikt över den verksamhet som marknadskontrollmyndigheterna 
 genomfört under covid-19-krisen
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