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Indul az EU által társfinanszírozott „JAHARP2020 Trió”
Röviden
Mi a JAHARP2020 Trió?
8 összehangolt
termékmegfelelőségi ellenőrzés
+ 1 horizontális intézkedés 2023
májusáig.

A főbb célkitűzések
Veszélyes termékek kivonása az
EU piacáról, egyenlő
versenyfeltételek minden piaci
szereplő számára.
A termékek jobb,
összehangoltabb piacfelügyelete
és új készségek, ismeretek az
uniós tagállami piacfelügyeletek
számára.

További információért
keressen minket!
PROSAFE iroda
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

Az európai piacfelügyelet átalakítása és a
nem biztonságos termékek eltávolítása az
európai piacról
2021. július 6-án online konferencia keretén belül a PROSAFE, 22 EU tagállam 29
piacfelügyeleti hatósága, és az Europai Bizottság/DG GROW hivatalosan elindította az
EU által társfinanszírozott Közös Piacfelügyeleti Akció Harmonizált Termékekre 2020
― JAHARP2020 Triót.
A JAHARP2020 Trió 2,1 millió € uniós finanszírozásban részesül, és három önálló, de
együttműködő piacfelügyeleti közös fellépésből áll ― JAHARP2020-1, JAHARP2020-2,
JAHARP2020-3 ― 24 hónapos időtartammal (2021. május – 2023. május). Mindhárom
intézkedést négy adminisztratív együttműködési (ADCO) csoporttal (azaz GA, RED, TPED,
LVD) párhuzamosan tervezték, amelyek vezetni is fogják a végrehajtást. A projekt
koordinátora a PROSAFE.
Az eseményen több mint 75 szakértő, tisztségviselő és ügyvezető vett részt a
piacfelügyeleti hatóságoktól és az Európai Bizottságból. A résztvevők átfogó képet
kaptak a kilenc tevékenységről, és megbeszélték a kihívásokat az új és feltörekvő
technológiák rendkívül bonyolult piaci környezetében, ahol a termékmegfelelőség
érvényesítése minden eddiginél fontosabbá és nagyobb kihívássá vált a fogyasztók és a
vállalkozások védelme szempontjából.
Fontos, hogy uniós szinten támogassuk a piacfelügyeleti hatóságokat a
termékekkel kapcsolatos szükséges ismeretek és készségek megszerzésében, és
hatékony eszközöket adjunk a piacfelügyeleti végrehajtáshoz"
Matthias SCHMIDT-GERDTS, a GROW D3-Piacfelügyeleti egységvezetője és a GROW D4Intézményközi kapcsolatok, tájékoztatás megbízott egységvezetője

3 megosztott
stratégiai célkitűzés
1. A nem megfelelő, veszélyes
termékek eltávolítása az
Egységes Piacról.
2. Az új (EU) 2019/1020
piacfelügyeleti rendelet
alkalmazásának támogatása
közös megközelítések és
bevált gyakorlatok
kidolgozásával.

JAHARP2020 tevékenységek
Prioritások alapján kiválasztott négy adminisztrációs együttműködési csoport (ADCO)
irányítja a JAHARP2020 Trió akciót. A laboratóriumi tesztek, online és vizuális ellenőrzések,
képzések és kapacitásépítő elemek, a végrehajtás, a bizonyítékokon alapuló szakpolitikai
visszajelzések összességében teljes piacfelügyeleti folyamatot alkotnak.

A JAHARP2020 Trió célzott termékei és tevékenységei a következők:





Gázfőzőlapok
Gáztüzelésű helyiségfűtők
Fajlagos abszorpciós ráta (SAR) a csatlakoztatott eszközökön
A tárgyak internetéhez (IoT) csatlakoztatott eszközök a vámhatósággal
együttműködve
 Szárítógépek, beleértve a csatlakoztatott készülékeket
 Nem újratölthető hélium palackok
 USB-s töltők
 Tartányok/vasúti tartálykocsik 2. osztályba tartozó gázok szállítására; és
 Harmonizált megközelítés kidolgozása az (EU) 2019/1020 rendelet szerinti
termékágazatokra vonatkozó adminisztratív követelmények értékeléséhez ―
mind a négy ADCO csoportra vonatkozó horizontális fellépés.

12 munkacsomag, 8 termék
+ 1 horizontális intézkedés
22 európai ország 29
piacfelügyelete

24 hónap időtartam (2021
májusától 2023 májusáig)

2,1 millió EUR (a teljes költségvetés
90%-a) az EU által - 10%-a a
piacfelügyeletek által finanszírozva

3. Az európai piacfelügyeletek
készségeinek és tudásának
növelése közös eszközökkel,
ágazatközi
kapacitásépítéssel,
képzéssel és az egységes
gyakorlatok
népszerűsítésével 8
termékterületen.
Ha maximalizálni akarjuk
a piacfelügyelet hatását, az
olyan közös tevékenységek,
mint a JAHARP2020 Trió,
valóban kulcsfontosságúak a
piacfelügyeletek közötti
együttműködés előmozdítása
és javítása érdekében számos
termékterületen, mind
nemzeti, mind uniós szinten."
Lorenzo PONTI, Lucio
COCCIANTELLI, Grenada Sofija
DEMAKINA, Katarina OLOFSSON
- GA, RED, TPED, LVD ADCO
elnökök

JAHARP2020 áttekintése
Jogi nyilatkozat: Ez a sajtóközlemény a JAHARP2020 harmonizált
termékekre vonatkozó közös piacfelügyeleti intézkedésekből származik,
amelyek az Európai Uniótól finanszírozást kapnak az "EU-támogatás a
nem élelmiszeripari termékek közös piacfelügyeleti intézkedéseihez"
című intézkedés keretében. A dokumentum tartalma kizárólag a szerző
nézeteit képviseli, és kizárólag a szerző felelőssége. Nem tekinthető úgy,
hogy tükrözi az Európai Bizottság vagy az Európai Unió bármely más
szervének nézeteit. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a benne
foglalt információk felhasználásáért.

