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Grozījums Nr. 9
Virginie Joron

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tipa apstiprināšanas prasības, kas 
attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu 
emisijām, ir pakāpeniski padarītas 
ievērojami stingrākas līdz ar “Euro” 
standartu ieviešanu un to turpmāku 
pārskatīšanu. Lai gan kopumā 
transportlīdzekļu emitēto visu reglamentēto 
piesārņotāju daudzums ir būtiski 
samazinājies, tas neattiecas uz dīzeļmotoru 
NOx emisijām un benzīna tiešās 
iesmidzināšanas motoru daļiņu emisijām, 
jo īpaši, ja šādi motori uzstādīti mazas 
noslodzes transportlīdzekļiem. Tādēļ šīs 
situācijas labošanai ir vajadzīga rīcība.

(3) Tipa apstiprināšanas prasības, kas 
attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu 
emisijām, ir pakāpeniski padarītas 
ievērojami stingrākas līdz ar “Euro” 
standartu ieviešanu un to turpmāku 
pārskatīšanu. Lai gan kopumā 
transportlīdzekļu emitēto visu reglamentēto 
piesārņotāju daudzums ir būtiski 
samazinājies, tas neattiecas uz dīzeļmotoru 
NOx emisijām un benzīna tiešās 
iesmidzināšanas motoru daļiņu emisijām, 
jo īpaši, ja šādi motori uzstādīti mazas 
noslodzes transportlīdzekļiem. Tādēļ šīs 
situācijas labošanai ir vajadzīga rīcība, 
taču nesodot personas, kuras jau ir 
iegādājušās tiešās iesmidzināšanas 
dīzeļmotora vai benzīna motora 
transportlīdzekli.

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Virginie Joron

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Remonta informācijas 
pārredzamība iekšējā tirgus dalībniekiem 
ir svarīga Savienības vērtība, jo īpaši 
Eiropas iedzīvotājiem, kuri vēlas pārdot 
vai pirkt lietotu automobili Eiropā.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
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Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai atjaunotu patērētāju 
uzticēšanos, būtiska ir neatkarīgu 
ekonomikas dalībnieku piekļuve 
transportlīdzekļu remonta un tehniskās 
apkopes informācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Nesenie tiesiskā regulējuma 
pārkāpumi no ražotāju puses, tostarp 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 juridisko 
saistību pārkāpumi, liecina par kontroles 
un izpildes mehānismu trūkumu. 
Patērētāji nesaņēma apmierinošu 
kompensāciju, jo pat tad, ja kompensācija 
tika piešķirta, tā nepadarīja 
transportlīdzekļus atbilstīgus “Euro 5” un 
“Euro 6” standartiem. Tā kā arvien 
biežāk izdotie dīzeļmotoru 
transportlīdzekļu iebraukšanas aizliegumi 
Eiropas pilsētās ietekmē iedzīvotāju 
ikdienas dzīvi, piemēroti kompensācijas 
pasākumi būtu attiecīgo transportlīdzekļu 
aprīkošana ar jaunākajām izplūdes gāzu 
attīrīšanas tehnoloģijām (“ierīču maiņa”) 
vai nomaiņas prēmiju piedāvājums 
gadījumā, ja patērētājs vēlas nomainīt 
iegādāto transportlīdzekli pret tīrāku 
modeli.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai veicinātu Savienības gaisa 
kvalitātes mērķu sasniegšanu un 
samazinātu transportlīdzekļu emisijas, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. pantu 
attiecībā uz detalizētiem noteikumiem par 
īpašām procedūrām, testiem un prasībām 
tipa apstiprināšanai. Minētajai pilnvaru 
deleģēšanai būtu jāietver Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 papildināšana ar šādiem 
pārskatītiem noteikumiem, kā arī testa 
cikliem, ko izmanto emisiju mērīšanai; 
prasības īstenot aizliegumu izmantot 
manipulācijas ierīces, kas samazina emisiju 
kontroles sistēmu efektivitāti; pasākumi, 
kas vajadzīgi, lai īstenotu ražotāja 
pienākumu nodrošināt neierobežotu un 
standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa 
remonta un tehniskās apkopes informācijai; 
pārskatītas mērījumu procedūras 
pieņemšana attiecībā uz daļiņām. 
Deleģējumā būtu jāietver arī Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 grozīšana, lai samazinātu 
galīgos atbilstības koeficientus atbilstoši 
PEMS tehnikas attīstībai un pārskatītu 
daļiņu masas robežvērtības, kā arī ieviestu 
uz daļiņu skaita balstītas robežvērtības. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu pienācīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās notiktu saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un 
Padomei visi dokumenti būtu saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt 
sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu 

(11) Lai veicinātu Savienības gaisa 
kvalitātes mērķu sasniegšanu un 
samazinātu transportlīdzekļu emisijas, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. pantu 
attiecībā uz detalizētiem noteikumiem par 
īpašām procedūrām, testiem un prasībām 
tipa apstiprināšanai. Minētajai pilnvaru 
deleģēšanai būtu jāietver Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 papildināšana ar šādiem 
pārskatītiem noteikumiem, kā arī testa 
cikliem, ko izmanto emisiju mērīšanai; 
prasības īstenot aizliegumu izmantot 
manipulācijas ierīces, kas samazina emisiju 
kontroles sistēmu efektivitāti; pārskatītas 
mērījumu procedūras pieņemšana attiecībā 
uz daļiņām. Neraugoties uz īso laika sprīdi 
starp šīs regulas stāšanos spēkā un 
noteikumu par remonta un tehniskās 
apkopes informāciju (RMI) atcelšanu ar 
Regulu (ES) 2018/858, juridiskās 
noteiktības labad un lai nodrošinātu, ka 
likumdevējam ir pieejamas visas iespējas, 
deleģējumā būtu jāiekļauj arī pasākumi, 
kas vajadzīgi, lai īstenotu ražotāja 
pienākumu nodrošināt neierobežotu un 
standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa 
remonta un tehniskās apkopes 
informācijai. Deleģējumā būtu jāietver arī 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 grozīšana, lai 
samazinātu galīgos atbilstības koeficientus 
atbilstoši PEMS tehnikas attīstībai un 
pārskatītu daļiņu masas robežvērtības, kā 
arī ieviestu uz daļiņu skaita balstītas 
robežvērtības. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
pienācīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās notiktu 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
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grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 
aktu sagatavošana.

labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un 
Padomei visi dokumenti būtu saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt 
sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 
aktu sagatavošana.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Kateřina Konečná

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai veicinātu Savienības gaisa 
kvalitātes mērķu sasniegšanu un 
samazinātu transportlīdzekļu emisijas, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. pantu 
attiecībā uz detalizētiem noteikumiem par 
īpašām procedūrām, testiem un prasībām 
tipa apstiprināšanai. Minētajai pilnvaru 
deleģēšanai būtu jāietver Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 papildināšana ar šādiem 
pārskatītiem noteikumiem, kā arī testa 
cikliem, ko izmanto emisiju mērīšanai; 
prasības īstenot aizliegumu izmantot 
manipulācijas ierīces, kas samazina emisiju 
kontroles sistēmu efektivitāti; pasākumi, 
kas vajadzīgi, lai īstenotu ražotāja 
pienākumu nodrošināt neierobežotu un 
standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa 
remonta un tehniskās apkopes 
informācijai; pārskatītas mērījumu 
procedūras pieņemšana attiecībā uz 
daļiņām. Deleģējumā būtu jāietver arī 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 grozīšana, lai 
samazinātu galīgos atbilstības koeficientus 
atbilstoši PEMS tehnikas attīstībai un 
pārskatītu daļiņu masas robežvērtības, kā 
arī ieviestu uz daļiņu skaita balstītas 
robežvērtības. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 

(11) Lai veicinātu Savienības gaisa 
kvalitātes mērķu sasniegšanu un 
samazinātu transportlīdzekļu emisijas, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. pantu 
attiecībā uz detalizētiem noteikumiem par 
īpašām procedūrām, testiem un prasībām 
tipa apstiprināšanai. Minētajai pilnvaru 
deleģēšanai būtu jāietver Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 papildināšana ar šādiem 
pārskatītiem noteikumiem, kā arī testa 
cikliem, ko izmanto emisiju mērīšanai; 
prasības īstenot aizliegumu izmantot 
manipulācijas ierīces, kas samazina emisiju 
kontroles sistēmu efektivitāti; pārskatītas 
mērījumu procedūras pieņemšana attiecībā 
uz daļiņām. Deleģējumā būtu jāietver arī 
Regulas (EK) Nr. 715/2007 grozīšana, lai 
samazinātu galīgos atbilstības koeficientus 
atbilstoši PEMS tehnikas attīstībai un 
pārskatītu daļiņu masas robežvērtības, kā 
arī ieviestu uz daļiņu skaita balstītas 
robežvērtības. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
pienācīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās notiktu 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
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veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
pienācīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās notiktu 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un 
Padomei visi dokumenti būtu saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt 
sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 
aktu sagatavošana.

labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un 
Padomei visi dokumenti būtu saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt 
sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 
aktu sagatavošana.

Or. en

Pamatojums

Nav pamata neko mainīt Regulā (EK) Nr. 715/2007 attiecībā uz remonta un tehniskās 
apkopes informāciju (RMI), jo visi RMI noteikumi tagad ir iekļauti jaunajā tipa 
apstiprinājuma pamatregulā — Regulā (ES) 2018/858.

Grozījums Nr. 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai veicinātu Savienības gaisa 
kvalitātes mērķu sasniegšanu un 
samazinātu transportlīdzekļu emisijas, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. pantu 
attiecībā uz detalizētiem noteikumiem par 
īpašām procedūrām, testiem un prasībām 
tipa apstiprināšanai. Minētajai pilnvaru 
deleģēšanai būtu jāietver Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 papildināšana ar šādiem 
pārskatītiem noteikumiem, kā arī testa 
cikliem, ko izmanto emisiju mērīšanai; 
prasības īstenot aizliegumu izmantot 
manipulācijas ierīces, kas samazina emisiju 
kontroles sistēmu efektivitāti; pasākumi, 

(11) Lai veicinātu Savienības gaisa 
kvalitātes mērķu sasniegšanu un 
samazinātu transportlīdzekļu emisijas, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 290. pantu 
attiecībā uz detalizētiem noteikumiem par 
īpašām procedūrām, testiem un prasībām 
tipa apstiprināšanai. Minētajai pilnvaru 
deleģēšanai būtu jāietver Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 papildināšana ar šādiem 
pārskatītiem noteikumiem, kā arī testa 
cikliem, ko izmanto emisiju mērīšanai; 
prasības īstenot aizliegumu izmantot 
manipulācijas ierīces, kas samazina emisiju 
kontroles sistēmu efektivitāti; pasākumi, 
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kas vajadzīgi, lai īstenotu ražotāja 
pienākumu nodrošināt neierobežotu un 
standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa 
remonta un tehniskās apkopes informācijai; 
pārskatītas mērījumu procedūras 
pieņemšana attiecībā uz daļiņām. 
Deleģējumā būtu jāietver arī Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 grozīšana, lai samazinātu 
galīgos atbilstības koeficientus atbilstoši 
PEMS tehnikas attīstībai un pārskatītu 
daļiņu masas robežvērtības, kā arī ieviestu 
uz daļiņu skaita balstītas robežvērtības. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu pienācīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās notiktu saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un 
Padomei visi dokumenti būtu saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt 
sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 
aktu sagatavošana.

kas vajadzīgi, lai īstenotu ražotāja 
pienākumu nodrošināt neierobežotu un 
standartizētu piekļuvi transportlīdzekļa 
remonta un tehniskās apkopes informācijai, 
jo īpaši, bet ne tikai, attiecībā uz 
transportlīdzekļiem, kas pārdoti 
patērētājiem, kuri ir nepareizi informēti 
par šādu transportlīdzekļu emisiju līmeni, 
tādējādi radot viņiem kaitējumu; 
pārskatītas mērījumu procedūras 
pieņemšana attiecībā uz daļiņām. 
Deleģējumā būtu jāietver arī Regulas (EK) 
Nr. 715/2007 grozīšana, lai samazinātu 
galīgos atbilstības koeficientus atbilstoši 
PEMS tehnikas attīstībai un pārskatītu 
daļiņu masas robežvērtības, kā arī ieviestu 
uz daļiņu skaita balstītas robežvērtības. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu pienācīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriešanās notiktu saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un 
Padomei visi dokumenti būtu saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt 
sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu 
grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 
aktu sagatavošana.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tā kā šīs regulas mērķus, proti, 
ieviest noteikumus par mehānisko 
transportlīdzekļu emisijām, lai veicinātu 
gaisa kvalitātes pamatmērķu sasniegšanu, 
nevar pietiekami sasniegt dalībvalstis vien, 

(14) Tā kā šīs regulas mērķus, proti, 
ieviest noteikumus par mehānisko 
transportlīdzekļu emisijām, lai veicinātu 
gaisa kvalitātes pamatmērķu sasniegšanu, 
nevar pietiekami sasniegt dalībvalstis 
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jo mehāniskos transportlīdzekļus ar derīgu 
tipa apstiprinājumu drīkst tirgot pāri valstu 
robežām, bet, ņemot vērā darbības mērogu 
un ietekmi, tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

pašas, jo mehāniskos transportlīdzekļus ar 
derīgu tipa apstiprinājumu drīkst tirgot pāri 
valstu robežām un patērētājiem jābūt 
vienādi aizsargātiem visā Savienībā, bet, 
ņemot vērā darbības mērogu un ietekmi, 
tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Kateřina Konečná

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 715/2007
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) regulas 8. pantu aizstāj ar šādu: svītrots
“8. pants
Deleģētie akti par piekļuvi 
transportlīdzekļu remonta un tehniskās 
apkopes informācijai
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai 
papildinātu 6. un 7. pantu. Tas ietver 
tehnisko specifikāciju noteikšanu un to 
atjaunināšanu attiecībā uz veidu, kādā 
tiek sniegta OBD un transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās apkopes 
informācija, īpašu uzmanību pievēršot 
MVU specifiskajām vajadzībām.";

Or. en

Pamatojums

Visas prasības, kas attiecas uz remonta un tehniskās apkopes informāciju (RMI), ir pārceltas 
uz tipa apstiprinājuma Pamatregulu (ES) 2018/858. Tāpēc attiecībā uz RMI nav 
nepieciešamas nekādas deleģētās pilnvaras saistībā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007.
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Grozījums Nr. 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 715/2007
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai papildinātu 
6. un 7. pantu. Tas ietver tehnisko 
specifikāciju noteikšanu un to 
atjaunināšanu attiecībā uz veidu, kādā tiek 
sniegta OBD un transportlīdzekļu remonta 
un tehniskās apkopes informācija, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU specifiskajām 
vajadzībām.";

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai papildinātu 
6. un 7. pantu. Tas ietver tehnisko 
specifikāciju noteikšanu un to 
atjaunināšanu attiecībā uz veidu, kādā tiek 
sniegta OBD un transportlīdzekļu remonta 
un tehniskās apkopes informācija, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU, 
mikrouzņēmumu un pašnodarbināto 
specifiskajām vajadzībām.;

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai precizētu darbības jomu.

Grozījums Nr. 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā piektajā dienā pēc 
tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en


