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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters 
direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)
(KOM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0439)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 166, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0380/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A6-0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Der bør fokuseres på behovet for 
primært at rette offentligt finansieret 
forskning mod offentlige behov og 
prioriteter samt søge komplementaritet 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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med privat finansieret forskning.

Ændringsforslag 2
Betragtning 4

(4) FFC's direkte aktioner bør udføres i 
overensstemmelse med dette særprogram.
Under gennemførelsen af dette særprogram 
i overensstemmelse med sin mission bør 
FFC lægge særlig vægt på områder af 
central betydning for EU: velstand i et 
videnintensivt samfund, solidaritet og 
ansvarlig omgang med ressourcerne, 
sikkerhed og frihed samt Europa som 
partner i verden.

4) FFC's direkte aktioner bør udføres i 
overensstemmelse med dette særprogram. 
Under gennemførelsen af dette særprogram 
i overensstemmelse med sin mission bør 
FFC lægge særlig vægt på områder af 
central betydning for EU: velstand og 
socialt velvære i et videnintensivt samfund, 
solidaritet, bæredygtighed og ansvarlig 
omgang med ressourcerne, sikkerhed og 
frihed samt Europa som partner i verden.

Ændringsforslag 3
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Der gives ingen støtte fra 
Fællesskabet til forskning, der giver 
incitamenter til at udnytte kvinder og 
kommercialisere kvinders krop til levering 
af ægceller som "råvare" til produktion 
af fostre, fosterstamceller og embryonale 
stamcellelinjer. EU-finansiering på dette 
område bør koncentreres om alternativer 
som forskning i kropsstamceller og 
navlestrengsstamceller, hvilket er 
accepteret i alle medlemsstater og allerede 
har medført vellykkede 
patientbehandlinger.

Ændringsforslag 4
Betragtning 4 b (ny)

(4b) Europa-Parlamentet understreger i 
lyset af FN's Generalforsamlings 
resolution af 8. marts 2005 
(A/RES/59/280), som henviser specifikt til 
behovet for at undgå sundhedsrisici og 
forebygge udnyttelse af kvinder, 
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betydningen af at udelukke støtte og 
finansiering til kloning af mennesker 
under et EU-program.

Ændringsforslag 5
Betragtning 9

(9) Forskningsaktiviteter under dette 
særprogram bør gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, der kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder.

(9) Forskningsaktiviteter under dette 
særprogram bør gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper som fastlagt i henstillingerne 
fra Det Europæiske Råd i Göteborg, 
herunder dem, der kommer til udtryk i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og 
Europarådets konvention om 
menneskerettigheder og biomedicin og 
som anført i Europa-Parlamentets 
beslutning af 10. marts 2005 om handel 
med humane ægceller1.
____________________________

1 EFT C 320 E af 15.12.2005, s. 251.

Ændringsforslag 6
Betragtning 10

(10) FFC bør fortsat udføre 
indtægtsgivende, konkurrencebaseret 
arbejde. Dette arbejde omfatter deltagelse i 
rammeprogrammets indirekte aktioner, 
arbejde for tredjeparter og i mindre grad 
udnyttelse af immaterielle aktiver.

(10) FFC bør fortsat udføre 
indtægtsgivende, konkurrencebaseret 
arbejde. Dette arbejde omfatter deltagelse i 
rammeprogrammets indirekte aktioner, 
arbejde for tredjeparter og i mindre grad 
udnyttelse af immaterielle aktiver, samtidig 
med at strømmen af viden forbedres.

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med Kommissionens påstand på side 2.

Ændringsforslag 7
Betragtning 13
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(13) Kommissionen bør i rette tid sørge for 
en uafhængig evaluering af aktiviteterne på 
programområderne.

(13) Kommissionen bør i rette tid sørge for 
en uafhængig evaluering af aktiviteterne på 
programområderne, der omfatter miljø-, 
samfunds-, sundheds- og 
dyrevelfærdsmæssige kriterier.

Begrundelse

Den protokol om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der er knyttet til traktaten, kræver, at 
Fællesskabet tager fuldt hensyn til dyrs velfærd, når Fællesskabets politikker, herunder 
forskningspolitikken, fastlægges og gennemføres.

Ændringsforslag 8
Artikel 4, stk. 2

2. Til følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte under dette program:

2. Til følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte under dette program:

– forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker

– forskning i kloning af mennesker

– forskning, der sigter mod at ændre 
menneskers arvemasse på en måde, der gør 
ændringerne arvelige

– forskning, der sigter mod at ændre 
menneskers arvemasse på en måde, der gør 
ændringerne arvelige

– forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

– forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

– forskning, der omfatter 
kommercialisering af livsformer.

Ændringsforslag 9
Bilag, del 2, led 2

at koncentrere opmærksomheden om 
emner, som er vigtige for samfundet, og 
som indeholder en forskningskomponent 
og en fremherskende fællesskabsdimension

at koncentrere opmærksomheden om 
emner, som er vigtige for samfundet, og 
som indeholder en forskningskomponent 
og en fremherskende fællesskabsdimension 
med særlig vægt på tværfaglighed og 
samarbejde mellem natur- og 
socialvidenskabelige eksperter 
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Ændringsforslag 10
Bilag, del 2, led 3

– at udvikle partnerskaber med 
forskningscentre, universiteter, erhvervsliv, 
myndigheder og tilsynsorganer i 
medlemsstaterne og med tredjelande og 
internationale organisationer

at udvikle partnerskaber med 
forskningscentre, universiteter, erhvervsliv, 
myndigheder, organisationer i 
civilsamfundet og tilsynsorganer i 
medlemsstaterne og med tredjelande og 
internationale organisationer

Begrundelse

Det er vigtigt at udvikle partnerskaber med organisationer i civilsamfundet, og dette bør 
fremhæves som et middel til at forbedre dialogen mellem videnskaben og samfundet.

Ændringsforslag 11
Bilag, del 2, led 3 a (nyt)

- intensivering af samarbejdet med andre 
EU-institutioner, navnlig Europa-
Parlamentet

Begrundelse

Rådet (konkurrenceevne) af 13. september 2002 var enig i dette princip (se den formelle 
erklæring fra Kommissionen, tillæg til protokollen fra den 2451. samling i Rådet 
(konkurrenceevne) i Bruxelles den 13. september 2002 (12S23/02ADD1rev1 af 21.10.2002), 
og EP-FFC-arbejdsgruppen har genoptaget sit arbejde og indledt en ny række regelmæssige 
møder.

Ændringsforslag 12
Bilag, del 2, afsnit 3

Et vigtigt aspekt ved denne tilgang er, at 
den indhentede viden formidles mellem de 
forskellige parter, der medvirker i denne 
proces. Indsatsen vil også blive rettet mod 
at støtte gennemførelsen af lovgivningen 
og overvågning heraf og mod at 
videreformidle bedste praksis i EU-25, 
kandidatlandene og nabolandene.

Et vigtigt aspekt ved denne tilgang er, at 
den indhentede viden formidles mellem de 
forskellige parter, der medvirker i denne 
proces. I denne henseende opfordres der 
til dialog mellem videnskab og samfund.
Indsatsen vil også blive rettet mod at støtte 
gennemførelsen af lovgivningen og 
overvågning heraf og mod at 
videreformidle bedste praksis i EU-25, 
kandidatlandene og nabolandene.
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Begrundelse

Dialogen mellem videnskab og samfund er vigtig for at kunne håndtere tillidskrisen inden for 
videnskaben og undgå, at borgerne afviser visse videnskabelige produkter (se f.eks. GMO'er). 

Ændringsforslag 13
Bilag, del 2, afsnit 6

EU’s politik på området eksterne 
forbindelser og sikkerhed vil medføre nye 
opgaver for FFC under hele syvende 
rammeprogram. Til støtte for disse 
arbejdsopgaver vil der blive anvendt 
interne, sikre informations/analyse-
systemer, så der kan reageres med kort 
varsel. På samme måde vil også den 
globale og internationale dimension af 
FFC’s arbejde få et større omfang i dette 
program.

EU’s politik på området eksterne 
forbindelser og sikkerhed vil medføre nye 
opgaver for FFC under hele syvende 
rammeprogram. Til støtte for disse 
arbejdsopgaver vil der blive anvendt 
interne, sikre informations/analyse-
systemer, så der kan reageres med kort 
varsel. Opmærksomheden vil i særlig grad 
blive rettet mod videnskabelig støtte til den 
europæiske naboskabspolitik. På samme 
måde vil også den globale og internationale 
dimension af FFC’s arbejde få et større 
omfang i dette program.

Begrundelse

FFC yder støtte til EU's politikker. 

Ændringsforslag 14
Bilag, del 2, afsnit 8

FFC vil i forbindelse med sin støtte til 
tematiske politikker på anmodning træffe 
særlige foranstaltninger til, at relevante 
forskningsresultater fra hele EU udnyttes 
bedre. Herved øges også fordelene ved 
vidensamfundet.

FFC vil i forbindelse med sin støtte til 
tematiske politikker på anmodning træffe 
særlige foranstaltninger til, at relevante 
forskningsresultater fra hele EU udbredes 
og udnyttes bedre. Herved øges også 
fordelene ved vidensamfundet.

Begrundelse

Viden skal kunne udveksles for at blive omdannet til innovation.

Ændringsforslag 15
Bilag, del 3, punkt 3.1, titel
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Politisk tema 1: Velstand i et 
videnintensivt samfund

Politisk tema 1: Velstand og velfærd i et 
videnintensivt samfund

Ændringsforslag 16
Bilag, del 3, punkt 3.1.1, afsnit 6

Støtten til Lissabon-dagsordenen for vækst 
og beskæftigelse vil bestå i direkte 
kvantitative socioøkonomiske analyser –
også i tilknytning til princippet om ‘bedre 
lovgivning’ – på en række områder, bl.a. 
makroøkonomisk stabilitet og vækst, 
finansielle tjenesteydelser, aspekter ved 
konkurrenceevne, livslang læring og 
Lissabon-strategiens dimension, hvad 
menneskelig kapital angår, landbrug, 
klimaændringer og bæredygtige energi- og 
transportsystemer. FFC vil bidrage til 
bedre indsigt i forholdet mellem 
uddannelse og vidensamfundets behov, i de 
faktorer, der har betydning for lige adgang 
til uddannelse, og i, hvordan 
uddannelsesressourcerne kan udnyttes 
effektivt.

Støtten til Lissabon-dagsordenen for vækst 
og beskæftigelse vil bestå i direkte 
kvantitative socioøkonomiske analyser –
også i tilknytning til princippet om ‘bedre 
lovgivning’ – på en række områder, bl.a. 
makroøkonomisk stabilitet og vækst, 
finansielle tjenesteydelser, aspekter ved 
konkurrenceevne, livslang læring og 
Lissabon-strategiens dimension, hvad 
menneskelig kapital angår, landbrug, 
klimaændringer og bæredygtige energi- og 
transportsystemer. FFC vil bidrage til 
bedre indsigt i forholdet mellem 
uddannelse og vidensamfundets behov, i 
udveksling af viden, i de faktorer, der har 
betydning for lige adgang til uddannelse, 
og i, hvordan uddannelsesressourcerne kan 
udnyttes effektivt, bl.a. med henvisning til 
open source-software.

Begrundelse

Grundet globaliseringen inden for viden er det afgørende at forstå mekanismerne for 
udbredelse af viden.

Ændringsforslag 17
Bilag, del 3, punkt 3.1.3, afsnit 1, led 1

at tilvejebringe et referencesystem for 
bæredygtig energi til dækning af EU’s 
behov for videnskabelig og teknisk 
ekspertise inden for teknologisk innovation 
og udvikling (samtlige energikilder)

at tilvejebringe et referencesystem for 
bæredygtig energi til dækning af EU’s 
behov for videnskabelig og teknisk 
ekspertise inden for teknologisk innovation 
og udvikling (samtlige energikilder og 
energieffektivisering af 
slutanvendelserne)
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Ændringsforslag 18
Bilag, del 3, punkt 3.1.3, afsnit 1, led 3

– at tilvejebringe information om 
pålideligheden af energiforsyningerne til 
Europa.

at tilvejebringe information om 
pålideligheden af energiforsyningerne til 
Europa og om pålideligheden af 
vedvarende energiressourcer.

Ændringsforslag 19
Bilag, del 3, punkt 3.1.3, afsnit 2, led 3

– Den sociale dimension: bl.a. aktiviteter 
på området fysisk planlægning, 
sundhedsvirkninger og 
oplysningskampagner. Indsatsen vil også 
berøre sikkerhedsaspekterne ved luft-, 
land- og søtransport.

– Den sociale dimension: bl.a. aktiviteter 
på området fysisk, arkitektonisk og 
bymæssig planlægning, 
sundhedsvirkninger og 
oplysningskampagner. Indsatsen vil også 
berøre bæredygtigheds- og 
sikkerhedsaspekterne ved luft-, land- og 
søtransport.

Ændringsforslag 20
Bilag, del 3, punkt 3.1.4

FFC vil gennem fremadrettede analyser og 
strategier i tilknytning til vidensamfundet 
yde støtte til udformning af politikker og 
virkemidler for informationssamfundets 
teknologier, som kan bidrage til et 
konkurrencedygtigt europæisk 
vidensamfund. Hovedvægten vil blive lagt 
på vækst, solidaritet, integration og 
bæredygtighed. FFC vil også medvirke til 
gennemførelsen af EU-politikker, der 
hænger tæt sammen med udviklingen inden 
for informationssamfundets teknologier, 
eller som har stor nytte af denne udvikling.
Heri indgår anvendelser inden for e-handel, 
e-sundhed, personlig sikkerhed, e-læring, 
e-forvaltning og miljø såvel som 
indkredsning af nye udviklingsmuligheder 
i forbindelse med gennemførelsen af 
Europas overordnede strategier for vækst, 
integration og livskvalitet.

FFC vil gennem fremadrettede analyser og 
strategier i tilknytning til vidensamfundet 
yde støtte til udformning af politikker og 
virkemidler for informationssamfundets 
teknologier, som kan bidrage til et 
konkurrencedygtigt europæisk 
vidensamfund med fokus på free og open 
source-software. Hovedvægten vil blive 
lagt på vækst, solidaritet, social integration 
og bæredygtighed. FFC vil også medvirke 
til gennemførelsen af EU-politikker, der 
hænger tæt sammen med udviklingen inden 
for informationssamfundets teknologier, 
eller som har stor nytte af denne udvikling. 
FFC vil endvidere gennemføre en 
vurdering af indvirkningen af ordninger 
for intellektuel ejendomsret vedrørende 
vækst og konkurrenceevne samt støtte 
udviklingen af mekanismer vedrørende 
udveksling af viden i den digitale alder.
Heri indgår anvendelser inden for e-handel, 
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e-sundhed, personlig sikkerhed, e-læring, 
e-forvaltning og miljø såvel som 
indkredsning af nye udviklingsmuligheder 
i forbindelse med gennemførelsen af 
Europas overordnede strategier for vækst, 
integration og livskvalitet. FFC vil sigte 
mod at give handicappede bedre adgang 
til det videnbaserede samfund.

FFC vil undersøge konvergensaspekterne 
inden for informationssamfundets 
teknologier for at vurdere de mulige 
konsekvenser heraf for samfundet, hvad 
angår konkurrenceevne, privatlivets fred, 
ejendomsret og social integration. Arbejdet 
med konvergerende anvendelser vil blive 
videreført på området sundhed 
(biosensorer, nanoteknologi og kognitiv 
videnskab), sikkerhed (sensorer, offentlig 
sikkerhed og personlig integritet) og miljø 
(overvågningsteknologi og bæredygtig 
miljøforvaltning).

FFC vil undersøge konvergensaspekterne 
inden for informationssamfundets 
teknologier for at vurdere de mulige 
konsekvenser heraf for samfundet, hvad 
angår konkurrenceevne, privatlivets fred, 
etik, ejendomsret og social integration. 
Arbejdet med konvergerende anvendelser 
vil blive overvejet på området sundhed 
(biosensorer, nanoteknologi og kognitiv 
videnskab), sikkerhed (sensorer, offentlig 
sikkerhed og personlig integritet) og miljø 
(overvågningsteknologi og bæredygtig 
miljøforvaltning) sammen med en 
vurdering af potentielle sociale, 
miljømæssige og sundhedsmæssige 
konsekvenser.

Begrundelse

Samfundssproglig overensstemmelse med andre sprogversioner.

Ændringsforslag 21
Bilag, del 3, punkt 3.1.5, afsnit 1

Biovidenskab og bioteknologi berører 
mange politikområder, hvor de kan bidrage 
mærkbart til gennemførelsen af Lissabon-
målene. Dette potentiale erkendes generelt 
inden for sundhed, landbrug, fødevarer, 
miljø og andre sektorer, hvor der sker en 
hurtig udvikling i anvendelserne af 
biovidenskab og bioteknologi. For at kunne 
tilvejebringe referencematerialer og 
validerede metoder er det nødvendigt at 
have adgang til og beherske en lang række 
avancerede bioteknologiske instrumenter.
FFC vil videreudvikle sin kompetence på 

Biovidenskab og bioteknologi berører 
mange politikområder, hvor de kan bidrage 
mærkbart til gennemførelsen af EU-
målene. Dette potentiale erkendes generelt 
inden for sundhed, landbrug, fødevarer, 
miljø og andre sektorer, hvor der sker en 
hurtig udvikling i anvendelserne af 
biovidenskab og bioteknologi. For at kunne 
tilvejebringe referencematerialer og 
validerede metoder er det nødvendigt at 
have adgang til og beherske en lang række 
avancerede bioteknologiske instrumenter.
FFC vil videreudvikle sin kompetence på 
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dette område med henblik på lovgivnings-
og regelaspektet.

dette område med henblik på lovgivnings-
og regelaspektet.

Ændringsforslag 22
Bilag, del 3, punkt 3.1.5, afsnit 2

Til støtte for den fremtidige lovgivning på 
området vil FFC undersøge de 
socioøkonomiske følger af udvalgte 
anvendelser af bioteknologi og 
biovidenskab. Med en integreret indsats 
inden for nanobioteknologi, fysik, biologi 
og kemi anvendt på detektionsteknikker vil 
FFC bidrage til udviklingen af nye 
strategier og teknologier til overvågning af 
miljø og sundhed, til (øko)toksikologiske 
undersøgelser og til fødevarekontrol og -
sikkerhed.

Til støtte for den fremtidige lovgivning på 
området vil FFC undersøge de 
socioøkonomiske følger af udvalgte 
anvendelser af bioteknologi og 
biovidenskab. Med en integreret indsats 
inden for nanobioteknologi, fysik, biologi 
og kemi anvendt på detektionsteknikker vil 
FFC bidrage til udviklingen af nye 
strategier og teknologier til overvågning af 
miljø og sundhed, til (øko)toksikologiske 
og epidemiologiske undersøgelser og til 
fødevarekontrol og -sikkerhed. Denne 
indsats vil blive styret af en præcis 
anvendelse af forsigtighedsprincippet, 
hvad angår privatlivets fred og etik.

Ændringsforslag 23
Bilag, del 3, punkt 3.1.5, afsnit 3, punkt 1, led 1

– Tilvejebringelse af 
kvalitetssikringsværktøjer til genetisk 
testning

– Tilvejebringelse af 
kvalitetssikringsværktøjer og 
kontrolforanstaltninger for at sikre 
tilstrækkelig social udnyttelse til genetisk 
testning

Ændringsforslag 24
Bilag, del 3, punkt 3.1.5, afsnit 3, punkt 2, led 1

– Sonderende undersøgelser af nye 
bioteknologiske anvendelser inden for 
fødevareproduktion (f.eks. funktionelle 
fødevarer, klonede husdyr og 
genmodificerede afgrøder med medicinske 
egenskaber)

– Sonderende undersøgelser af mulige 
konsekvenser af nye bioteknologiske 
anvendelser inden for fødevareproduktion 
(f.eks. funktionelle fødevarer, klonede 
husdyr og genmodificerede afgrøder med 
medicinske egenskaber)
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Ændringsforslag 25
Bilag, del 3, punkt 3.2.1, afsnit 1, led 2

– Miljøaspekter: Vurdering af følgerne af 
gode landbrugs- og miljømæssige forhold 
og undersøgelse af virkningerne og 
effektiviteten af miljøvenlige 
landbrugsmetoder, hvad jordbunds- og 
vandforholdene, biodiversitet og de 
europæiske landskaber angår. Analyse af 
forbindelserne mellem landbrugs-, 
landdistriktsudviklings- og 
regionalpolitikken og konsekvenserne 
heraf for ændringer i arealanvendelsen i 
EU, baseret på udvikling af indikatorer og 
rumlige modeller. Støtte til udvikling af 
målrettede rumlige strategier til 
gennemførelse af programmerne for 
udvikling af landdistrikter. Vurdering af 
konsekvenserne af klimaændringerne for 
landbruget, med henblik på 
tilpasningsforanstaltninger. Bidrag til 
reduktion af drivhusgasemissionerne 
gennem målrettede energiafgrøder og 
energiudnyttelse landbrugsaffald.

– Miljøaspekter: Vurdering af følgerne af 
gode landbrugs- og miljømæssige forhold 
og undersøgelse af virkningerne og 
effektiviteten af miljøvenlige 
landbrugsmetoder, hvad jordbunds- og 
vandforholdene, biodiversitet og de 
europæiske landskaber angår. Analyse af 
forbindelserne mellem landbrugs-, 
landdistriktsudviklings- og 
regionalpolitikken og konsekvenserne 
heraf for ændringer i arealanvendelsen i 
EU, baseret på udvikling af indikatorer og 
rumlige modeller. Evaluering af 
foranstaltninger til fremme af begrænset 
intensivt og økologisk landbrug. Støtte til 
udvikling af målrettede rumlige strategier 
til gennemførelse af programmerne for 
udvikling af landdistrikter. Vurdering af 
konsekvenserne af klimaændringerne for 
landbruget, med henblik på 
tilpasningsforanstaltninger. Bidrag til 
reduktion af drivhusgasemissionerne 
gennem målrettede energiafgrøder og 
energiudnyttelse landbrugsaffald.

Ændringsforslag 26
Bilag, del 3, punkt 3.2.1, afsnit 1, led 3

– Producent/forbrugeraspekter: Strategiske 
politikanalyser på bl.a. følgende områder:
landbrugsreformens indvirkning på 
landbrugssystemernes bæredygtighed; 
landbrugets lydhørhed over for 
forbrugernes krav: karakterisering og 
kontrol af fødevarer, virkningerne af 
kvalitetssikrings- og 
certificeringsordninger, der gennemføres 
som led i forsyningskæden, landbrugets 
lydhørhed over for miljø- og 
dyrevelfærdsstandarder; fremskrivninger 
og politikkonsekvensanalyser for de 
vigtigste europæiske landbrugsvarer, hvad 
produktion, verdensmarked, priser, 

– Producent/forbrugeraspekter: Strategiske 
politikanalyser på bl.a. følgende områder:
landbrugsreformens indvirkning på 
landbrugssystemernes bæredygtighed; 
landbrugets lydhørhed over for 
forbrugernes krav: karakterisering og 
kontrol af fødevarer, virkningerne af 
kvalitetssikrings- og 
certificeringsordninger, der gennemføres 
som led i forsyningskæden, landbrugets 
lydhørhed over for miljø- og 
dyrevelfærdsstandarder; fremskrivninger 
og politikkonsekvensanalyser for de 
vigtigste europæiske landbrugsvarer, hvad 
produktion, verdensmarked, priser, 



Ekstern oversættelse

PE 368.074v01-00 16/24 PR\600206DA.doc

DA

indkomst og forbrugervelfærd angår; 
virkningerne af ændringer i 
handelspolitikken og i verdensmarkederne 
for råvarer; landbrugspolitik inden for 
landdistriktsudviklingen i sammenhæng 
med andre politikker. Der vil blive lagt 
særlig vægt på konsekvenserne af 
landbrugsreformen for de nye 
medlemsstater og kandidatlandene.

indkomst og forbrugervelfærd angår; 
virkningerne af ændringer i 
handelspolitikken og i verdensmarkederne 
for råvarer; landbrugspolitik inden for 
landdistriktsudviklingen i sammenhæng 
med andre politikker. Der vil blive lagt 
særlig vægt på konsekvenserne af 
landbrugsreformen for de nye 
medlemsstater og kandidatlandene samt 
multifunktionelle programmer til 
udvikling af landdistrikterne og 
effektiviteten heraf.

Ændringsforslag 27
Bilag, del 3, punkt 3.2.1, afsnit 2

Målene for den fælles fiskeripolitik søges 
gennemført ved at tilvejebringe 
videnskabelige data til rette tid og af bedre 
kvalitet og ved at udvikle processer til
vurdering af de økonomiske og sociale 
konsekvenser af forskellige 
forvaltningsalternativer. Der vil blive 
anvendt ny teknologi til at påvise 
overtrædelser, herunder identifikation af 
fiskenes oprindelse baseret på dna-analyse.
Der vil blive lagt vægt på metoder, der 
giver bedre mulighed for, at de berørte 
parter inddrages. I tråd med EU’s nye 
søfartspolitik vil tjenesteydelser, der er 
udviklet med fiskeriet for øje – f.eks. 
fartøjsovervågning via telemåling og 
elektronisk indberetning - blive udvidet til 
identifikation af handelsskibe.
Konsekvenserne af den voksende 
akvakultursektor vil blive vurderet.

Målene for den fælles fiskeripolitik søges 
gennemført ved at tilvejebringe 
videnskabelige data til rette tid og af bedre 
kvalitet og ved at udvikle processer til 
vurdering af de økonomiske og sociale 
konsekvenser af forskellige 
forvaltningsalternativer. Der vil blive 
anvendt ny teknologi til at påvise 
overtrædelser, herunder identifikation af 
fiskenes oprindelse baseret på dna-analyse.
Der vil blive lagt vægt på metoder, der 
giver bedre mulighed for, at de berørte 
parter inddrages. I tråd med EU’s nye 
søfartspolitik vil tjenesteydelser, der er 
udviklet med fiskeriet for øje – f.eks. 
fartøjsovervågning via telemåling og 
elektronisk indberetning - blive udvidet til 
identifikation af handelsskibe.
Konsekvenserne af den voksende 
akvakultursektor, herunder i forhold til 
miljø, samfund og sundhed, vil blive 
vurderet.

Ændringsforslag 28
Bilag, del 3, punkt 3.2.2, afsnit 2, led 6

Konsekvensvurdering af struktur- og 
samhørighedsprogrammer og støtte til 

Konsekvensvurdering af struktur- og 
samhørighedsprogrammer og støtte til 
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opstilling og vurdering af EU’s 
regionalpolitik ved hjælp af territoriale 
indikatorer på regionalt plan og på byplan.

opstilling og vurdering af EU’s 
regionalpolitik ved hjælp af territoriale 
indikatorer på regionalt plan og på byplan, 
naboskabspolitikken og 
handlingsplanerne.

Ændringsforslag 29
Bilag, del 3, punkt 3.2.3, led 1 a (nyt)

- Udvikling og validering af avancerede 
metoder til forbedring, begrænsning og 
erstatning af dyreforsøg i forbindelse med 
fremstilling af bioteknologiske lægemidler 
og til forudsigelse af kemikaliers toksicitet 
ved hjælp af in vitro-cellekulturer, 
højkapacitetsmetoder og toksikogenomik

Begrundelse

Se ordførerens begrundelse.

Ændringsforslag 30
Bilag, del 3, punkt 3.2.3, led 2

Vurdering af sundhedsvirkninger baseret 
på eksperimentel forskning, biomonitering, 
toksikogenomiske analyser, 
computerstøttet beregning og 
analyseværktøjer.

Vurdering af sundhedsvirkninger baseret 
på eksperimentel forskning, biomonitering, 
toksikogenomiske og epidemiologiske 
analyser, computerstøttet beregning og 
analyseværktøjer.

Ændringsforslag 31
Bilag, del 3, punkt 3.2.3, led 3 a (nyt)

- Sundhedsanalyser med udgangspunkt i 
tre faktorer: (i) syndromer og kronisk 
eksponering, (ii) interaktion med toksiske 
stoffer og blandinger af stoffer og (iii) 
analyse af genetiske polymorfismer samt 
immunologitest, herunder test af 
transformation og lymfocytisk aktivering
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Begrundelse

Miljømedicin adskiller sig fra arbejdsmedicin ved, at eksponeringen for doserne af de stoffer, 
der fremkalder en forgiftning, kan være svag, men er kontinuerlig. Derfor er der brug for 
særlige analyseredskaber på dette område. Analysen består af tre dele og gør det muligt at 
tage højde for de enkelte individers forskellige genetiske profil, som gør nogle mere følsomme 
end andre over for visse giftige stoffer.

Ændringsforslag 32
Bilag, del 3, punkt 3.3.1, afsnit 2, led 4

– Grænsesikkerhed og –forvaltning på 
grundlag af standarder for og afprøvning af 
biometriske sensorer, 
overvågningssystemer til påvisning af 
ulovlig handel, overvågning af 
migrationsstrømme

– Grænsesikkerhed og –forvaltning på 
grundlag af standarder for og afprøvning af 
biometriske sensorer, 
overvågningssystemer til påvisning af 
ulovlig handel, overvågning af 
migrationsstrømme med særlig henvisning 
til forebyggelse af krænkelser af 
menneskerettighederne

Begrundelse

Menneskehandel medfører åbenlyse krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder.

Ændringsforslag 33
Bilag, del 3, punkt 3.3.3, afsnit 2, led 6 a (nyt)

- Udvikling og validering af avancerede 
metoder til forbedring, begrænsning og 
erstatning af dyreforsøg i forbindelse med 
fremstilling af bioteknologiske lægemidler 
og til forudsigelse af kemikaliers toksicitet 
ved hjælp af in vitro-cellekulturer, 
højkapacitetsmetoder og toksikogenomik

Ændringsforslag 34
Bilag, del 3, punkt 3.4, afsnit 1

FFC vil støtte EU’s beslutningsprocesser 
inden for rammerne af instrumenterne for 
eksterne forbindelser 
(udviklingssamarbejde, handel) og 
krisestyringsinstrumenter, herunder 

FFC vil støtte EU’s beslutningsprocesser 
inden for rammerne af instrumenterne for 
eksterne forbindelser 
(udviklingssamarbejde, handel) og 
krisestyringsinstrumenter og instrumenter 
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stabilitetsinstrumentet og instrumentet for 
humanitær bistand).

til fredelig konfliktløsning, herunder 
stabilitetsinstrumentet og instrumentet for 
humanitær bistand).

Begrundelse

FFC har også som mål at støtte EU's politikker. 

Ændringsforslag 35
Bilag, del 3, punkt 3.4.2, afsnit 4

Samarbejdet med en række vigtige aktører 
(FAO, EUMETSAT, WFP, ESA GMES-
GMFS) vil blive udbygget.

Samarbejdet med en række vigtige aktører 
(UNEP, FAO, EUMETSAT, WFP, ESA 
GMES-GMFS) vil blive udbygget.

Begrundelse

FN's miljøprogram er en stor international organisation.

Ændringsforslag 36
Bilag, del 3, punkt 3.4, "Etiske aspekter", afsnit 1

Under gennemførelsen af særprogrammet 
og i den forskning, der drives i den 
forbindelse, skal grundlæggende etiske 
principper respekteres. De omfatter bl.a. de 
principper, der ligger til grund for Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, såsom 
beskyttelse af menneskelig værdighed, 
menneskeliv, personoplysninger og 
privatlivets fred samt dyre- og 
miljøbeskyttelse i overensstemmelse med 
EF-retten og de seneste versioner af 
relevante internationale konventioner og 
adfærdskodekser som f.eks. Helsingfors-
erklæringen, Europarådets konvention om 
menneskerettigheder og biomedicin 
undertegnet i Oviedo den 4. april 1997 og 
dens tillægsprotokoller, FN's konvention 
om børns rettigheder, den universelle 
erklæring om det menneskelige genom og 
menneskerettighederne, som UNESCO har 
vedtaget, FN-konventionen om forbud mod 

Under gennemførelsen af særprogrammet 
og i den forskning, der drives i den 
forbindelse, skal grundlæggende etiske 
principper respekteres og tages i 
betragtning. De omfatter bl.a. de 
principper, der ligger til grund for Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, såsom 
beskyttelse af menneskelig værdighed, 
menneskeliv, personoplysninger og 
privatlivets fred samt dyre- og 
miljøbeskyttelse i overensstemmelse med 
EF-retten og de seneste versioner af 
relevante internationale konventioner og 
adfærdskodekser som f.eks. Helsingfors-
erklæringen, Europarådets konvention om 
menneskerettigheder og biomedicin 
undertegnet i Oviedo den 4. april 1997 og 
dens tillægsprotokoller, FN's konvention 
om børns rettigheder, den universelle 
erklæring om det menneskelige genom og 
menneskerettighederne, som UNESCO har 
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biologiske våben (BTWC), den 
internationale traktat om plantegenetiske 
ressourcer for fødevarer og jordbrug samt 
de relevante resolutioner fra 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

vedtaget, FN-konventionen om forbud mod 
biologiske våben (BTWC), den 
internationale traktat om plantegenetiske 
ressourcer for fødevarer og jordbrug samt 
de relevante resolutioner fra 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Begrundelse

Det grundlæggende etiske princip i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd bør 
medtages her. De praktiske konsekvenser af disse principper, også i lyset af Kommissionens 
etiske evalueringsproces, skal tages i betragtning i al forskning, der støttes af 
rammeprogrammet.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og mener, at det er en passende 
fortsættelse af FFC's aktiviteter med fokus på videnskabelig rådgivning og teknisk 
knowhow til støtte for EU's politikker. Ikke desto mindre er der mange forslag til, hvordan 
FFC's rolle kan styrkes, aktiviteterne udvides, og det forbrugerstyrede aspekt styrkes.

FFC's rolle
FFC blev oprettet i 1957 som en forskningsbaseret støtteorganisation for politikker og udgør 
en integreret del af Europa-Kommissionen. Centrets primære opgave er at yde uafhængig 
videnskabelig og teknisk støtte til de politiske beslutningstagere, navnlig Europa-
Kommissionen, Rådet, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne. FFC støtter de europæiske 
institutioner i udformningen af europæiske politikker, og med speciale i målinger, analyser og 
test udgør FFC den videnskabelige base, der er nødvendig for EU's lovgivningsproces.

Ordføreren mener imidlertid, at FFC bør være mere åben over for verden udenfor, da det 
udfører forskning, som EU's borgere ville være stolte af, hvis de kendte til det – naturligvis 
underlagt den nødvendige fortrolighed. FFC bør være åben over for samarbejde med 
organisationer i civilsamfundet, der kan have behov for forskning.

FFC's aktiviteter

FFC's aktiviteter som foreslået i særprogrammet er koncentreret omkring fire politiske 
temaer:

– Velstand i et videnintensivt samfund
– Solidaritet og ansvarlig forvaltning af ressourcerne
– Sikkerhed og frihed
– Europa som verdenspartner

Disse politiske temaer omfatter en række forskellige forskningsaktiviteter, der er opdelt i 
detaljerede dagsordener. Skønt de er meget forskellige, bør nogle af disse meget værdifulde 
aktiviteter styrkes yderligere:
o Sundhed: undersøgelser om eksponering for farlige kemikalier, standarder for måling af 

udendørs og indendørs luftkvalitet, sundhed og forbrugerbeskyttelse, offentlig sundhed
o Miljø: kontrol af emissioner fra køretøjer i overensstemmelse med EC4 og EC5, en 

generel undersøgelse af de sundheds- og miljømæssige udfordringer i nanoteknologi og 
kortlægning af klima- og naturkatastrofer, miljøets sundhed

o Landbrug: begrænset intensivt og økologisk landbrug, sporbarhed af GMO'er
o Internationalt samarbejde og udenrigspolitik, navnlig i forbindelse med den europæiske 

naboskabspolitik

http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
http://www.europarl.eu.int/
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o Vedvarende energi: validering og gennemgang af vedvarende teknologier
o ECVAM og fremme af effektive alternative testmetoder
o Socialvidenskab og videnskab og samfund, herunder samspil mellem social- og 

naturvidenskab i lyset af behovet for mere tværfagligt arbejde i FFC
o IKT: free og open source-software, herunder juridisk beskyttelse. (FFC har fremstillet det 

eneste software, der er blevet distribueret under GPL-licensen. Dette eksperiment kunne 
ikke blot gentages, men også udvides, og navnlig de juridiske aspekter i forhold til 
immaterialret. Dette ville lette udbredelsen af FFC's arbejde og tilvejebringe 
rammelovgivningen for andet software fremstillet af Kommissionens generaldirektorater). 

FFC som et offentligt forskningsinstitut

A. Åben videnskab

FFC finansieres primært af offentlige midler og skaber viden, der om muligt skal omdannes til 
viden, der er tilgængelig for offentligheden og særligt for det videnskabelige samfund. 
Videnskab er afhængig af adgang til og brug af faktuelle data, og videnskabelige 
forespørgsler bliver mere og mere dataintensive, uanset om det drejer sig om meteorologi, 
genomforskning, medicin eller højenergifysik. Forskning er afhængig af forskellige 
tilgængelige databaser fra forskellige offentlige og private kilder, og at disse er åbne for lette 
kombinationer, søgning og behandling. 

Samtidig ændres de offentlige forskningsmidlers rolle: Offentligt finansierede forskere 
opfordres til at holde øje med potentiel kommerciel anvendelse af deres forskning. 
Universiteterne samarbejder om at udvikle og høste frugterne af forskningen. Denne proces 
har i mange tilfælde givet fremragende resultater, men har skabt visse komplekse juridiske 
krav. Omkostningerne i form af tid og penge af dette komplekse juridiske arbejde fra flere 
parter kan køre immaterialretten helt af sporet – det koster mere at udføre advokatarbejde, end 
hvad produktet kan indbringe på det åbne marked, når det juridiske arbejde er afsluttet. Dette 
forsinker den videnskabelige innovation, da værdien af videnskabelige oplysninger øges i 
forbindelse med andre videnskabelige oplysninger, og da det har en meget ringe værdi, når 
lovgivningen ikke medregnes. Mange videnskabsmænd har påpeget det ironiske i, at i det 
historiske øjeblik, hvor vi har teknologien til at tillade global tilgængelighed og distribueret 
behandling af videnskabelige data, gør lovmæssige begrænsninger det sværere at få enderne 
til at nå sammen.

Ordføreren mener derfor, at det er hensigtsmæssigt, at FFC undersøger modellen med kreativ, 
fælles videnskab og Berlin-erklæringen om åben adgang. Bidrag under åben adgang omfatter 
oprindelige videnskabelige forskningsresultater, rådata og metadata, kildemateriale, digitale 
gengivelser af billed- og grafikmateriale og videnskabeligt multimediemateriale. Bidrag under 
åben adgang skal opfylde to betingelser: 

1. Forfatteren/forfatterne og den eller de retmæssige ejere af sådanne bidrag giver alle brugere 
en fri, uigenkaldelig, global adgangsret til og licens til at kopiere, anvende, distribuere, 
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overføre og vise arbejdet offentligt og foretage og distribuere afledt arbejde i ethvert digitalt 
medium til et ansvarligt formål, under forudsætning af korrekt tilskrivning af forfatterskab 
(fællesskabsstandarderne vil som nu fortsat være mekanismen for håndhævelse af korrekt 
tilskrivning og ansvarlig brug af det offentliggjorte arbejde) samt ret til at lave et begrænset 
antal trykte eksemplarer til eget brug.

2. En fuldstændig version af arbejdet og alt supplerende materiale, herunder et eksemplar af 
ovennævnte tilladelse, deponeres i et hensigtsmæssigt elektronisk standardformat (og 
offentliggøres dermed) i mindst ét online-lager ved hjælp af passende tekniske standarder 
(som f.eks. definitionerne for åbne arkiver), der understøttes og vedligeholdes af en 
akademisk institution, det videnskabelige samfund, et statsligt agentur eller en anden 
veletableret organisation, der søger at muliggøre åben adgang, ubegrænset distribution, 
interoperabilitet og lagring på lang sigt. 

B. Uafhængig videnskab

FFC's anden afgørende rolle er at være en offentlig ressource for videnskabelig viden, når 
lovgiverne har behov for neutral og uafhængig videnskabelig ekspertise. FFC's uafhængighed 
skal garanteres, og ordføreren deler derfor den opfattelse, at 10-15 % i udbud er en god 
tærskel.

C. Videnskab i samfundet

Endelig er FFC en afgørende institution i forhold til at genoprette borgernes tillid til 
videnskaben, idet det bidrager med uafhængig forskning og en dagsorden, der er baseret på 
det europæiske samfunds behov. Dette er vigtigt i en tid, hvor mange europæere på mange 
områder er skeptiske over for videnskabeligt arbejde, som kommissær Potočnik anførte i sin 
tale i Wien.

FFC's udvidede rolle

FFC's støtte til at danne et videnskabeligt grundlag for EU's lovgivning bør udvides til andre 
institutioner og forbedres i forhold til Europa-Parlamentet. Ordføreren beklager, at FFC's 
ekspertise ikke i tilstrækkelig grad udnyttes af Europa-Parlamentet, idet en sådan støtte ville 
være en stor hjælp for lovgiverne i beslutningsprocessen (i lyset af, at over 25 % af EU's 
lovgivning har et teknisk eller videnskabeligt grundlag). For lettere at skabe en gensidig 
kontakt er aktiviteterne i en stabil kontaktgruppe mellem Europa-Parlamentet og FFC 
genoptaget og skal fortsætte det, som Rådet (konkurrenceevne) blev enige om den 13. 
september 20021. 

Etik

  
1 Se Kommissionens formelle erklæring, tillæg til protokollen fra den 2451. samling i Rådet (konkurrenceevne) i 
Bruxelles den 13.9.2002 (12S23/02ADD1rev1 af 21.10.2002).
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Under gennemførelsen af særprogrammet og i den forskning, der drives i den forbindelse, skal 
grundlæggende etiske principper respekteres. De omfatter bl.a. de principper, der ligger til 
grund for Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, såsom beskyttelse 
af menneskelig værdighed, menneskeliv, personoplysninger og privatlivets fred samt dyre- og 
miljøbeskyttelse i overensstemmelse med EF-retten og de seneste versioner af relevante 
internationale konventioner og adfærdskodekser som f.eks. Helsingfors-erklæringen, 
Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin undertegnet i Oviedo den 4. 
april 1997 og dens tillægsprotokoller, FN's konvention om børns rettigheder, den universelle 
erklæring om det menneskelige genom og menneskerettighederne, som UNESCO har 
vedtaget, FN-konventionen om forbud mod biologiske våben (BTWC), den internationale 
traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug, FN's Generalforsamlings 
resolution af 8. marts 2005 (A/RES/59/280), Europa-Parlamentets beslutninger af 10. marts 
2005 om handel med menneskelige æg og af 26. oktober 2005 om patenter på bioteknologiske 
opfindelser samt de relevante resolutioner fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). 

I overensstemmelse med nærhedsprincippet og de forskellige holdninger, der gør sig 
gældende i Europa, skal deltagerne i forskningsprojekter overholde gældende love og etiske 
regler i de lande, hvor forskningen udføres. Det er under alle omstændigheder de nationale 
regler, der gælder, og ingen forskning, som er forbudt i en given medlemsstat eller et andet 
land, vil få støtte fra fællesskabsmidler til udførelse i den medlemsstat eller det land. 

Hvor det er relevant, skal de, der gennemfører forskningsprojekter, ansøge de relevante 
nationale eller lokale etiske råd om godkendelse, inden de påbegynder FTU-aktiviteterne. 
Kommissionen vil endvidere foretage en systematisk etisk gennemgang af forslag, der 
vedrører følsomme spørgsmål, eller hvis etiske aspekter ikke er fyldestgørende dækket. 

Den protokol om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der er knyttet til traktaten, kræver, at 
Fællesskabet tager fuldt hensyn til dyrs velfærd, når Fællesskabets politikker fastlægges og 
gennemføres. I Rådets direktiv 86/6209/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og 
andre videnskabelige formål, kræves det, at alle forsøg tilrettelægges på en sådan måde, at 
forsøgsdyrene ikke udsættes for angst eller påføres unødig smerte og lidelse, at der anvendes 
så få dyr som muligt, at der anvendes dyr med laveste neurofysiologiske følsomhed, og at 
forsøgene forårsager mindst smerte, lidelse, angst og varigt men. Ændring af dyrs arvemasse 
og kloning af dyr kommer kun i betragtning, hvis formålene er etisk velbegrundede, vilkårene 
sikrer dyrenes velfærd, og principperne om biologisk mangfoldighed overholdes. Under 
programmets gennemførelse vil Kommissionen løbende følge med i den videnskabelige 
udvikling og i de relevante nationale og internationale regler, så der kan tages højde for alle 
fremskridt og ændringer. 

************


