
 

Tlačová správa                                             Brusel 8. júla 2021 

EÚ spolufinancovaný JAHARP2020 Triplet odštartoval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformácia dohľadu nad trhom v EÚ a odstránenie 

nebezpečných výrobkov z európskeho trhu 

Dňa 6. júla 2021 na virtuálnej konferencii PROSAFE, 29 orgánov dohľadu nad trhom 

(MSA) z 22 európskych krajín a Európska komisia/DG GROW oficiálne odštartovali 

projekt pod názvom Joint Market Surveillance Actions on Harmonised Products 

2020 - the JAHARP2020 Triplet, ktorý je spolufinancovaný EÚ. 

JAHARP2020 Triplet je financovaný EÚ v sume 2,1 milióna EUR a tvoria ho 

3 autonómne projekty, avšak súčasne synergické spoločné aktivity dohľadu nad 

trhom - JAHARP2020-1, JAHARP2020-2, JAHARP2020-3 - s dĺžkou trvania 24 

mesiacov (máj 2021 až máj 2023). Všetky tri projekty boli navrhnuté v spolupráci so 

štyrmi skupinami administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi (tzv. AdCo) t.j. 

GA, RED, TPED, LVD, ktoré budú taktiež zodpovedné za implementáciu. 

Koordinátorom projektov je organizácia PROSAFE. 

Na otváracom podujatí sa zúčastnilo viac ako 75 odborníkov, úradníkov a vedúcich 

pracovníkov z rôznych orgánov dohľadu a Európskej komisie. Účastníci získali náhľad 

na deväť plánovaných aktivít a diskutovali o výzvach, ktoré  

v mimoriadne komplexnom trhovom prostredí predstavujú nové a vznikajúce 

technológie, kde presadzovanie dodržiavania zhody výrobkov s cieľom ochrany 

spotrebiteľov a podnikov  je dôležitejšie a náročnejšie než kedykoľvek predtým.  

 „Je dôležité podporovať orgány dohľadu na úrovni EÚ pri získavaní potrebných 

znalostí a zručností týkajúcich sa produktov a poskytnúť im nástroje na účinný 

dohľad nad trhom.“  

Matthias SCHMIDT-GERDTS, Vedúci jednotky GROW D3 – Market Surveillance, 

poverený vedúci jednotky GROW D4 - Inter-Institutional Relations, Outreach 

Kľúčové body 

Čo je JAHARP2020 

Triplet  

8 koordinovaných 

aktivít overovania 

zhody výrobkov + 1 

horizontálna aktivita do 

mája 2023 

Očakávané kľúčové 

výsledky 

Nebezpečné výrobky  

budú stiahnuté z trhu 

EÚ, rovnaké podmienky 

pre všetkých účastníkov 

na trhu 

Lepší a 

harmonizovanejší 

dohľad nad trhom, 

získanie nových 

zručností a nových 

znalostí pre orgány 

dohľadu nad trhom 

v EÚ 

 

 

Kontaktujte nás pre 

viac informácií 

PROSAFE Office 
Avenue des 

Arts/Kunstlaan 41, 1040 
Brussels, Belgium 

Tel: +32 2 8080 996/-97 
info@prosafe.org  

harp2020@prosafe.org  
www.prosafe.org 

 
 

 @PROSAFE_ORG  
youtu.be/nyDeoBiu2lU  

#JAHARP2020Triplet  
#ProductSafety  
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Aktivity JAHARP2020 

Štyri zúčastnené skupiny AdCo vybrali rozsah projektov JAHARP2020 Triplet 

prostredníctvom aktivity zameranej na  stanovenie priorít spolupráce. 

Laboratórne testy, online a vizuálne kontroly, školenia a prvky  budovania kapacít, 

presadzovanie ako aj formulácia politiky spätnej väzby založenej na dôkazoch sú 

zahrnuté do procesu dohľadu nad trhom, tak aby poskytli 360° uhol pohľadu. 

Cieľové výrobky a činnosti JAHARP2020 Triplet sú (viď obr. vyššie): 

 Plynové varné dosky a variče 

 Plynové ohrievače priestoru 

 Špecifická miera absorpcie (SAR) na pripojených zariadeniach  

 Internet vecí (IoT)  pripojených zariadení, v spolupráci s colníkmi 

 Sušičky bielizne vrátane pripojených spotrebičov  

 Jednorázové (nedopĺňateľné) héliové fľaše  

 USB nabíjačky 

 Cisterny/vagóny na prepravu plynov triedy 2; a 

 Rozvoj harmonizovaného prístupu k hodnoteniu administratívnych 

požiadaviek pre odvetvie výrobkov, podľa nariadenia (EÚ) 2019/1020 - 

horizontálna aktivita, ktorá je relevantná pre všetky štyri zapojené skupiny 

AdCo.  

       
   12 pracovných balíkov, 8 aktivít zameraných  

      na   výrobky + 1 horizontálna aktivita  
 
            29 orgánov dohľadu nad trhom  z 22 
            krajín EÚ 
 
           trvanie 24 mesiacov (od mája 2021 
          do mája 2023) 
 

2,1 milióna EUR (= 90% celkových 
finančných prostriedkov) financovaných EÚ 
- zvyšných 10%   orgány dohľadu trhu  

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Táto tlačová správa 
vychádza z projektov spoločného dohľadu nad trhom pre 
harmonizované výrobky -JAHARP2020, ktoré sú financované z 
prostriedkov Európskej únie v rámci aktivity s názvom „Podpora 
EÚ spoločným aktivitám dohľadu nad trhom pre 
nepotravinárske výrobky“. Obsah tohto dokumentu odráža iba 
názor autora a patrí výlučne do zodpovednosti autora.  
Nemožno ho považovať za vyjadrenie postojov Európskej 
komisie alebo akéhokoľvek iného orgánu Európskej únie. 
Európska komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek 
použitie informácií, ktoré obsahuje. 

3 spoločné strategické ciele 

1. Odstrániť nevyhovujúce a 

nebezpečné výrobky z 

jednotného trhu. 

2. Podporiť uplatňovanie 

nového nariadenia o 

dohľade nad trhom (EÚ) 

2019/1020 rozvojom 

spoločného prístupu a 

osvedčených postupov. 

3. Zlepšiť zručnosti a znalosti 

európskych orgánov 

dohľadov pomocou 

spoločných nástrojov, 

budovaním 

medzisektorových 

kapacít, odbornou 

prípravou a podporou 

jednotných postupov pre 

8 menovaných kategórií 

výrobkov. 

„Ak máme maximalizovať 
účinnosť dohľadu nad trhom, 
spoločné akcie, ako napríklad 
JAHARP2020 Triplet, tak je 
skutočne kľúčová podpora 
a zlepšovanie spolupráce 
medzi orgánmi dohľadu v 
rôznych odvetviach výrobkov 
na vnútroštátnej úrovni aj na 
úrovni EÚ. “ 
Lorenzo PONTI, Lucio 
COCCIANTELLI, Grenada 
Sofija DEMAKINA, Katarina 
OLOFSSON - GA, RED, TPED, 
LVD Predsedovia AdCo 

JAHARP2020 prehľad 

 


