Брюксел, 27.07.20

Време е за актуализация!

9-месечен информационен фиш относно напредъка/Бюлетин
Съвместни действия по надзор на пазара на хармонизирани продукти - JAHARP18
Този бюлетин отразява първите девет месеца от трансграничните съвместни действия по надзор на пазара на
Плавателни съдове за отдих (RCD) и Преносими отоплители за стаи (LVD) – JAHARP18. Проектът има две цели: (i) да
повиши безопасността и да намали инцидентите, свързани с две избрани продуктови групи; (ii) да ограничи нелоялната
конкуренция на единния европейски пазар. JAHARP18 е съфинансиран (90% участие) от ЕС. 11 органа по надзор на пазара
(ОНП) от 9 държави членки на ЕС участват и извършват проверки на продукти и изпитване. Европейската комисия (ЕК)/ГД
„РАСТЕЖ“ /European Commission (EC) DG „GROW“ осъществява надзор върху планирането и извършването на дейностите.
Координатор на проекта е PROSAFE.
График на дейностите по RCD и LVD

Работна група RCD: Поради COVID-19 и сезонния характер
на пазара на въпросните продукти, групата трябваше да
отложи набавянето на проби и изпитването им за началото
на 2021 г. Тези обстоятелства принудиха групата да
ревизира своя план. Дейността продължи с подготовката
и публикуването на 13 юли 2020 г на търг за изпитвателни
лаборатории. Такава лаборатория ще бъде избрана през
есента на 2020 г. и тогава ще бъде финализирана
програмата за изпитване, в сътрудничество с избраното
нотифицирано лице.

Избухването на пандемията от COVID-19 и последвалата
карантина в европейските държави след м. февруари
2020 г. повлия на изпълнението на работните планове на
двете дейности. За да се справи с въздействието на
пандемията всяка работна група състави динамичен план
за действие в извънредна ситуация. Като непосредствен
резултат от въведените ограничения за пътуване бяха
отменени физическите срещи до второ нареждане и
заменени с виртуални телеконференции. Тренировъчният
ден на RCD, първоначално планиран за м. март 2020 г.,
сега е предвиден за края на 2020 г. JAHARP18 продължава
периодично да оценява ситуацията, с цел да изготвя и
прилага подходящи динамични мерки за ограничаване на
последствията в сътрудничество с ЕК/ГД „РАСТЕЖ“.

Работни срещи по проекта
След встъпителната конференция и откриващите срещи в
края на януари 2020 г., всяка от двете работни групи
проведе по една виртуална телеконференция, целяща
преглед на напредъка и подготовка на следващите
стъпки.

Етап - работа на терен: актуално състояние
Главните предизвикателства през този период бяха
свързани с кризата с COVID-19 и нейните неблагоприятни
последици.

Kомуникация и повишаването на
информираността
Координацията и комуникацията през периода изискваха
използването на различни информационни канали и
предполагаха постоянни усилия за връзка между
координатора на проекта и участващите ОНП. Бяха
постигнати целенасочено осведомяване и популяризиране
на проекта чрез адаптирана комуникационна стратегия с
интегриран план за оценка на изпълнението. По време на
пандемията от COVID-19 уеб порталът на PROSAFE
https://prosafe.org/ и социалните медии (Twitter and
LinkedIn) осигуряваха на целевите групи актуализирана
информация и новини относно дейностите по проекта.

Работна група LVD: Благодарение на усилията на
участващите ОНП бе приключен етапът на набавяне на
проби. Тече подготовка за навлизане в етапа на
изпитване. Проект на програма за изпитване беше
обсъден и одобрен в рамките на групата и покана за търг
за изпитвателни лаборатории беше публикувана на 17 юли
2020 г. Предвижда се договорът с избраната лаборатория
да бъде подписан през ранната есен на 2020 г.





