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(Meddelelser)

RÅDET
RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET O G REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,
den 3. december 1990
om en fællesskabsaktion vedrørende ernæring og sundhed
(90/C 329/01)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG
REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKABS
MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET -

som henviser til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, og

som tager følgende i betragtning:

En rigtig og velafbalanceret ernæring kan sammen med
andre faktorer effektivt forebygge en række sygelige
tilstande, der er hovedårsagen til de fleste dødsfald og
sygdomstilfælde i dagens Europa;

selv om ernæringsforholdene er meget forskellige i de
enkelte EF-medlemsstater, inden for de forskellige
regioner i samme stat og hos forskellige befolkningsgrupper inden for samme region, er der fortsat
problemer i forbindelse med såvel et for stort fødevareforbrug som manglende balance i indtagelsen af de
forskellige ernæringselementer;

det er af betydning, at ernæringsaspekterne undersøges i
forbindelse med forskellige fysiologiske tilstande, som
f.eks. de særlige forhold der gør sig gældende for gravide
og diegivende kvinder, børn, unge og ældre;

adgang til tilstrækkelige mængder sunde næringsmidler
er en afgørende faktor for menneskets sundhed;

der er et højt beskyttelsesniveau med hensyn til føde- og
drikkevarehygiejne, og der er i vid udstrækning fødevarer af god kvalitet til rådighed på Fællesskabets
marked;

Fællesskabet har ved flere lejligheder beskæftiget sig med
ernæringsspørgsmål og foranstaltninger i forbindelse
hermed inden for områderne vedrørende bekæmpelse af
kræft (resolution af 7. juli 1986 (1), afgørelse af 21. juni
1988 O og afgørelse af 17. maj 1990 ( J )), alkoholmisbrug og ungdommens problemer (resolution af 29. maj
1986 (4) og konklusioner af 17. maj 1990) samt sundhedsundervisning (resolution af 23. november 1988 (5)),
men det har ikke foretaget en samlet undersøgelse af alle
aspekter i forbindelse med ernæringsuddannelse og
forbrugeroplysning med henblik på at fremme spise- og
kostvaner, der svarer til den enkeltes behov;

ovenstående viser med stor tydelighed, hvor vigtigt det er
på en mere effektiv måde at give alle EF-borgere de
oplysninger og den indsigt, der er nødvendig, for at de
alt efter livsstil kan vælge en passende ernæring, der
svarer til den enkeltes behov;

sådanne fremskridt kræver en aktiv støtte ikke blot fra
regeringer og parlamenter, men fra hele samfundet;

det er vigtigt at udarbejde og fremme et demonstrationsog handlingsprogram med det hovedformål at skabe
større forståelse i befolkningen for, at helbredet kan
beskyttes gennem den bedst mulige ernæring —

OPFORDRER Kommissionen til at forelægge Rådet et
forslag til en aktion, ledsaget af de nødvendige budgetforslag som led i de sædvanlige procedurer, hvori det
bestemmes, at 1994 skal erklæres for »Det Europæiske
Ernæringsår«. Kommissionen opfordres til at udforme
denne aktion på grundlag af de mål og retningslinjer,
der er fastsat i bilaget.
(') EFT nr. C 184 af 23. 7. 1986, s. 19.
O EFT nr. L 160 af 28. 6. 1988, s. 52.
(3) EFT nr. L 137 af 30. 5. 1990, s. 31.
(4) EFT nr. C 184 af 23. 7. 1986, s. 3.
O EFT nr. C 3 af 5. 1. 1989, s. 1.
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OPFORDRER de kompetente instanser i medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger, på grundlag
af eventuelle afgørelser truffet af Rådet, med henblik på
aktionens gennemførelse, idet de nødvendige koordineringsmekanismer iværksættes.

HENSTILLER, at fællesskabsaktiviteterne på dette
område gennemføres under hensyn til W H O ' s og FAO's
aktiviteter og, så vidt det er muligt, i samarbejde med
disse organer.

31. 12.90

OPFORDRER Kommissionen til regelmæssigt fra 1992
og mindst hvert andet år at afholde møder mellem højtstående embedsmænd, som er udpeget af de kompetente
nationale myndigheder, med henblik på vurdering af de
hidtidige resultater under programmerne vedrørende
ernæringsuddannelse og forbrugeroplysning.

A N M O D E R Kommissionen om regelmæssigt at holde
Rådet underrettet om arbejdets resultater og at forelægge det en endelig rapport om arbejdets forløb.

BILAG
MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FÆLLESSKABETS AKTION VEDRØRENDE ERNÆRING OG
SUNDHED

1. MÅL

Aktionen har følgende mål:

a) udbredelse af kendskabet til den afgørende rolle for sundhed og velvære, som en korrekt ernæring
spiller i forbindelse med forskellige sygdomme og risikofaktorer

b) udbredelse af kendskabet til de alvorlige problemer, som alkoholmisbrug forårsager for folkesundheden
og det sociale velfærd

c) udarbejdelse og udbredelse af oplysninger og henstillinger for at fremme sådanne former for ernæring,
som under hensyn til hvert enkelt samfunds særlige traditioner og vaner er gavnlige for helbredet og
giver den enkelte mulighed for at tillægge sig kostvaner svarende til sine fysiologiske behov

d) udvidelse af forbrugernes kendskab til de generelle og ernæringsmæssige oplysninger, der er anført på
etiketter, og til den måde hvorpå disse oplysninger kan anvendes korrekt til fremme af sundheden

e) udvikling af de berørte personers forståelse for nødvendigheden af at iagttage hygiejnenormerne i alle
de forskellige faser af fødevareprocessen, dvs. i løbet af landbrugs- og industriproduktionen, under
oplagring, transport og salg, såvel i engros- som detailleddet, samt under tilberedningen i hjemmene

f) yderligere tilskyndelse til, at de ernærings- og sundhedsmæssige aspekter tages i betragtning inden for
aktioner i de forskellige relaterede sektorer i Fællesskabet og dets medlemsstater

g) fremme af studier og undersøgelser i et snævert samarbejde med fællesskabsprogrammet for medicinsk
forskning, herunder også inden for epidemiologi, vedrørende forbindelsen mellem ernæring og
sygdomme eller risikofaktorer og vedrørende de mest velegnede måder for bevarelse af et godt helbred
og forebyggelse af sygdomme gennem en tilpasset og afbalanceret kost

h) udbredelse af kendskabet til de betydelige resultater, der er opnået på europæisk plan inden for det
ernæringsmæssige område.
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2. AKTIONER, DER SKAL GENNEMFØRES
I et fællesskabsperspektiv og med henblik på at nå de mål, der er anført i afsnit 1, gennemfører Fællesskabet og medlemsstaterne, i henhold til deres respektive beføjelser, i snævert samarbejde følgende
aktioner:
a) Det Europæiske Ernæringsår
Afgørelse om at erklære 1994 for Det Europæiske Ernæringsår og om iværksættelse heraf.
b) Generelle opmærksomhedsaktioner
Aktiviteter, der specielt er rettet mod et begrænset antal aspekter inden for forskellige samfundssektorer,
navnlig undervisning, videnskab, industri, restauranter og kantiner, samt mod typisk nationale, regionale
og lokale aspekter. Disse aktiviteter omfatter blandt andet informationsprogrammer via fjernsyn, radio
og presse, konferencer, uddeling af pædagogisk og populærvidenskabeligt materiale samt eventuelt
overrækkelse af priser.
c) Ernæringsmæssige pilotprojekter
Ad hoc-projekter med henblik på at forbedre de ernæringsmæssige vilkår for udvalgte risikogrupper i
befolkningen samt fødevarernes ernæringsmæssige kvalitet og at evaluere de resultater, der hidtil er
opnået i Fællesskabet. Disse projekter tager blandt andet sigte på metoder til udbredelse af denne viden.
d) Forskning og undersøgelser
Forskning og undersøgelser vedrørende ernæring og sundhed, især vedrørende:
— de faktorer, som styrer forbrugerens valg af fødevarer, og fødevarernes indvirkning på metabolismen
— følgerne af udviklingen i kostvanerne
— følgerne af den hurtige udvikling i metoderne for fremstilling, opbevaring og distribution af fødevarer
— udformningen af forbrugerrettede meddelelser
— undersøgelser af den ernæringsmæssige holdning i forskellige områder af Fællesskabet.
e) Arbejdet i Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler
Intensivering og diversificering af arbejdet på det ernæringsmæssige område i Den Videnskabelige
Komité for Levnedsmidler.
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RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET O G REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,
den 3. december 1990
om en fællesskabsaktion for doping-bekæmpelse, herunder også medicinmisbrug, inden for
sporten
(90/C 329/02)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG
REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKABS
MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET —
som henviser til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, og
som tager følgende i betragtning:
Doping, herunder også medicinmisbrug, som er skadeligt
for helbredet, bliver stadig mere udbredt i Europa,
navnlig i forbindelse med sportsudøvelse; sporten har
stor indvirkning på samfundet, især på de unge, som
følge af den massive omtale, den får i massemedierne; en
kraftig indsats mod doping i sportsverdenen kan derfor
virke som et eksempel til fremhævelse af, at resultater
almindeligvis bør og kan opnås uden brug af helbredsskadende stimulanser og medicinske præparater;
på baggrund af det anførte må beskyttelse af sportsfolks
helbred være et vigtigt mål i bekæmpelsen af doping;
Europarådets konvention er vigtig i denne henseende, og
et snævert, kompletterende samarbejde mellem Fællesskabets medlemsstater og Europarådet på dette område
vil være hensigtsmæssigt;
anvendelse af doping er i flere henseender i modstrid
med sundhedsforskrifterne, især i det omfang den indebærer:
a) anvendelse af stoffer, som Fællesskabet har tilladt som
lægemidler (direktiv 65/65/EØF (*)), og som kan
anvendes til andre formål end dem, tilladelsen gælder
(diagnosticering eller behandling af visse konstaterede
sygdomme);

0) EFT nr. 22 af 9. 2. 1965, s. 369/65, senest ændret ved
direktiv 89/341/EØF (EFT nr. L 142 af 25. 5. 1989, s. 11).

b) anvendelse af sådanne stoffer på måder og i doser,
der ikke er omfattet af tilladelsen (direktiv
65/65/EØF);
c) manglende overholdelse af distributionsforskrifterne
(direktiv 75/319/EØF — det sorte marked og/eller
salg til ikke-autoriserede personer (2)), receptreglerne
(udlevering uden lægerecept — direktiv 75/319/EØF
som ændret ved direktiv 89/341/EØF) og forskrifterne vedrørende reklame for sådanne produkter
(direktiv 84/450/EØF O ) ;
oplysning og forebyggelse bør være fremherskende og
omfatte alle, som dyrker sport, især de unge og deres
omgivelser;
det ville være hensigtsmæssigt, om der i forbindelse med
De Olympiske Lege i 1992, i betragtning af denne begivenheds genklang i offentligheden, kunne foreligge en
europæisk kodeks for antidopingadfærd inden for
sporten —
OPFORDRER
Kommissionen, bistået af en gruppe af eksperter, som
udpeges af medlemsstaterne, til:
— i snævert samarbejde med medlemsstaterne inden
udgangen af 1991 og med henblik på De Olympiske
Lege i 1992 at udarbejde og udsende en kodeks for
antidopingadfærd på grundlag af de retningslinjer,
som findes i bilag I
— at foreslå Rådet aktioner af fællesskabsinteresse på
grundlag af de retningslinjer, som findes i bilag II,
under hensyntagen til aktioner, som er iværksat af
statslige sportsmyndigheder, Europarådet og de internationale sportsorganisationer.
(2) EFT nr. L 147 af 9. 6. 1975, s. 13, senest ændret ved direktiv
89/381/EØF (EFT nr. L 181 af 28. 6. 1989, s. 44).
O EFT nr. L 250 af 19. 9. 1984, s. 17.
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BILAG I
UDARBEJDELSE, UDBREDELSE OG ANVENDELSE AF EN KODEKS FOR ANTIDOPINGADFÆRD
Kodeksen bør være et vigtigt redskab til oplysning og vejledning om dopingbekæmpelse. Den skal gøre det
klart, at doping strider mod sundhedsbeskyttelsesforskrifterne og i hvert fald mod sportsetikken, og den
bør gøres til genstand for fælles diskussion i de lægevidenskabelige og sportsmedicinske kredse i Fællesskabet.

BILAG II
AKTIONER AF FÆLLESSKABSINTERESSE
(retningslinjer)
a) Styrkelse af initiativer med henblik på uddannelse, oplysning og sundhedsvejledning om doping
b) Kortlægning af de i praksis hyppigst forekommende former for doping
c) Diagnosticeringsmetoder og samarbejde mellem laboratorier
d) Forskning i dopings indflydelse på helbredet inden for rammeprogrammet for Fællesskabets biomedicinske forskning.

Nr. C 329/5
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RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET O G REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,
den 3. december 1990
om forbedret forebyggelse og behandling af akutte forgiftninger hos mennesker
(90/C 329/03)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG
REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKABS
MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET —
som henviser til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab,
som henviser til udkast
Kommissionen ('),

til resolution,

forelagt

af

som henviser til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
som henviser til udtalelse fra Det Økonomiske
Sociale Udvalg (}), og

og

harmoniserede årsrapporter ville være nyttige inden for
rammerne af EHLASS-projektet, der er gjort til
genstand for Rådets beslutning 86/138/EØF af 22. april
1986 om et demonstrationsprojekt med henblik på oprettelse af et informationssystem på fællesskabsplan for
ulykker, der sker i forbindelse med forbrugsprodukter ( s ); i bilag I, nr. 2, tredje afsnit, i denne beslutning bestemmes det, at oplysninger til supplering af data
fra sygehusenes skadestuer ligeledes kan indhentes hos
f orgiftningscentralerne;

med henblik på gennemførelsen af den fri bevægelighed
for personer og varer er det vigtigt i højere grad at
kunne stille antidoter til rådighed; dette kan ske ved at
lette udveksling af oplysninger om, hvor der er antidoter
til rådighed, navnlig i medlemsstaternes grænseområder;

som tager følgende i betragtning:
For at kunne gennemføre en politik til beskyttelse mod
farer for akut forgiftning i befolkningen og navnlig
blandt arbejdstagerne er det ønskeligt på fællesskabsplan
at råde over så mange sammenlignelige data som muligt
vedrørende klinisk toksikologi;
inden for sin kompetence udgør hver forgiftningscentral
i Fællesskabet et af de organer, der på grund af deres
informative, terapeutiske og analytiske aktiviteter er
bedst egnet til inden for deres geografiske aktivitetsområde at indsamle klinisk-toksikologiske data og foretage
en syntese heraf;
en harmonisering af indsamlingerne af klinisk-toksikologiske data for samtlige forgiftningscentraler i Fællesskabet ville lette udformningen af en politik til forebyggelse af toksiske farer;
ved at fremme en integrering af kliniske og analytiske
data søger Fællesskabet at nå et af hovedformålene med
sit toksikologiske handlingsprogram med henblik på
beskyttelse af befolkningens sundhed (4), nemlig at
bidrage til at sikre dataenes kvalitet og sammenlignelighed og at fremme udvekslingen af erfaringer og oplysninger inden for klinisk toksikologi;

(') EFT nr. C 294 af 22. 11. 1989, s. 10.
(2) Udtalelse afgivet den 23. november 1990 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).
O EFT nr. C 124 af 21. 5. 1990, s. 1.
(4) EFT nr. C 184 af 23. 7. 1986, s. 1.

denne resolution vil kunne bidrage til bedre udnyttelse af
klinisk-toksikologiske data i forbindelse med den
samlede vurdering af kemiske produkters og præparaters
indvirkning på sundheden, navnlig blandt arbejdstagere,
som udsættes for farlige stoffer, der kan fremkalde
akutte forgiftninger;

det er vigtigt, at der er adgang til oplysninger om præparaters kemiske sammensætning for at sikre, at der gives
korrekte råd og behandlinger i tilfælde af forgiftninger;

denne resolution vil kunne bidrage til udbygning af
sundhedsoplysninger i forbindelse med ulovlig brug
af narkotika under henvisning til resolutionen vedtaget af
Rådet og medlemsstaternes sundhedsministre, forsamlet i
Rådet, den 16. maj 1989 vedrørende et europæisk net af
sundhedsoplysninger om stofmisbrug (6).

de oplysninger, der fremkommer, når der sker lægemiddelforgiftninger, kan være en vigtig faktor til vurdering
af, om det er sikkert at anvende de pågældende lægemidler; det er ønskeligt, at de oplysninger, som forgiftningscentralerne kommer i besiddelse af på dette
område, meddeles de myndigheder, der er ansvarlige for
lægemidlet og for den farmakologiske kontrol;

(s) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1986, s. 23.
(6) EFT nr. C 185 af 22. 7. 1989, s. 1.
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med henblik på at undgå overlapning og bedst muligt
udnytte erfaringer og data fra forgiftningscentraler i
tredjelande vil det være både hensigtsmæssigt og nødvendigt at fortsætte et nært samarbejde med de forskellige
internationale organisationer, som arbejder inden for
dette område, navnlig Verdenssundhedsorganisationen
(WHO), De Forenede Nationers miljøprogram (UNEP)
og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO),
gennem deres fælles internationale program for
sikkerhed i forbindelse med kemikalier (IPCS), og, i
givet fald, at iværksætte fælles foranstaltninger sammen
med disse organisationer —

I
UDTRYKKER DERES VILJE til at træffe de nødvendige
foranstaltninger med henblik på at forbedre forebyggelsen og behandlingen af akutte forgiftninger hos
mennesker.

II
OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE til:
1. at udpege en kompetent myndighed, som træffer de
nødvendige dispositioner for at sikre, at indsamlingen
af data i forbindelse med henvendelser samt udarbejdelsen af årsrapporter fra forgiftningscentralerne eller,
i givet fald, andre kompetente tjenester, der virker på
den enkelte medlemsstats område, hovedsagelig
baseres på de i bilag I og II anførte retningslinjer
2. at sikre, at antidoterne, dvs. de stoffer og præparater,
som specielt anvendes i akutte forgiftningstilfælde, i så
høj grad som muligt er disponible på medlemsstaternes område
3. at forbedre de praktiske muligheder for anvendelse af
antidoter på den enkelte medlemsstats område.
Med henblik herpå lader den kompetente myndighed
udarbejde oplysninger på grundlag af den vejledende
liste i bilag III og sender disse til forgiftningscentralerne og i givet fald til andre kompetente tjenester,
om, hvilke antidoter der er til rådighed til behandling
af akutte forgiftninger, samt om forsyningskilderne.
Disse oplysninger skal give modtagerne mulighed for
at skaffe sig disse antidoter, således at de kan
indgives, så længe de stadig er effektive
4. at yde bedre nødhjælp i medlemsstaternes grænseområder.
Men henblik herpå indfører de kompetente myndigheder i samarbejde med Kommissionen et EF-system

Nr. C 329/7

til information og samarbejde mellem forgiftningscentralerne eller i givet fald andre kompetente tjenester
vedrørende antidoternes disponibilitet

5. at lade den kompetente myndighed udarbejde et
sammendrag af de harmoniserede årsrapporter fra
forgiftningscentralerne og i givet fald fra andre
kompetente tjenester.

I dette sammendrag lægges der især vægt på opgørelsen over de akutte forgiftningstilfælde med angivelse af de foranstaltninger, der er truffet eller
påtænkes med henblik på at forbedre forebyggelsen af
akutte forgiftninger, og der tages, hvis det er muligt,
ligeledes hensyn til anonyme oplysninger vedrørende
forgiftninger, der skyldes stofmisbrug.

Inden den 15. maj det følgende år fremsendes dette
sammendrag til Kommissionen sammen med en liste
over de forgiftningscentraler eller, i givet fald, andre
kompetente tjenester, der virker i den pågældende
medlemsstat, med angivelse af det under dem hørende
område samt listen over de antidoter, der er til
rådighed.

Kommissionen kan i givet fald udbede sig samtlige
eller en del af de harmoniserede årsrapporter fra
Fællesskabet, der er omhandlet i bilag II.

For at bidrage til øget sikkerhed ved brug af lægemidler er det ønskeligt, at årsrapporten vedrørende
forgiftninger, der skyldes disse lægemidler, også
sendes til de myndigheder, der er ansvarlige for lægemiddelsikkerheden. Forgiftningscentralerne eller, i
givet fald, andre kompetente tjenester tilskyndes til at
yde de myndigheder, der er ansvarlige for den farmakologiske kontrol, enhver mulig bistand, og skal,
blandt andet, på grundlag af gældende ret besvare
enhver særlig anmodning om oplysninger fremsat af
disse myndigheder.

III

OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL:

— regelmæssigt at udarbejde sammenfattende rapporter
for hele Fællesskabet, i særdeleshed med anførelse af
de foranstaltninger, som det er nødvendigt at træffe
på fællesskabsniveau i forbindelse med forebyggelse
af akutte forgiftninger

— at behandle særlige emner i forbindelse med de
oplysninger, der indkommer fra medlemsstaterne om
forebyggelse og behandling af akutte forgiftninger
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IV
ER ENIGE OM:
— for så vidt angår bestemmelserne i denne resolution,
at tage dem op til fornyet et overvejelse senest fem år
efter vedtagelsen heraf på grundlag af en rapport fra
Kommissionen. Der skal i forbindelse med denne
fornyede overvejelse tages hensyn til behovet for at
skærpe forebyggelsen ved hjælp af de aktiviteter, der
er foreskrevet i denne resolution

31. 12.90

— for så vidt angår de tekniske bilag til denne resolution, at opfordre Kommissionen til at gennemgå dem
mindst hvert andet år og, i givet fald, at ajourføre
dem regelmæssigt under hensyn til den opnåede erfaring
— at Kommissionen ved udarbejdelsen af ovennævnte
rapport og ajourføringen af de nævnte bilag skal lade
sig bistå af en gruppe af eksperter, der udpeges af
hver enkelt medlemsstat.
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BILAG I
HARMONISERET DATAREGISTRERINGSFORMULAR
(udfyldes, for så vidt oplysningerne foreligger, under konsultationen eller på et senere tidspunkt, i det
omfang dette er foreneligt med de nationale lovgivninger og politikker) (')

2.

1. Centralens kodenr.

Henvendelsens reg.nr.
Fornyet henvendelse: .
Henvendelsesform: ....

3. 3.1.

Dato(ååmmdd)( 2 ):

4. 4.1.

Rekvirent: Navn:

3.2.

Tidspunkt (ttmm) (5)~

Adresse:
tlf .nr.:

4.2.

Rekvirentens status:

4.2.1. Ikke præciseret
l

4.2.3. Andetsteds:
4.2.2. Hospital:
Skadestue
Medicinsk afdeling
Intensiv afdeling
Reanimation
Pædiatrisk afdeling
Psykiatrisk afdeling
Anden forgiftningscentral

•

Læger

D

Sygeplejersker

•
•
•
•
•

Farmaceuter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyrlæger
Bedriftssundhedstjenester
Industri/fabrikanter
Nødtjenester
Menigmand
Massemedier
Myndigheder
Andet

5. Forespørgslens art
Henvendelse i forbindelse med forgiftningstilfælde
Anmodning om antidoter

LI

Andet

LJ

D
Ukendt

Anmodning om oplysninger
LI

(') De mest relevante rubrikker med henblik på forebyggelse er angivet ved en dobbelt asterisk.
(2) ååmmdd: forkortelse svarende til år/måned/dag.
(') ttmm: forkortelse svarende til time/min.

•
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** 6. Patient
6.2.

6.1. Flere tilfælde: ja D ;
Menneske:

31. 12.90

antal:

navn (fakultativt):
,

6.2.1. Alder (ååmmdd):
Føtus LJ

ukendt barn LJ

hvis skønnet

LJ

ukendt voksen LJ

ukendt LJ
6.2.2. Hankøn •

Hunkøn

6.2.3. Vægt (kg):

,

•

hvis skønnet Q

6.2.4. Gravid: varighed (uger):
6.2.5. Ammende: ja LJ
6.3.

Dyr :

** 7. Agenser
Oplysningerne gentages i tilfælde af forgiftning forårsaget af flere agenser
7.1.

Navn (opgivet af rekvirenten):
Produktets sammensætning:

Fabrikant (hvis relevant):
Mængde:

nr.:

, volumen:

, vægt:

hvis skønnet LJ ukendt LJ
Eksponering: engang LJ/flere gange LJ/kronisk LJ
— varighed:

— hyppighed:
— varighed: ..

7.2.

Hengået tid efter eksponeringen:

(ååmmdd ttmm)

8. Sted for eksponering
8.1.

Hjem og omgivelser LJ

8.2.

Arbejdssted:
fabrik/værksted LJ

laboratorium LJ

landbrug/havebrug

U

andet LJ
8.3.

Offentlig institution:
børnehave eller folkeskole D
hospital, klinik, plejehjem LJ

anden skole, universitet, anden uddannelsesinstitution
Institution: fængsel, militær osv. LJ

•

andet LJ

8.4.

Overdækkede offentlige steder (f.eks.: bar, diskotek, restaurant, indkøbscenter, stormagasin) LJ

8.5.

Friluftsområder (f.eks.: sportsplads, legeplads) LJ

8.6.

Andet

8.7.

Ukendt

•
•
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9. Omstændigheder
9.1.

9.2. Tilsigtet

Ulykke/utilsigtet
I hjemmet LJ

Selvmord LJ

Medikamenter LJ

Erhvervsmæssig LJ

Forkert brug LJ

Fødevarer LJ

Miljømæssig LJ

Misbrug LJ

Andet D

Transportulykke LJ

Ond vilje/kriminalitet LJ

Brand

Andet D

•

Behandlingsfejl

•

Forkert brug LJ
Andet D
Ukendt

•

9.4. Ukendt D
'"lO. Eksponeringsform
10.1. Oral indtagelse LJ
10.2. Indånding

•

10.3. Hudpåvirkning LJ
10.4. Øjenpåvirkning LJ
10.5. Bid LJ
10.6. Stik
10.7.

9.3. Bivirkning

•

Injektion
Subkutan LJ
Intramuskulær LJ
Intravenøs LJ
Intraarteriel LJ

10.8. Slimhinder
Bukkai
Nasal

•
•

Rektal

•

Vaginal Lj
10.9. Placental LJ
10.10. Andet
10.11. Ukendt

•
•

Ukendt

•
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11. Tegn og symptomer
11.1.

Forekomst af symptomer

11.2.

Ingen symptomer

11.3.

Ukendt

Bemærkninger:

12. Bestemmelse og/eller måling af giftstoffet: ja D

13. Andre undersøgelser ønsket: ja LJ
14. Behandling:

Behandling foretaget før
henvendelse

Behandling anbefalet af
forgiftningscenteralen

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

14.1. Ingen
Forebyggelse af absorption:
Udtømning af maveindhold: Opkastning
Udskylning
Aktivt kul
Udskillelse
Behandling med antidot
Andet
14.2. Behandlingssted

Behandling i hjemmet eller der, hvor forgiftningen fandt sted, ikke lægebehandling
Lægebehandling, ikke på hospital LJ
Hospitalsbehandling LJ
Andet D
15. Risikovurdering:
Ingen forgiftning

D

Sandsynligvis ingen forgiftning (lav toksicitet/minimal eksponering) LJ
Mulig forgiftning D

Forgiftning bekræftet LJ

Symptomer uden forbindelse med eksponering LJ
16. Videre forløb:
Hospitalsindlæggelse D — i bekræftende fald, antal dage:
Helbredelse D ;

Underskrift:

eftervirkninger D ;

dødelig udgang •

;

ukendt

•

•

D e E u r o p æ i s k e Fællesskabers T i d e n d e

31. 1 2 . 9 0

Nr. C 329/13

BILAG II
MODEL FOR DE HARMONISEREDE ÅRSRAPPORTER (')
1. Oplysninger om den instans, der udfærdiger rapporten
Navn, fuldstændig adresse med angivelse af land; telefonnummer samt i givet fald telex- og telefaxnummer. Navnet på centralens ansvarlige leder.
2. År
Det drejer sig om det år, som den pågældende årsrapport omhandler.
3. Administrative oplysninger om centralen
Oversigt over centralens personale, både det medicinske og det administrative. En kort beskrivelse af
centralens virksomhed. Størrelsen af den befolkning, som centralen betjener.
* 4. Henvendelser til centralen
Det samlede antal og de månedlige variationer; opdelt efter hvem, der foretager henvendelsen,
hvordan henvendelsen sker (telefon, brev mv.), årsagen til henvendelsen (faktisk eller formodet
forgiftning, anmodning om oplysninger mv.).
'* 5. Forgiftningstilfælde
— for hver kategori eller underkategori angives antallet af tilfælde og deres procentuelle forekomst
— såfremt centralen har mulighed for det, vil det være ønskeligt, at dataene opdeles efter klasser af
ætiologiske agenser, som defineres i det følgende.
5.1. Forgiftning af mennesker
— Af hankøn eller hunkøn (herunder gravide kvinder, ammende kvinder), uden nærmere angivelse.

<

Aldersklasser:
(angivet i år)

1

1 —

4

5 —

9

10 — 14
15 — 19
20 — 49
50 — 69

> 70
ukendt
— Ætiologiske agenser:
— kemiske, ikke-farmaceutiske stoffer (grundstoffer eller sammensætninger, naturlige eller
syntetiske):
— fra industriproduktion
— pesticider
— husholdningsartikler
— kosmetiske produkter og produkter til personlig hygiejne
— vanedannende narkotiske stoffer
— andet

(') De mest relevante rubrikker med henblik på forebyggelse er angivet ved en dobbelt asterisk.
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farmaceutiske stoffer (til mennesker eller dyr)

dyr (som sådanne, enten på grund af den gift, de udskiller, eller ved indtagelse af giftigt
kød — f.eks. ichtyotoksisme — hvor forgiftningen ikke skyldes kemiske stoffer, bakterier
eller forrådnelse)

— planter som sådanne (herunder giftige svampe og vanedannende planter)

— andet (herunder bakterielle toksiner, f.eks. botulisme)

— uidentificerede.

Sted for forgiftning:
Hjem og omgivelser

LJ

Arbejdssted:
fabrik/værksted

LJ

laboratorium

LJ

landbrug/havebrug

LJ

andet

U

Offentlig institution:
børnehave eller folkeskole

LJ

anden skole, universitet, anden uddannelsesinstitution
hospital, klinik, plejehjem

LJ

Institution: fængsel, militær osv.
andet

LJ

LJ

LJ

Overdækkede offentlige steder (f.eks.: bar, diskotek, restaurant, indkøbscenter, stormagasin)
Friluftsområder (f.eks. sportsplads, legeplads)
Andet
Ukendt.

Omstændigheder ved forgiftningen:

Ulykke/utilsigtet

b) Tilsigtet

•
•
•

I hjemmet
Erhvervsmæssig
Miljømæssig
Transportulykke
Brand
Behandlingsfejl
Forkert brug
Andet
Ukendt

c) Bivirkning

Selvmord
Forkert brug
Misbrug

D

Ond vilje/kriminalitet

•
•
•
•
•

Andet
Ukendt

•
•
•
•
•
•

Medikamenter
Fødevarer
Andet

d) Ukendt

Risikovurdering:
Ingen forgiftning

LJ

Sandsynligvis ingen forgiftning (lav toksicitet/minimal eksponering)
Mulig forgiftning

LJ

Forgiftning bekræftet

LJ

Symptomer uden forbindelse med eksponering

LJ

LJ

•
•
•
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— Behandling:
— ingen
— udelukkende behandling af symptomer
— specifik (antidot)
— udskillelse af giftstoffet.
— Videre forløb:
— helbredelse
— hospitalsindlæggelse (antal dage)
— eftervirkninger
— dødelig udgang
— ukendt.
5.2. Dyr
** 6. Opgørelse over forgiftninger
Der udarbejdes en liste over de 15 hyppigste årsager til forgiftning, begyndende med den hyppigste
(med antal henvendelser) og opdelt efter aldersklasse, hvis centralen rent praktisk har mulighed
herfor.
7. Opgørelse over anmodninger om oplysninger
Der udarbejdes en liste over de 15 hyppigste anledninger til anmodning om oplysninger.
8. Opgørelse over toksikologiske analyser
Der udarbejdes en liste over de 15 toksikologiske analyser, som centralen hyppigst beder om at få
foretaget.
9. Bemærkninger
Om hele den terapeutiske og informative aktivitet; om særligt interessante tilfælde, som måtte være
forekommet, og om andre aktiviteter (undervisning, forskning osv.) samt om ethvert andet specielt
emne, som ikke andetsteds nævnt.
10. Konklusioner
Konklusionerne skal især dreje sig om den præventive virkning af centralens aktiviteter.
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BILAG III
VEJLEDENDE LISTE OVER ANTIDOTER
A. SPECIFIKKE ANTIDOTER

Vigtigste indikationer

Antidot

Krav til
disponibilitet

Acetylcystein

Paracetamol
Tetrachlorkulstof

B
B

Amylnitrit

Cyanid

A

Giftsera samt
antitoksiner

A-C

Atropin

Cholinergt syndrom

Benzylpenicillin

Amanitatoksiner

B

Calciumgluconat

Flussyre
Fluorider
Oxalater

A
A
A

Calcium/natriumedetat
Ca Na 2 (EDTA)

Bly

B

Dantrolen

Hyperthermia maligna
Malignt neuroleptisk syndrom

A
A

Deferoxamin

Jern
Aluminium

B
B

Diazepam

Konvulsion
Chloroquin

A
A

Dicobaltedetat

Cyanid

A

Antistof, antidigitalis
(FAB)

Digoxin
Digitoxin
Digitalin

A
A
A

Dimercaprol (Dimercaptopropanol — BAL)

Arsenik
Guld, uorganisk kviksølv
Blyencephalopati

B
B
B

4-dimethylaminophenol
(4-DMAP)

Cyanid

A

Diphenhydramin
(Dimenhydrinat)

Dystoni fremkaldt af medikamenter

A

Ethanol

Methanol
Ethylenglycol

A
A

Etybenzatropin

Dystoni fremkaldt af medikamenter

A

Flumazenil

Benzodiazepin

B

Folininsyre

Folinsyre-antagonister

A

Glucagon

Beta-blokkere

A

Hydroxocobalamin
(vitamin B12 a)

Cyanid

A

Methionin

Paracetamol

B

4-methylpyrazol

Ethylenglycol
Methanol

A
A

Methylthioniniumchlorid
(methylenblåt)

Methæmoglobinæmi

A

N-acetylpenicillamin

Kviksølv (organisk og metallisk)

C

Naloxon

Opiater

A

Neostigmin

Neuromuskulær blokade (af curare-typen)
Perifer anticholinerg forgiftning

A
A

Oximer

Organophosphater

B

Oxygen

Carbonmonoxid
Cyanid
Hydrogensulfid

A
A
A

A

^
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Antidot

Vigtigste indikationer

Nr. C 329/17

Krav til
disponibilitet

Hyperbar oxygen

Carbonmonoxid
Cyanid
Hydrogensulfid

D-penicillamin
(dimethylcystein)

Kobber
Guld, bly, kviksølv
Zink (grundstof)

c
c
c
c
c

Diethylentriamin
pentaeddikesyre (DTAP)

Plutonium, actinider

A

Phentolamin

Alpha-adrenerg forgiftning

A

Eserin
(physostigmin)

Centralt anticholinergt syndrom fremkaldt af
— atropin og derivater
— andre medikamenter

A
A

Phytomenadion
(vitamin K l )

Kumarin- og indandion- antikoaguliner

B

Ferrihexacyanoferrat
(berlinerblåt)

Thallium

B

Prenalterol

Beta-blokkere

A

Protaminsulfat

Heparin

A

Pyridoxin
(vitamin B6)

Isoniazid
Crimidin
Gyromitrin
Hydraziner

A
B
B
B

Silibinin

Amanitiner

B

Natriumnitrit

Cyanid

A

Natriumthiosulfat

Cyanid

A

Succimer (DMSA) (dimercaptomesosuccinsyre)

Bly
Kviksølv (uorganisk og organisk)
Arsenik

B
B
B

C

Tolonium (toluidinblåt)

Methæmoglobinæmi

A

Trientin
(triethylentetramin)

Kobber

B

Unitiol (DMPS) (2,3-dimercaptopropan-1 -propansulfonsyre)

Kviksølv (methyl- og uorganisk)
Bly

B
B

B. STOFFER TIL FOREBYGGELSE AF ABSORPTION AF TOKSISKE STOFFER I MAVETARMKANALEN

Antidot

Vigtigste indikationer

Krav til
disponibilitet

Aktivt kul (»)

Anvendelig til de fleste forgiftninger

A

Cholestyramin

Digitalis, kumarin, chlordecon

B

Fullers jord

Paraquat, diquat

A

Kaliumferrocyanid

Kobber

A

Natriumbicarbonat

Jern
Organofosfater

A
A

Natriumsulfat

Barium

A

Stivelse

Jod

A

(') Anvendes også til at øge udskillelsen af det giftige stof.
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C. STOFFER TIL FOREBYGGELSE AF ABSORPTION OG/ELLER SKADE PÅ HUDEN

Antidot

Vigtigste indikationer

Krav til
disponibilitet

Kalciumgluconat gel

Flussyre

A

Macrogol 400
(polyetnylenglycol)

Phenol

A

Kobbersulfat,
natriumbicarbonat,
hydroxyethylcellulose

Hvidt fosfor

A

D. EMETIKA

Antidot

Vigtigste indikationer

Ipecacuanha

Krav til
disponibilitet

A

E. AFFØRINGSMIDLER OG OPLØSNINGER TIL TARMUDSKYLNING

Antidot

Vigtigste indikationer

Krav til
disponibilitet

Magnesiumcitrat

B

Magnesiumsulfat

B

Mannitol

B

Natriumsulfat

B

Sorbitol

B

Væsker
til
tarmudskylning
(Isoosmotisk
polyetnylenglycol
udskylningsopløsning)

B

F. STOFFER TIL ÆNDRING AF pH I URINEN

Antidot

Vigtigste indikationer

Krav til
disponibilitet

Ammoniumchlorid

B

Argininhydrochlorid

B

Saltsyre (0,1 N)

B

Natriumbicarbonat

A

A: skal være umiddelbart disponibelt (inden for 30 minutter).
B: skal være disponibelt inden for 2 timer.
C: skal være disponibelt inden for 6 timer.
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KONKLUSIONER

VEDTAGET

AF

RÅDET

OG

Nr. C 329/19

SUNDHEDSMINISTRENE,

FORSAMLET I RÅDET,
den 3. december 1990
om hjerte-karsygdomme i Fællesskabet
(90/C 329/04)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG SUNDHEDSMINISTRENE, FORSAMLET I
RÅDET,
1. konstaterer, at hjerte-karsygdomme er en af de vigtigste dødsårsager i alle Fællesskabets
medlemsstater, specielt blandt den erhvervsaktive befolkning
\
2. finder, at der allerede er iværksat en række forebyggende aktioner vedrørende kræft, og at
disse aktioner indvirker på forebyggelsen af hjerte-karsygdomme
3. finder, at der bør indkredses og iværksættes supplerende aktioner
4. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvorledes en udveksling af oplysninger og et
samarbejde om nationale aktioner, herunder inden for forskning og diagnostik, bedst kan
lettes, idet den i den forbindelse lader sig bistå af eksperter og repræsentanter udpeget af
medlemsstaterne, samt aflægge rapport til Rådet om undersøgelsens resultat.
For at undgå overlapninger bør Kommissionen i dette arbejde tage hensyn til det arbejde,
der udføres på samme område i andre organisationer, f.eks. W H O .

KONKLUSIONER

VEDTAGET

AF

RÅDET

OG

SUNDHEDSMINISTRENE,

FORSAMLET I RÅDET,
den 3. december 1990
om hygiejne for levnedsmidler, drikkevarer og drikkevand
(90/C 329/05)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG
SUNDHEDSMINISTRENE, FORSAMLET I RÅDET,

som tager i betragtning, at de fornyelser, der
med henblik på gennemførelsen af det indre marked
hidtil er indført i fællesskabsforskrifterne på grundlag
af Den Europæiske Fælles Akt, skal udvikles yderligere
for at sikre en rimelig beskyttelse af folkesundheden
i et system baseret på fri bevægelighed for levnedsmidler,
og

som tager i betragtning, at hver gang der er tale om
manglende eller utilstrækkelig harmonisering i Fælles-

skabet, medfører forskellene i de nationale bestemmelser
ofte vanskeligheder for samhandelen eller i hvert fald en
stigning i antallet af retstvister, og disse forskelle kan få
negative konsekvenser for beskyttelsen af folkesundheden;

erkender, at det i denne situation er Fællesskabets
væsentligste opgave hurtigt at gennemføre en samordnet
og tilbundsgående aktion med henblik på snarest muligt
og under alle omstændigheder inden udgangen af 1992
at vedtage effektive regler, navnlig inden for de områder,
der spiller den største rolle, når det drejer sig om at nå et
højt niveau for beskyttelsen af sundheden;
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mener, at der ved gennemførelsen af en sådan aktion bør
tages hensyn til det forhold, at beskyttelsen af folkesundheden længe har været hovedformålet med Fællesskabets
retsforskrifter vedrørende levnedsmidler og vand, og at
det derfor ikke blot drejer sig om at vedtage nye regler,
men også om at samordne, ajourføre og supplere eksisterende regler samt ved en effektiv og ensartet anvendelse
at sikre, at de virkelig bliver overholdt;
erkender, at Kommissionen vil være af afgørende betydning for en heldig gennemførelse af denne aktion, og at
den bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at
samordne de forskellige angrebsvinkler, der findes i dens
eget regi, med det formål at give beskyttelsen af folkesundheden en fremtrædende plads;

KONKLUSIONER

VEDTAGET

AF
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understreger, at der for at sikre en mere effektiv sundhedsbeskyttelse bør vedtages ensartede principper og
forskrifter på levnedsmiddelområdet, landbrugsområdet
og det veterinære område samt i forbindelse med miljø
og beskyttelse af drikkevand;

understreger nødvendigheden af Rådets og sundhedsministrenes deltagelse, bland andet gennem en passende
information, der giver mulighed for, navnlig ved udarbejdelse af generelle sundhedskriterier og -målsætninger,
at medvirke ved afgørelser vedrørende levnedsmidler og
vand for så vidt angår aspekter i forbindelse med beskyttelse af folkesundheden.

RÅDET

OG

SUNDHEDSMINISTRENE,

FORSAMLET I RÅDET,
den 3. december 1990
om begrænsning af efterspørgslen efter narkotika og psykotrope stoffer
(90/C 329/06)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG
SUNDHEDSMINISTRENE, FORSAMLET I RÅDET,
som henviser til den midtvejsrapport og de retningslinjer
for en europæisk plan for narkotikabekæmpelse, som
Det Europæiske Råd godkendte på samlingen i Dublin
den 25. og 26. juni 1990,
som mærker sig det mandat, som Det Europæiske
Udvalg for Narkotikabekæmpelse (CELAD) har givet
Ad hoc-gruppen vedrørende Stofmisbrug med henblik på
behandling af CELAD-formandskabets foreløbige udkast
til en europæisk plan for narkotikabekæmpelse, for så
vidt angår spørgsmålene om begrænsning af efterspørgslen, og med henblik på udarbejdelse af et dokument
herom,
som har vurderet det grundige arbejde, der er udført af
ad hoc-gruppen med henblik på udarbejdelsen af nævnte
dokument,
som mærker sig, at CELAD på mødet den 19. og 20.
november 1990 inkorporerede resultaterne af dette
arbejde i den europæiske plan for narkotikabekæmpelse,
som CELAD vil forelægge Det Europæiske Råd i Rom
den 13. og 14. december 1990, og
som ligeledes har behandlet den rapport, der er udarbejdet af Kommissionen i samarbejde med medlemssta-

terne om politikker til begrænsning af efterspørgslen i
medlemsstaterne, i overensstemmelse med anmodningen
fra Det Europæiske Råd i Dublin den 25. og 26. juni
1990 til Kommissionen,

udtrykker deres anerkendelse af ad hoc-gruppens og
Kommissionens arbejde,

opfordrer Det Europæiske Råd til på samlingen den 13.
og 14. december 1990 at godkende det afsnit om
begrænsning af efterspørgslen, der er anført i udkastet til
den af CELAD foreslåede europæiske plan for narkotikabekæmpelse, da det indeholder vigtige sundhedsmæssige mål, som Rådet tiltræder,

noterer sig konklusionerne i den rapport om politikker til
begrænsning af efterspørgslen, som Kommissionen har
forelagt Rådet,

anser, blandt de sociale og sundhedsmæssige aktioner,
der af CELAD er fastsat i den europæiske plan for
narkotikabekæmpelse, de nedenfor anførte som værende
de mest påkrævede foranstaltninger, og som liggende på
linje med de behov, Kommissionen har fremhævet i
rapporten om politikker til begrænsning af efterspørgslen
i medlemsstaterne:
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1. intensivering i alle medlemsstaterne af de initiativer af
forebyggende art, der er truffet, og som henvender sig
til befolkningen i almindelighed samt til risikogrupperne

2. intensivering i medlemsstaterne af de initiativer, der
træffes med henblik på at øge udbuddet af effektive
metoder til behandling af stofmisbrug ved:

a) oprettelse af institutioner, som tilbyder de vigtigste
behandlingsformer, om nødvendigt integrerede,
idet der lægges særlig vægt på de grupper, hvor
fortsat anvendelse af narkotika medfører alvorlige
helbredsrisici på et senere tidspunkt

Nr. C 329/21

OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL:
a) at fremme udvekslingen af oplysninger på fællesskabsplan, især hvad angår vejledende og belærende materiale vedrørende forebyggelse, behandlingsmåder og
foranstaltninger truffet med henblik på social og
beskæftigelsesmæssig integrering
b) at fremme udvekslingen af oplysninger om de
anvendte metoder til evaluering af de forskellige
trufne foranstaltningers effektivitet og i snævert
samarbejde med medlemsstaterne at undersøge mulighederne for at forbedre evalueringsmetoderne, hvilket
således kunne gøre det muligt for medlemsstaterne at
anvende forenelige og sammenlignelige evalueringsmetoder
c) i samarbejde med medlemsstaterne regelmæssigt at
udarbejde en rapport om politikkerne til begrænsning
af efterspørgslen

b) analyse, ajourføring og anvendelse af de forskellige metoder til evaluering af behandlingerne

3. intensivering i medlemsstaterne af dispositioner, som
viser sig at være effektive med henblik på varigt at
integrere stofmisbrugere i social og beskæftigelsesmæssig henseende

4. intensivering i medlemsstaterne af aktiviteterne og
videreuddannelse af et kvalificeret personale, inden
for forebyggelse, behandling og social integrering,

KONKLUSIONER

d) at foretage en feasibility-undersøgelse for så vidt
angår afholdelse på fællesskabsplan med regelmæssige
mellemrum af uddannelses- og efteruddannelseskurser
for kvalificeret personale om emner, der, fordi de er
nye og/eller af speciel karakter, endnu ikke er blevet
tilstrækkelig undersøgt og uddybet
opfordrer endelig Ad hoc-Gruppen vedrørende Stofmisbrug til at imødekomme eventuelle anmodninger fra
CELAD om en nærmere behandling af de sociale og
sundhedsmæssige aspekter i undersøgelserne vedrørende
et narkotikaovervågningscenter og aflægge rapport til
Rådet.

VEDTAGET
AF
RÅDET
OG
FORSAMLET I RÅDET,

SUNDHEDSMINISTRENE,

den 30. december 1990
om AIDS
(90/C 329/07)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG
SUNDHEDSMINISTRENE, FORSAMLET I RÅDET,

som har drøftet den epidemiologiske udvikling samt de
medicinske og sociale følger af udbredelsen i Europa af
smitte med human immundefekt virus (HIV),

som navnlig har drøftet den øgede sammenhæng mellem
stofmisbrug, HIV-smitte og udviklingen af de med dette

virus forbundne sygdomme i en stor del af de europæiske
lande,

som henviser til konklusionerne fra Rådet og sundhedsministrene, forsamlet i Rådet, den 16. maj 1989 om
forebyggelse af AIDS blandt stiknarkomaner og
særlig afsnittet om gravide narkomaner ('), og til
(') EFT nr. C 185 af 22. 7. 1989, s. 3.
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stigningen
og

i

antallet

af

seropositive

nyfødte,

som henviser til den foreløbige rapport og de retningslinjer for en europæisk plan for narkotikabekæmpelse,
der blev godkendt på Det Europæiske Råds samling i
Dublin den 25. og 26. juni 1990, og til det udkast til et
europæisk program for narkotikabekæmpelse, som af
Det Europæiske Udvalg for Narkotikabekæmpelse
(CELAD) vil blive forelagt Det Europæiske Råd den 13.
og 14. december 1990, og navnlig til afsnittet om stofmisbrug og AIDS,
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a) med henblik på medicinske og sociale indgreb til
fordel for seropositive gravide og seropositive
nyfødte
b) med henblik på tilrettelæggelsen af hjemmehjælpsordninger for AIDS-syge og af andre former for
sundhedsmæssig bistand til HIV-smittede personer
c) med henblik på at vurdere de af medlemsstaterne
iværksatte foranstaltninger for at stille sikre
sprøjter til rådighed; denne vurdering skal ligeledes omfatte de nye typer af engangssprøjter og
-kanyler

OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE TIL:
1. at sørge for, at seropositive narkomaner samt narkomaner med kliniske tegn på HIV-smitte får adgang til
behandling på et tidligt stadium på narkotikabehandlingsinstitutioner og behandlingshjem
2. at fremme et psykosocialt klima under overholdelse af
fortrolighedsprincippet i disse institutioner, hvor man
er opmærksom på de pågældende personers problemer,
OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL:
1. at øge udvekslingen af oplysninger, erfaringer og
eksperter:

2. at underrette Rådet om resultaterne af den under
nr. 1 nævnte udveksling af erfaringer ledsaget af en
passende vurdering og, i givet fald, af forslag til
foranstaltninger,
understreger desuden opfordringen til medlemsstaterne i
konklusionerne vedtaget af Rådet og sundhedsministrene, forsamlet i Rådet, den 17. maj 1990, om aktivt at
fortsætte en politik, der sikrer en ikke-diskriminerende
behandling af seropositive og AIDS-syge, og at medvirke
til at fremme samfundets accept af disse personer;
opfordrer endelig medlemsstaterne til at påse, at den
ikke-diskriminerende behandling og samfundets accept
også kommer de personer til del, som lever sammen med
seropositive og AIDS-syge, eller som omgås dem.
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RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET O G UNDERVISNINGSMINISTRENE,
FORSAMLET I RÅDET,
den 6. december 1990
om EURYDICE-nettet for information om uddannelse i Det Europæiske Fællesskab
(90/C 329/08)
RÅDET OG UNDERVISNINGSMINISTRENE,
FORSAMLET I RÅDET —

som henviser til resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet, af 9. februar 1976
vedrørende et handlingsprogram på uddannelsesområdet ('), samt Uddannelsesudvalgets almindelige beretning, som med hensyn til indholdet blev godkendt af
Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet, på
samlingen den 27. juni 1980, og som drejede sig om definitionen af et informationsnet om uddannelse, kaldet
EURYDICE, samt i en indledende fase modtagerne, de
vigtigste emner og strukturen i nettets funktion,

som ser med tilfredshed på de foranstaltninger, som
Kommissionen har truffet for at udvikle samarbejdet
med internationale organisationer i sektoren, navnlig
med Europarådet om udgivelse af en europæisk uddannelsestesaurus,

som noterer sig Kommissionens beretning om EURYDICE's tiårige virke, hvoraf det fremgår, at der er behov
for bedre at definere og udbygge nettet for information
om uddannelse i Det Europæiske Fællesskab —

VEDTAGER FØLGENDE RESOLUTION:

som henviser til flere beslutninger fra Europa-Parlamentet og især til beslutningen af 11. marts 1982 (2) om
indførelse af EURYDICE-nettet,

som tager i betragtning, at den politiske, økonomiske og
sociale integrationsproces i Det Europæiske Fællesskab
bevirker en kvantitativ og kvalitativ forøgelse af behovene for information om undervisnings- og uddannelsessystemerne, og om specifikke spørgsmål vedrørende
udviklingen af uddannelsessystemerne, og at EURYDICE-nettet er en del af de samlede offentlige og private
informationskilder på uddannelsesområdet i Fællesskabet,

som tager i betragtning, at Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet, i deres konklusioner af
6. oktober 1989 (3) besluttede at udvikle samarbejdet på
uddannelsesområdet med henblik på 1993, og de har
anerkendt værdien af EURYDICE-nettet som et redskab
for dette samarbejde, senest i konklusionerne af 31. maj
1990 (4) om møderne mellem højtstående embedsmænd,

som tager i betragtning, at der efter Rådets resolution af
22. januar 1990 skal udvikles et program for oprettelse af
transeuropæiske net, hvor EURYDICE-nettet vil kunne
betragtes som en bestanddel,
O EFT nr. C 38 af 19. 2. 1976.
O EFT nr. C 87 af 5. 4. 1982.
(3) EFT nr. C 277 af 31. 10. 1989.
(4) EFT nr. C 162 af 3. 7. 1990.

Med henblik på at forstærke og forbedre uddannelsessamarbejdet mellem Fællesskabets medlemsstater
og at lette forberedelsen af initiativer på nationalt og
EF-plan er det nødvendigt at udbygge og udvikle
EURYDICE-nettet som det vigtigste redskab til
information om strukturer, systemer og udvikling i
medlemsstaterne og i Fællesskabet på uddannelsesområdet.

Nettet består af en europæisk enhed og enheder i
medlemsstaterne. Det er udformet som et system,
der giver mulighed for gensidig udveksling af dokumentariske informationer.

2. Udviklingen af EURYDICE-nettet skal bidrage til

a) for det første at forbedre arbejdsgangen i spørgsmål/svar-tjenesten, der hurtigt skal tilvejebringe
pålidelige oplysninger til de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne og i Fællesskabet

b) d e r n æ s t at lette udarbejdelsen af s a m m e n l i g n e n d e
analyser, r a p p o r t e r o g oversigter o m vigtige fælles
e m n e r , som e r blevet indkredset navnlig i U d d a n nelsesudvalget o g på de højtstående e m b e d s m æ n d s regelmæssige m ø d e r

c) også at differentiere udsendelsen af de p r o d u k t e r ,
d e r er til r å d i g h e d som led i nettet, i samarbejde
m e d a n d r e offentlige o g private instanser.
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3. Inden for de forfatningsmæssige og finansielle
rammer og som led i deres respektive politik og
struktur opfordres medlemsstaterne og Kommissionen til ud fra princippet om subsidiaritet at
fremme følgende aktiviteter:
a) at gøre processen for indsamling og dokumentarisk behandling af oplysningerne mere sammenhængende og effektiv ved at anvende ny teknologi fuldt ud
b) at gøre det lettere at få adgang til de forskellige
specialiserede informationskilder ved på nationalt
og EF-pIan at fremme samarbejdet mellem nettets
enheder og de bestående strukturer og tjenester
for information om undervisning og uddannelse
c) at undersøge arbejdsmetoderne med henblik på at
sikre bedre effektivitet.
4. Medlemsstaternes enheder skal være i stand til at
spille en dobbelt rolle: de skal forsyne det europæiske net med data om udviklingen i deres eget
uddannelsessystem og medvirke til på nationalt plan
at udsende oplysninger om udviklingen i medlemsstaternes uddannelsessystemer og -politikker og
Fællesskabets virksomhed vedrørende uddannelsessamarbejde.
5. For at sikre en mere sammenhængende information
om Fællesskabets virksomhed skal medlemsstaternes
enheder stå i forbindelse med de nationale ansvarlige
for Fællesskabets virksomhed på undervisnings- og
uddannelsesområdet.
6. For at medlemsstaternes enheder kan opfylde deres
opgaver i et aktivt europæisk net, skal de kunne
træffe passende foranstaltninger vedrørende personalet og uddannelsen af dette samt vedrørende
udstyret.
7. Kommissionen opfordres til at styrke den europæiske EURYDICE-enheds rolle med hensyn til at
aktivere og samordne udvekslingen af information
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inden for nettet, navnlig ved at forsyne nettets databanker og ved at fremme udarbejdelsen og udsendelsen af informationer.
8. Den europæiske enhed skal med bistand fra
medlemsstaternes enheder udvikle et edb-informationssystem på uddannelsesområdet og gøre det
lettere for disse enheder at få adgang til Fællesskabets øvrige databanker.
9. Den europæiske enhed skal med bistand fra
medlemsstaternes enheder bidrage til at oplyse om
Fællesskabets aktiviteter på undervisnings- og
uddannelsesområdet navnlig i samarbejde med
Centret for Udvikling af Erhvervsuddannelse
(CEDEFOP) og med Det Europæiske Fællesskabs
net af nationale informationscentre vedrørende anerkendelse af eksamensbeviser (NARIC).
10. Den europæiske enhed skal med bistand fra
medlemsstaternes enheder teknisk bistå ved forberedelsen og opfølgningen af de højtstående embedsmænds møder.
11. Kommissionen opfordres til at forsætte sit samarbejde med de internationale organisationer, som
arbejder inden for dette område, og ganske særligt
med Europarådet og O E C D ved at inddrage EURYDICE-nettet i dette samarbejde.
12. Kommissionen opfordres til at styrke forbindelserne
med aktionen for studiebesøg for uddannelsessagkyndige (ARION), som ligeledes har til formål at
udveksle information mellem uddannelsessystemer
ved at inddrage EURYDICE i forberedelsen af
besøg og i anvendelsen af den information, der
kommer ud af disse besøg.
13. Kommissionen opfordres til at forelægge Rådet en
statusrapport, der navnlig omfatter de i punkt 3
omhandlede aktiviteter vedrørende udveksling af
informationer på uddannelsesområdet.
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RÅDETS RESOLUTION
af 14. december 1990
om det afsluttende stadium af iværksættelsen af den samordnede indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilkommunikation i Fællesskabet (GSM)
(90/C 329/09)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

noterer sig med tilfredshed, at der på grundlag af
henstilling 87/371/EØF (x) og direktiv 87/372/EØF (2)
er gjort betydelige fremskridt i iværksættelsen af det
digitale celleopbyggede fælleseuropæiske GSM-mobilkommunikationssystem;

bemærker imidlertid, at der er en række problemer, som
må løses, hvis man skal kunne oprette virkelig fælleseuropæiske mobiltjenester og udvikle GSM-systemets
muligheder til fulde. Mange af disse problemer behandles
for øjeblikket inden for rammerne af Den Europæiske
Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT), af
Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI) og i forbindelse med gennemførelsen af
GSM-aftalememorandummet;

bemærker endvidere, at det inden for en række grundlæggende områder er nødvendigt at gennemføre en
fællesskabsaktion.

Der er navnlig tale om

— at træffe midlertidige bestemmelser om gensidig anerkendelse af typegodkendelser af GSM-terminaler.

Det er især nødvendigt at undersøge mulighederne
og kriterierne for gennemførelse af principperne i
Rådets kommende direktiv om indbyrdes tilnærmelse
af medlemsstaternes lovgivning om teleterminaludstyr
og her medtage gensidig anerkendelse af deres overensstemmelse, dog på et foreløbigt grundlag for
GSM-terminaler og udelukkende som et særtilfælde,
før de formelle procedurer, der er fastsat i direktivet
om terminaler generelt, er helt operationelle.

På bagrund af den centrale rolle, som den europæiske telestandard for mobilstationer under det
fælleseuropæiske digitale celleopbyggede telekommunikationssystem (NET 10) spiller i den forbindelse,
opfordrer Rådet ETSI til at forpligte sig til at afslutte
sit arbejde inden for en bestemt tidsfrist;

C) EFT nr. L 196 af 17. 7. 1987, s. 81.
O EFT nr. L 196 af 17. 7. 1987, s. 85.

_

at gennemføre en gensidig anerkendelse af licenser til
anvendelse af GSM-terminaler i alle medlemsstater.

Rådet har noteret sig CEPT's arbejde inden for dette
område og opfordrer CEPT til at afslutte dette
arbejde hurtigt. Rådet opfordrer endvidere medlemsstaterne til at sikre fri bevægelighed for og anvendelse af mobilstationer i hele Fællesskabet under
henvisning til de procedurer, som er under udarbejdelse i CEPT;

— at undersøge mulighederne for en hurtig udbygning
af det teknologiske potentiale samt for gradvis udvikling af anvendelsen af systemet i højere frekvensbånd
for så vidt angår de nye systemer med personlige
kommunikationsnet, som f.eks. DCS 1800, med
henblik på at skabe et nyt bredt markedsgrundlag for
mobil telekommunikation under hensyntagen til
World Administrative Radiocommunication Conference (WARC 92);

— inden for rammerne af de generelle forbindelser —
og disses videre udvikling — mellem Fællesskabet og
landene i Central- og Østeuropa at fremme anvendelsen af GSM-systemet i disse lande, der som led i
genopbygningen af deres økonomi bestræber sig på
at udvikle deres mobilsystemer hurtigt;

— at fremme indgåelsen af passende aftaler for så vidt
angår takster og regnskabsførelse, især i forbindelse
med de aftaler mellem operatører, der er nødvendige
for at muliggøre drift og anvendelse af mobilterminaler internationalt i overensstemmelse med fællesskabsretten;

— at finde frem til, hvilke foranstaltninger der er
nødvendige mht. databeskyttelse, navnlig i forbindelse med digital mobilkommunikation. Rådet
noterer sig i den forbindelse, at det har fået forelagt
kommissionsforslag, der for øjeblikket er under
behandling.

Rådet støtter udviklingen i Europa af betingelser, der
giver mulighed for at fremme skabelsen af et dynamisk
marked for mobilkommunikation i hele Fællesskabet,
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således at de fordele, mobilkommunikation giver, også
kan nå ud i Fællesskabets yderområder, om nødvendigt
med anvendelse af alle relevante instrumenter til fremme
af en sådan udvikling, navnlig STAR-programmet.
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Rådet noterer sig med tilfredshed, at Kommissionen
agter at behandle spørgsmålet om den generelle fremtidige udvikling af mobilkommunikation i en grønbog, der
vil blive offentliggjort inden udgangen af 1991.
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II
(Forberedende retsakter)

RÅDET
SAMSTEMMENDE UDTALELSE Nr. 38/90
afgivet af Rådet i henhold til artikel 54, stk. 2, i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab med henblik på samfinansiering ved bygning af et naturgasnet i
Grækenland
(90/C 329/10)
Ved meddelelse af 23. november 1990 anmodede Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i henhold til artikel 54, stk. 2, i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab Rådet for De Europæiske Fællesskaber om en samstemmende udtalelse med
henblik på samfinansiering ved bygning af et naturgasnet i Grækenland.
Rådet afgav den af Kommissionen ønskede samstemmende udtalelse på 1461. samling den
14. december 1990.
På Rådets vegne
O. MAMMi
Formand
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SAMSTEMMENDE UDTALELSER Nr. 39/90 til 48/90
afgivet af Rådet i henhold til artikel 56, stk. 2, litra a), i Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Kul- og Stålfællesskab for at bemyndige Kommissionen til at yde de ti følgende
globallån:
(90/C 329/11)

— 50 mio. ffr. (ca. 7,220 mio. ECU) til Société de développement regional (SODLER)
(Frankrig)
— 50 mia. lire (ca. 33,015 mio. ECU) til Cassa di Risparmio delle Provinde Lombarde,
(Italien)
— 50 mio. ECU til Banque Nationale de Paris (Frankrig)
— 50 mio. DM (ca. 24,261 mio. ECU) til Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Forbundsrepublikken Tyskland)
— 75 mia. lire (ca. 49,522 mio. ECU) til SPI Promozione e Sviluppo Imprenditoriale SpA
(Italien)
— 150 mio. DM (ca. 72,784 mio. ECU) til Deutsche Bank AG (Forbundsrepublikken Tyskland)
— 50 mio. engelske £ (ca. 70,218 mio. ECU) til Royal Bank of Scotland plc (Det Forenede
Kongerige)
— 40 mio. D M (ca. 19,554 mio. ECU) til Bayerische Landesbank Girozentrale (Forbundsrepublikken Tyskland)
— 700 mio. bfr. (ca. 16,578 mio. ECU) til Société nationale de crédit å l'industrie (Belgien)
— 10 mio. engelske £ (ca. 14,043 mio. ECU) til Clydesdale Bank plc (Det Forenede Kongerige)

Rådet afgav disse samstemmende udtalelser på sin 1465. samling den 18. december 1990.

På Rådets vegne
C. DONAT CATTIN
Formand

