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Αριθ. C176/3

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Ιουνίου 1987
για την ασφάλεια των καταναλωτών
(87/C 176/03)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
το ψήφισμα του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 1986 σχετικά
με τους μελλοντικούς προσανατολισμούς της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για την προστασία
και την προώθηση των συμφερόντων των καταναλωτών ('),
Εκτιμώντας:
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της συνθήκης, αποστολή της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας είναι να προάγει την
αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο
σύνολο της Κοινότητας, τη συνεχή και ισόρροπη επέκταση
της οικονομίας και την επιταχυνόμενη ανύψωση του βιο
τικού επιπέδου*
ότι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής αποτελεί αποστολή
της Κοινότητας, και ότι συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την
προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών
ότι η εκπλήρωση της αποστολής αυτής απαιτεί την εφαρ
μογή, σε κοινοτικό επίπεδο, μιας πολιτικής προστασίας της
ασφάλειας και της ενημέρωσης των καταναλωτών
ότι το Συμβούλιο, στο ψήφισμα του της 23ης Ιουνίου 1986,
ενέκρινε τους στόχους της κοινοτικής πολιτικής για την
προστασία των καταναλωτών, όπως αυτοί εκφράζονται
στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Νέα ώθηση για την πολι

(') ΕΕ αριθ. C 167 της 5. 6. 1986, σ. 1.

τική προστασίας των καταναλωτών» • ότι, στο εκτελεστικό
χρονοδιάγραμμα των προτεινομένων ενεργειών που περι
λαμβάνεται στον παράρτημα της εν λόγω ανακοίνωσης,
προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης για τη γενική υποχρέωση
διάθεσης στην αγορά ασφαλών προϊόντων
ότι, κατά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, είναι
επιθυμητό να λάβει η Κοινότητα τα απαραίτητα μέτρα που
θα εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των κατα
ναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια
των προϊόντων
ότι η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο ανακοίνωση για
την ασφάλεια των καταναλωτών από τα καταναλωτικά
προϊόντα, στην οποία κρίνει ότι η Κοινότητα πρέπει να εφο
διασθεί με μια οδηγία εναρμόνισης που θα επιβάλει, μεταξύ
άλλων, γενική υποχρέωση για τους παραγωγούς, τους εμπό
ρους και τους εισαγωγείς να παράγουν και να διαθέτουν
στο εμπόριο μόνον ασφαλή προϊόντα"
υποδέχεται με ενδιαφέρον την ανακοίνωση της Επιτροπής
και σημειώνει την ανάλυση της σημερινής κατάστασης στον
τομέα της γενικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των κατα
ναλωτών
αναγνωρίζει τη σημασία που έχει για την ασφάλεια των
καταναλωτών η παραγωγή και η διάθεση στο εμπόριο
μόνον ασφαλών προϊόντων
σημεκύνει την πρόθεση της Επιτροπής να επεξεργασθεί και
να διαβιβάσει στο Συμβούλιο, σε εύθετο χρόνο, πρόταση για
τη θέσπιση γενικής υποχρεώσεως κατά την έννοια αυτή.

