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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 Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 
1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004
(15763/5/2005 – C6-0000/2006 –2004/0217 (COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (15763/5/2005 – C6-0000/2006),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0599)2,

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2005)0577)3,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A6-0000/2006),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

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

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 5

(5) Det bør holdes for øje, at alle 
bestemmelser vedrørende lægemidler skal 
have beskyttelse af folkesundheden som 
hovedformål, og dette mål bør nås ved
hjælp af midler, der ikke hæmmer den frie 
bevægelighed for sikre lægemidler i 
Fællesskabet. Forskellene mellem 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser vedrørende lægemidler er en 
hindring for samhandelen inden for 

(5) Det bør holdes for øje, at alle 
bestemmelser vedrørende lægemidler skal 
have beskyttelse af folkesundheden som 
hovedformål, og dette mål bør nås ved 
hjælp af midler, der ikke hæmmer den frie 
bevægelighed for sikre lægemidler i 
Fællesskabet. Forskellene mellem 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser vedrørende lægemidler er en 
hindring for samhandelen inden for 

  
1 Vedtagne tekster af 7.9.2005, P6_TA(2005)0331.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Fællesskabet og har dermed en direkte 
indvirkning på den måde, hvorpå det indre 
marked fungerer.

Fællesskabet og har dermed en direkte 
indvirkning på den måde, hvorpå det indre 
marked fungerer. Det er således 
nødvendigt med aktioner til fremme af 
udvikling og godkendelse af lægemidler til 
pædiatrisk brug for at forebygge eller 
fjerne disse hindringer. Traktatens artikel 
95 er derfor det korrekte retsgrundlag.

Begrundelse

Artikel 95 er grundlaget for denne forordning, hvilket bør præciseres.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 8

(8) Der bør nedsættes et videnskabeligt 
udvalg, Det Pædiatriske Udvalg, under Det 
Europæiske Lægemiddelagentur, idet 
følgende benævnt "agenturet", med 
ekspertise og kompetence inden for 
udvikling og vurdering af alle aspekter ved 
lægemidler til behandling af pædiatriske 
befolkningsgrupper. Derfor bør Det 
Pædiatriske udvalg være uafhængigt af 
lægemiddelindustrien. Det Pædiatriske 
Udvalg bør først og fremmest være 
ansvarligt for videnskabelig vurdering og 
godkendelse af de pædiatriske 
undersøgelsesplaner og for ordningen med 
dispensationer og udsættelser; det bør også 
være centralt i forhold til forskellige 
støtteforanstaltninger i denne forordning. 
Det Pædiatriske Udvalg bør under 
udførelsen af sit arbejde overveje de 
potentielle betydelige terapeutiske fordele 
for de pædiatriske patienter, der deltager i 
undersøgelserne, eller for den pædiatriske 
befolkning som helhed, herunder behovet 
for at undgå unødvendige undersøgelser. 
Det Pædiatriske Udvalg bør overholde 
gældende fællesskabskrav, herunder 
direktiv 2001/20/EF og retningslinje E11 
fra Den Internationale Konference om 
Harmonisering (ICH) om udvikling af 
lægemidler til den pædiatriske 
befolkningsgruppe, og det bør undgå 

(8) Der bør nedsættes et videnskabeligt 
udvalg, Det Pædiatriske Udvalg, under Det 
Europæiske Lægemiddelagentur, idet 
følgende benævnt "agenturet", med 
ekspertise og kompetence inden for 
udvikling og vurdering af alle aspekter ved 
lægemidler til behandling af pædiatriske 
befolkningsgrupper. Reglerne om 
agenturets videnskabelige udvalg, som 
fastsat i forordning (EF) nr. 726/2004, 
bør finde anvendelse på Det Pædiatriske 
Udvalg. Medlemmer af Det Pædiatriske 
Udvalg bør derfor ikke have finansielle 
eller andre interesser i 
lægemiddelindustrien, som kan påvirke 
deres upartiskhed, de bør forpligte sig til 
at handle uafhængigt og i offentlighedens 
interesse, og de bør hvert år afgive en 
erklæring om deres finansielle interesser.
Det Pædiatriske Udvalg bør først og 
fremmest være ansvarligt for videnskabelig 
vurdering og godkendelse af de pædiatriske 
undersøgelsesplaner og for ordningen med 
dispensationer og udsættelser; det bør også 
være centralt i forhold til forskellige 
støtteforanstaltninger i denne forordning. 
Det Pædiatriske Udvalg bør under 
udførelsen af sit arbejde overveje de 
potentielle betydelige terapeutiske fordele 
for de pædiatriske patienter, der deltager i 
undersøgelserne, eller for den pædiatriske 
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enhver forsinkelse i godkendelsen af 
lægemidler til andre befolkningsgrupper 
som følge af kravene til undersøgelser hos 
den pædiatriske befolkningsgruppe.

befolkning som helhed, herunder behovet 
for at undgå unødvendige undersøgelser. 
Det Pædiatriske Udvalg bør overholde 
gældende fællesskabskrav, herunder 
direktiv 2001/20/EF og retningslinje E11 
fra Den Internationale Konference om 
Harmonisering (ICH) om udvikling af 
lægemidler til den pædiatriske 
befolkningsgruppe, og det bør undgå 
enhver forsinkelse i godkendelsen af 
lægemidler til andre befolkningsgrupper 
som følge af kravene til undersøgelser hos 
den pædiatriske befolkningsgruppe.

Begrundelse

Som led i målsætningen om bedre lovgivning er det vigtigt at henvise til de principper, der 
allerede er vedtaget i andre retsakter, og som bør finde anvendelse i denne forordning, 
navnlig hvad angår udvalgsmedlemmernes uafhængighed.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 10

(10) Indførelsen af en pædiatrisk 
undersøgelsesplan i regelsættet om 
humanmedicinske lægemidler skal sikre, at 
udviklingen af lægemidler, der potentielt 
vil blive anvendt til den pædiatriske 
befolkningsgruppe, bliver en integreret del 
af udviklingen af lægemidler og indgår i 
udviklingsprogrammet for voksne. De 
pædiatriske undersøgelsesplaner bør derfor 
fremlægges på et så tidligt tidspunkt i 
produktudviklingen, at undersøgelserne 
hos den pædiatriske befolkningsgruppe kan 
gennemføres, inden ansøgningerne om 
markedsføringstilladelser indgives. Der bør 
fastsættes en frist for fremlæggelse af en 
pædiatrisk undersøgelsesplan for at sikre 
en tidlig dialog mellem sponsoren og Det 
Pædiatriske Udvalg. Da udvikling af 
lægemidler er en dynamisk proces, der 
afhænger af resultaterne af igangværende 
undersøgelser, bør det om nødvendigt være 
muligt at ændre en godkendt plan.

(10) Indførelsen af en pædiatrisk 
undersøgelsesplan i regelsættet om 
humanmedicinske lægemidler skal sikre, at 
udviklingen af lægemidler, der potentielt 
vil blive anvendt til den pædiatriske 
befolkningsgruppe, bliver en integreret del 
af udviklingen af lægemidler og indgår i 
udviklingsprogrammet for voksne. De 
pædiatriske undersøgelsesplaner bør derfor 
fremlægges på et så tidligt tidspunkt i 
produktudviklingen, at undersøgelserne 
hos den pædiatriske befolkningsgruppe, 
hvis det er relevant, kan gennemføres, 
inden ansøgningerne om 
markedsføringstilladelser indgives. Der bør 
fastsættes en frist for fremlæggelse af en 
pædiatrisk undersøgelsesplan for at sikre 
en tidlig dialog mellem sponsoren og Det 
Pædiatriske Udvalg. Tidlig fremlæggelse 
af en pædiatrisk undersøgelsesplan, 
kombineret med en ansøgning om 
udsættelse som beskrevet nedenfor, vil 
desuden forhindre, at godkendelsen for 
andre befolkningsgrupper forsinkes. Da 
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udvikling af lægemidler er en dynamisk 
proces, der afhænger af resultaterne af 
igangværende undersøgelser, bør det om 
nødvendigt være muligt at ændre en 
godkendt plan.

Begrundelse

Det gælder om ikke at forsinke en ansøgning om markedsføringstilladelse for et lægemiddel 
til voksne og samtidig tage hensyn til vigtigheden af særlige pædiatriske undersøgelser, som 
ansøgeren skal underkaste sig. 

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 24

(24) Det er vigtigt at sikre, at 
mekanismerne for lægemiddelovervågning 
tilpasses de særlige krav til indsamling af 
data om sikkerheden ved anvendelse hos 
den pædiatriske befolkningsgruppe, 
herunder data om mulige 
langtidsvirkninger. Med hensyn til virkning 
hos den pædiatriske befolkningsgruppe kan 
det også være nødvendigt med yderligere 
undersøgelser efter godkendelsen. Derfor 
bør der indføres et yderligere krav om, at 
ansøgeren i en an søgning om en 
markedsføringstilladelse, der indeholder 
resultaterne af undersøgelser, som er 
gennemført i overensstemmelse med en 
godkendt pædiatrisk undersøgelsesplan, 
skal angive, hvordan opfølgningen af 
lægemidlets eventuelle bivirkninger og 
virkninger i den pædiatriske 
befolkningsgruppe kan sikres på længere 
sigt. Hvor der er særlig grund til 
agtpågivenhed, bør det desuden blive 
muligt at kræve, at ansøgeren forelægger
og iværksætter et risikostyringssystem 
og/eller udfører særlige undersøgelser efter 
markedsføringen som en betingelse for 
markedsføringstilladelsen.

(24) Det er vigtigt at sikre, at 
mekanismerne for lægemiddelovervågning 
tilpasses de særlige krav til indsamling af 
data om sikkerheden ved anvendelse hos 
den pædiatriske befolkningsgruppe, 
herunder data om mulige 
langtidsvirkninger. Med hensyn til virkning 
hos den pædiatriske befolkningsgruppe kan 
det også være nødvendigt med yderligere 
undersøgelser efter godkendelsen. Derfor 
bør der indføres et yderligere krav om, at 
ansøgeren i en an søgning om en 
markedsføringstilladelse, der indeholder 
resultaterne af undersøgelser, som er 
gennemført i overensstemmelse med en 
godkendt pædiatrisk undersøgelsesplan, 
skal angive, hvordan opfølgningen af 
lægemidlets eventuelle bivirkninger og 
virkninger i den pædiatriske 
befolkningsgruppe kan sikres på længere 
sigt. Hvor der er særlig grund til 
agtpågivenhed, bør ansøgeren forelægge
og iværksætte et risikostyringssystem 
og/eller udfører særlige undersøgelser efter 
markedsføringen som en betingelse for 
markedsføringstilladelsen.

Begrundelse

Hvis der er særlig grund til agtpågivenhed, bør ansøgeren være forpligtet til at forelægge en 
passende risikostyringsplan.
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Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 26

(26) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af seks 
måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/921, 
hvis alle foranstaltningerne i den 
godkendte pædiatriske undersøgelsesplan 
er gennemført, hvis lægemidlet er 
godkendt i alle medlemsstater, og hvis 
relevant information om 
undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

(26) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af seks 
måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/921, 
hvis alle foranstaltningerne i den 
godkendte pædiatriske undersøgelsesplan 
er gennemført, hvis lægemidlet har fået en 
markedsføringstilladelse i alle 
medlemsstater, og hvis relevant 
information om undersøgelsesresultaterne 
indgår i produktinformationen. Hvis 
myndighederne i medlemsstaterne træffer 
afgørelse om prisfastsættelsen for 
lægemidler eller om deres inkorporering i 
anvendelsesområdet for nationale 
sygesikringsordninger, bør sådanne 
afgørelser ikke påvirke tildelingen af 
denne belønning.

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme udbuddet af lægemidler til pædiatrisk brug på hele Unionens 
territorium. Ansøgerne bør imidlertid ikke straffes med administrative forsinkelser i forhold 
til visse nationale myndigheder.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 3, STK. 2

2. Medmindre andet bestemmes i denne 
forordning, finder forordning (EF) nr. 
726/2004 anvendelse på Det Pædiatriske 
Udvalg.

2. Medmindre andet bestemmes i denne 
forordning, finder forordning (EF) nr. 
726/2004 anvendelse på Det Pædiatriske 
Udvalg, herunder bestemmelserne om 
medlemmernes uafhængighed og 
upartiskhed.

Begrundelse

Som led i målsætningen om bedre lovgivning er det vigtigt at henvise til de principper, der 
allerede er vedtaget i andre retsakter, og som bør finde anvendelse i denne forordning, 
navnlig hvad angår udvalgsmedlemmernes uafhængighed.
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Ændringsforslag 7
ARTIKEL 16, STK. 1

1. Ved ansøgninger som omhandlet i 
artikel 7 og 8 forelægges den pædiatriske 
undersøgelsesplan med en anmodning om 
godkendelse senest, når de 
farmakokinetiske undersøgelser på voksne 
mennesker er afsluttet, jf. del I, afsnit 5.2.3, 
i bilag I til direktiv 2001/83/EF -
medmindre andet begrundes - for at sikre, 
at der kan afgives udtalelse om det 
pågældende lægemiddels anvendelse i den 
pædiatriske befolkningsgruppe på det 
tidspunkt, hvor ansøgningen om 
markedsføringstilladelse eller en eventuel 
anden ansøgning evalueres.

1. Ved ansøgninger om 
markedsføringstilladelse som omhandlet i 
artikel 7 og 8 eller ansøgninger om 
dispensation som omhandlet i artikel 11 
og 12 forelægges den pædiatriske 
undersøgelsesplan eller ansøgningen om 
dispensation med en anmodning om 
godkendelse senest, når de 
farmakokinetiske undersøgelser på voksne 
mennesker er afsluttet, jf. del I, afsnit 5.2.3, 
i bilag I til direktiv 2001/83/EF - undtagen 
i behørigt begrundede tilfælde - for at 
sikre, at der kan afgives udtalelse om det 
pågældende lægemiddels anvendelse i den 
pædiatriske befolkningsgruppe på det 
tidspunkt, hvor ansøgningen om 
markedsføringstilladelse eller en eventuel 
anden ansøgning evalueres.

Begrundelse

Det gælder om ikke at forsinke en ansøgning om markedsføringstilladelse for et lægemiddel
til voksne og samtidig tage hensyn til vigtigheden af særlige pædiatriske undersøgelser, som 
ansøgeren skal underkaste sig.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 34, STK. 1, INDLEDNING

1. I følgende tilfælde skal ansøgeren 
oplyse, hvilke foranstaltninger - ud over de 
normale krav til overvågning efter 
markedsføring - der skal sikre 
opfølgningen af lægemidlets virkning og 
eventuelle bivirkninger ved pædiatrisk 
brug:

1. I følgende tilfælde skal ansøgeren 
oplyse, hvilke foranstaltninger der skal 
sikre opfølgningen af lægemidlets virkning 
og eventuelle bivirkninger ved pædiatrisk 
brug:

Begrundelse

Som led i målsætningen om bedre lovgivning er det vigtigt at henvise til de principper, der 
allerede er vedtaget i andre retsakter, og som bør finde anvendelse i denne forordning, 
navnlig hvad angår lægemiddelovervågning.
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Ændringsforslag 9
ARTIKEL 34, STK. 2 A (nyt)

2a. Ud over bestemmelserne i stk. 1 og 2 
bør bestemmelserne om 
lægemiddelovervågning som fastsat i 
forordning (EF) nr. 726/2004 og direktiv 
2001/83/EF finde anvendelse på 
markedsføringstilladelser for lægemidler 
med en pædiatrisk indikation.

Begrundelse

Som led i målsætningen om bedre lovgivning er det vigtigt at henvise til de principper, der 
allerede er vedtaget i andre retsakter, og som bør finde anvendelse i denne forordning, 
navnlig hvad angår lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 36, STK. 3

3. Når procedurerne i direktiv 2001/83/EF 
er blevet anvendt, indrømmes den i stk. 1 
omhandlede forlængelse med seks måneder 
kun, hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater.

3. Når procedurerne i direktiv 2001/83/EF 
er blevet anvendt, indrømmes den i stk. 1 
omhandlede forlængelse med seks måneder 
kun, hvis lægemidlet har fået en 
markedsføringstilladelse i alle 
medlemsstater.

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme udbuddet af lægemidler til pædiatrisk brug på hele Unionens 
territorium. Ansøgerne bør imidlertid ikke straffes med administrative forsinkelser i forhold 
til visse nationale myndigheder.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 43, STK. 1, AFSNIT 2

Agenturet skal gøre opgørelsen offentligt 
tilgængelig senest den ...*** og ajourføre 
den regelmæssigt.

Agenturet skal gøre opgørelsen offentligt 
tilgængelig tidligst i løbet af det andet år 
og senest den ...*** og ajourføre den 
regelmæssigt.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 43, STK. 3 A (nyt)

3a. Agenturet udarbejder videnskabelige 
retningslinjer for de kriterier, der benyttes
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til at vurdere betydelige undersøgelser ved 
anvendelsen af stk. 3. Disse retningslinjer 
finder anvendelse, når Kommissionen har 
afgivet positiv udtalelse

Begrundelse

I denne forbindelse tilkommer det agenturet, dvs. forskerne, at tage stilling til, hvilke 
undersøgelser der anses for nødvendige og/eller relevante.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 52, NR. 2

Artikel 7, stk. 4 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1768/92)

4a. Uanset stk. 4 indgives ansøgningen 
om forlængelse af gyldighedsperioden for 
et allerede udstedt certifikat i fem år efter 
ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 
.../...* [lægemidler til pædiatrisk brug] 
senest seks måneder, inden certifikatet 
udløber.
______
Note til EUT: Nummeret på denne 
forordning bedes indføjet. 

Begrundelse

Det er vigtigt at tilføje denne overgangsbestemmelse, fordi der i dag findes lægemidler, hvis 
certifikat er ved at udløbe, men som kan vise sig at have betydning for den pædiatriske 
befolkningsgruppe.



PR\605939DA.doc 13/13 PE 370.187v02-00

DA

BEGRUNDELSE

Takket være denne forordning bliver det omsider muligt at stille særlige lægemidler til 
rådighed for børn. Hyppigt anvender man de samme produkter til børn som til voksne, blot i 
mindre doser. Det er imidlertid en kendt sag, at børn har et anderledes stofskifte end voksne. 
Derfor har børn behov for en anden dispenseringsform end voksne både for at opnå en bedre 
tolerance, men også for at opnå større effektivitet.

Derfor er det nødvendigt at sørge for, at denne fællesskabsretsakt kan blive taget i anvendelse 
snarest muligt.

Ordføreren bifalder med en vis tilfredshed den fælles holdning, som dels overtager talrige 
ændringsforslag fra Parlamentet og dels accepterer indførelsen af særlige incitamenter for den 
europæiske forskning. 

Ordføreren ønsker imidlertid at foretage en række præciseringer i den fælles holdning for at 
gøre forordningen mere pragmatisk.

Hvad angår lægemiddelovervågning og den uafhængige status for medlemmer af Det 
Pædiatriske Udvalg, er det hensigtsmæssigt at henvise til de direktiver og forordninger, som 
allerede er vedtaget, for at undgå en overlapning/overlejring af retsakter.

Tilrådighedsstillelsen af lægemidler til børn bør ikke stille sig hindrende i vejen for 
udviklingen af lægemidler til voksne. Ordføreren foreslår derfor, at der i visse tilfælde 
indføres en begrundet undtagelse. Denne undtagelse vil betyde, at man ud fra en 
videnskabelig begrundelse kan undlade i praksis at stille krav om samtidig forelæggelse af 
resultaterne af pædiatriske undersøgelser og resultaterne af tilsvarende undersøgelser 
vedrørende voksne.

Det er ligeledes nødvendigt at tilføje en overgangsbestemmelse i artikel 52. Det er vigtigt at 
tilføje denne overgangsbestemmelse, fordi der i dag findes lægemidler, hvis certifikat er ved 
at udløbe, men som kan vise sig at have betydning for den pædiatriske befolkningsgruppe. 
Ved at være for restriktive risikerer vi at blokere for nye terapiformer. Denne 
overgangsbestemmelse straffer ikke de virksomheder, der producerer generisk medicin, og 
som kan tænkes at overtage de nye lægemidler, der således udvikles.

Endelig har denne forordning sit retsgrundlag i EF-traktatens artikel 95, og man kan ikke 
forestille sig, at Rådet vil udelade denne henvisning.

Med vedtagelsen af denne retsakt får EU effektive virkemidler til at fremme udviklingen af 
lægemidler til pædiatrisk brug og afhjælpe den alvorlige mangelsituation, der er 
fremherskende inden for dette område af sundhedssektoren i dag. På denne måde vil de 
kommende europæiske generationer ikke være afhængige af amerikanske eller asiatiske 
forskeres velvilje.


