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Какво е JAHARP2020 Triplet 
8 координирани 

дейности за проверка 
на съответствието на 

продукти + 1 
хоризонтална дейност 

до май 2023 
 
Очаквани ключови резултати 

Отстранени от пазара  на ЕС 
опасни продукти, създадени 

равни условия за действие на 
всички играчи на пазара  

По-добър и по-
хармонизиран надзор на 

пазара, заедно с нови 
умения и придобито 

познание от органите по 
надзор на пазара на ЕС 
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Трансформиране на надзора на пазара на ЕС и 
премахване на небезопасните продукти  от европейския 
пазар 

На 6 юли 2021 г., на виртуална конференция, PROSAFE, 29 органа по надзор на 
пазара (ОНП) от 22 европейски страни и Европейската комисия/ГД Растеж  
официално положиха началото на финансираните от ЕС Съвместни действия по 
надзор на пазара за хармонизирани продукти 2020 - JAHARP2020 Triplet. 

Проектът JAHARP2020 Triplet е на стойност 2.1 милиона €, финансиран е от ЕС и се 
състои от три автономни, но синергично свързани съвместни действия по надзор на 
пазара ― JAHARP2020-1, JAHARP2020-2, JAHARP2020-3 ― с продължителност от 24 
месеца (май 2021 - май 2023). Трите действия са проектирани в тандем с четири от 
групите на ЕК за административно сътрудничество – AdCo групи (GA, RED, TPED, LVD), 
които ще лидират и при прилагането на резултатите от проекта. Координатор на 
проекта е PROSAFE. 

Над 75 експерти, инспектори и ръководители от ОНП и Европейската комисия 
присъстваха на събитието. Участниците получиха поглед отвътре върху деветте 
дейности и дискутираха предизвикателствата в забележително сложната пазарна 
среда на нови и възникващи технологии, при които прилагането и спазването на 
изискванията за съответствие на продуктите става все по-важно и изискващо от когато 
и да било в миналото по отношение защитата на потребителите и бизнеса. 

  Важно е да се подпомагат ОНП на ниво ЕС в придобиването на нужните познания, 
свързани с продуктите и на нужните умения, както и да се предлагат инструменти за 
осъществяване на ефективен надзор на пазара” 
Матиас ШМИТ-ГЕРТС, Ръководител на звено GROW D3 – Надзор на пазара, И.д. Ръководител 
на звено GROW D4 – Междуинституционална връзки. Информираност.  
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Дейности на JAHARP2020  
Четирите участващи AdCo групи избраха, измежду подбраните чрез съставяне на 
списък с приоритети, обхват на дейностите в JAHARP2020 Triplet. Комбинирани 
са лабораторни изпитвания, онлайн и визуални проверки, обучения и елементи 
за изграждане на капацитет, прилагане на законодателството, заедно с 
формулиране на политика за обратна връзка базирана на доказателства, за да 
се получи един 360º-ов процес на надзор на пазара. 
Целевите продукти и дейности на JAHARP2020 Triplet са: 

 Газови котлони и нагревателни плочи 
 Газови отоплители 
 Специфичен коефициент на абсорбция (SAR) на свързани устройства 
 Интернет за нещата (IoT) свързани устройства в сътрудничество с 

митниците 
 Сушилни включително свързани устройства 
 Хелиеви бутилки за еднократна употреба 
 USB зарядни устройства 
 Резервоари/цистерни за транспортиране на газове клас 2  
 Разработване на хармонизира подход за оценка на 

административните изисквания към продуктовите сектори, 
попадащи в обхвата на регламент (EU) 2019/1020 ― хармонизирано 
действие, валидно за четирите AdCo групи. 

  
12 работни пакета, 8 продуктови дейности 

+ 1 хоризонтална 

 
3 споделени 
стратегически 
цели 
1. Да се отстранят от Общия 

пазар несъответстващите и 
опасните продукти. 

2. Да се подкрепи 
прилагането на новия 
Регламент по надзор на 
пазара (EU) 2019/1020 като 
същевременно се 
разработят общи подходи и 
добри практики. 

3. Да се повишат уменията и 
знанията на европейските 
ОНП чрез общи 
инструменти, изграждане 
на взаимодействащ 
секторен капацитет, 
обучения и промотиране на  
единни практики за 8-те 
продуктови области. 

 Ако решим да увеличи до 
максимум ефекта от надзора 
на пазара, съвместни 
действия от типа на 
JAHARP2020 Triplet са 
наистина изключително 
важни за промотиране и 
подобряване на 
сътрудничеството между 
ОНП в избраните продуктови 
области както на национално 
така и на ниво ЕС.” 
Лоренцо ПОНТИ, Лучио 
КОЧИАНТЕЛИ, Гренада София 
ДЕМАКИНА, Катарина ОЛОФСОН - 
Председатели на GA,  RED,  TPED, 
LVD на AdCo групи 

29 ОНП от 22 страни на ЕС 
 

     
24 месеца продължителност  
(май 2021-май 2023) 

 

JAHARP2020 в един поглед 

  
 

 

2,1 мил. EUR (90% финансиране от ЕС,     
10 % - финансиране от ОНП) 

Декларация: Този бюлетин е създаден от Съвместни действия по надзор на 
пазара – JAHARP2020, получил финансиране от Европейския съюз в рамките 
на Действие озаглавено "Подкрепа от ЕС за съвместни действия по надзор на 
пазара за нехранителни продукти". Съдържанието на този документ 
представлява единствено гледната точка на автора му и отговорността е 
изцяло негова. Той не може да се разглежда като отразяващ гледната точка 
на ЕК или на друг орган на ЕС. ЕК не носи отговорност ако се използва 
информацията, съдържаща се в този документ. 
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