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RESOLUTIE VAN DE RAAD
van 25 juni 1987
betreffende de veiligheid van de consument
(87/C 176/03)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de resolutie van de Raad van 23 juni 1986 betreffende de toekomstige koers van het beleid van de
Europese Economische Gemeenschap inzake de bescherming en de bevordering van de belangen van de consument O ,
Overwegende dat de Europese Economische Gemeenschap, krachtens artikel 2 van het Verdrag, tot taak heeft
binnen de gehele Gemeenschap een harmonische ontwikkeling van de economische activiteit, een gestadige en
evenwichtige expansie en een toenemende verbetering
van de levensstandaard te bevorderen;
Overwegende dat de verbetering van de kwaliteit van het
bestaan tot de taken van de Gemeenschap behoort en dat
deze taak onder andere de bescherming van gezondheid
en veiligheid van de consument impliceert;
Overwegende dat het vervullen van deze taak tenuitvoerlegging op Gemeenschapsniveau van een beleid gericht
op bescherming van de veiligheid en voorlichting van de
consument vereist;
Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 23 juni
1986 de doelstellingen van het communautaire beleid inzake consumentenbescherming die zijn aangegeven in de
mededeling van de Commissie „Een nieuwe impuls voor
het beleid inzake consumentenbescherming" heeft onder-
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schreven; dat er in het tijdschema voor de uitvoering van
de voorgestelde initiatieven in de bijlage van die mededeling sprake is van de opstelling van een verslag over de
algemene verplichting om veilige produkten in de handel
te brengen;
Overwegende dat het wenselijk is dat de Gemeenschap
in het kader van de voltooiing van de interne markt de
noodzakelijke maatregelen neemt om de consumentenbescherming op een hoog peil te brengen, met name
voor wat betreft de kwaliteit en de veiligheid van produkten;
Overwegende dat de Commissie de Raad een mededeling over de veiligheid van consumentenprodukten heeft
toegezonden, waarin zij de mening uitspreekt dat de Gemeenschap behoefte heeft aan een algemene richtlijn die
voor producenten, handelaren en importeurs met name
de algemene verplichting invoert uitsluitend veilige produkten te produceren en in de handel te brengen,
Neemt met belangstelling kennis van de mededeling van
de Commissie en neemt akte van de daarin vervatte analyse van de huidige situatie op het gebied van algemene
wetgeving betreffende de veiligheid van de consument;
Erkent dat het voor de bescherming van de consument
van belang is uitsluitend veilige produkten te produceren
en in de handel te brengen;
Neemt akte van het voornemen van de Commissie een
voorstel uit te werken en te zijner tijd aan de Raad toe te
zenden, ten einde een algemene verplichteng in die zin in
het leven te roepen.

