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ĪSS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (kurā grozījumi izdarīti ar Amsterdamas līgumu 
1997. gadā) 1. panta 2. punktu Kopienas iestādēm un struktūrām jāpieņem lēmumi cik 
iespējams atklāti un cik iespējams tuvināti pilsoņiem. Lai pilsoņi un vēlētās struktūras varētu 
efektīvi piedalīties politiskajā procesā un pieprasīt paskaidrojumus no valsts iestādēm, viņiem 
vajadzētu būt iespējami plašai piekļuvei Eiropas iestāžu dokumentiem.

Lai gan ir vērojams progress Eiropas iestāžu centienos nodrošināt atklātību un pārredzamību, 
situācija nebūt nav ideāla, un pašreiz uzsāktā Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku 
piekļuvi Eiropas iestāžu dokumentiem pārstrādāšana būtu uzskatāma par vēl vienu pasākumu, 
lai nodrošinātu tādu administratīvo vidi, kurā viegla piekļuve informācijai ir norma, nevis 
izņēmums.

Tomēr faktiskie grozījumi, ko Komisija ir ieviesusi regulā, izraisa vilšanos, jo vairākos 
gadījumos Komisijas priekšlikumi ir solis atpakaļ, nevis drosmīgs solis pretim mērķim 
„panākt lielāku pārredzamību”. Referentam šķiet, ka jau sākotnēji vajadzēja izvēlēties citu 
pārskatīšanas pieeju, lai regulā reāli integrētu un konsolidētu uzkrāto tiesu praksi un citus 
attiecīgos tekstus, piemēram, Orhūsas konvenciju.

Turklāt referents uzskata, ka Komisijas lēmums izmantot pārskatīšanai pārstrādāšanas 
procedūru ir neveiksmīgs un neatbilst Iestāžu nolīgumā par tiesību aktu pārstrādāšanu 
izvirzītajiem mērķiem, kuri nosaka pilnīgi citus nosacījumus attiecībā uz šo procedūru. Šīs 
procedūras izmantošana būtu rūpīgi jāizvērtē, jo tā a priori paredz, ka Parlaments var grozīt 
priekšlikumā tikai tās daļas, ko ir grozījusi Komisija. Pārstrādāšanas procedūras 
nepiemērotība kompleksai pārskatīšanai gadījumos, kad izmaiņas dažās daļās ietekmē citus 
tiesību akta noteikumus, praktiski nozīmē to, ka Parlamentam ir lielā mērā jāizmanto Iestāžu 
nolīgumā paredzētā atkāpe.

Īpaši neveiksmīgs ir Komisijas piedāvātais formulējums jēdziena „dokuments” definīcijai 
(3. pants) — jēdziena, kas ir regulas pašā pamatā. Referents uzskata, ka definīciju vajadzētu 
nevis sašaurināt, ko būtībā ir ierosinājusi Komisija, bet gan paplašināt, lai tā ietvertu jebkura 
satura informāciju, kas attiecas uz iestādes atbildības jomu, neatkarīgi no informācijas 
pasniegšanas veida vai lēmumu pieņemšanas procesa posma.

Lūgumrakstu komiteja pārzina Eiropas Savienības situāciju attiecībā uz nespēju piemērot 
Kopienas tiesību aktus, politikas un programmas vai nepilnīgu to piemērošanu, un tā turpina 
norādīt, ka pilsoņi ir labi informēti par šādām nepilnībām, jo tās viņus tieši ietekmē un viņi ir 
tieši ieinteresēti novērst pārkāpumus un/vai panākt kompensāciju.

Pilsoņiem ir īpaši svarīgi, lai, piemēram, pārkāpuma procedūras gadījumā, kas bieži tiek 
uzsākta, pamatojoties uz pilsoņu lūgumrakstiem, tiktu nodrošināta pilnīga piekļuve visiem 
dokumentiem visos šīs procedūras izmeklēšanas posmos. Tas attiecas arī uz dalībvalstu 
dokumentiem. Tāpēc referents norāda, ka Komisijas priekšlikums piešķirt dalībvalstīm 
tiesības atteikt piekļuvi dokumentiem (5. pants), pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, ir 
pretrunā Eiropas Kopienu Tiesas praksei un nav pieņemams. Attiecībā uz pilsoņu tiesībām 
piekļūt dokumentiem nevajadzētu piemērot citus izņēmumus, kā vien tos, kas minēti 4. pantā 
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(„Izņēmumi”). Attiecībā uz 9. pantu („Slepenie dokumenti”) ir svarīgi, lai iestādes izstrādātu 
kopējus noteikumus par šādu dokumentu klasificēšanu un darītu šos noteikumus zināmus 
sabiedrībai.

Referents arī uzskata, ka būtu vērts integrēt regulā Eiropas ombuda ierosinājumu veikt 
objektīva starpnieka pienākumus gadījumos, kad iestāde pilnīgi vai daļēji atsaka piekļuvi 
dokumentam un pieteikuma iesniedzējs apšauba attiecīgās informācijas iespējamo kaitējumu 
un/vai apgalvo, ka tās izpaušana ir sevišķi svarīga sabiedrības interesēs. Šādos gadījumos 
ombuds varētu pārbaudīt dokumentu, formulēt neatkarīgu viedokli par iespējamo kaitējumu 
un/vai sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm un, neizpaužot dokumenta saturu, sniegt 
atzinumu iestādei un pieteikuma iesniedzējam. Ja pēc konsultēšanās ar ombudu atteikums tiek 
apstiprināts, pieteikuma iesniedzējs, ja vēlas, var iesniegt atkārtotu pieteikumu.

Šī procedūra nekādā ziņā nemazinātu pieteikuma iesniedzēja tiesības saskaņā ar regulu, bet 
nodrošinātu praktisku palīdzību un vadlīnijas iestādēm, kuras uzskatītu, ka tām ir juridisks 
pienākums atteikt piekļuvi, un palielinātu pieteikuma iesniedzēja ticību tam, ka pieteikuma 
noraidīšanas gadījumā kaitējuma varbūtība ir reāla un ir nopietni un objektīvi izskatīta 
iespēja, ka informācijas izpaušana ir sevišķi svarīga sabiedrības interesēs. Vēl viena šīs 
procedūras priekšrocība būtu tā, ka ombudam iesniegtie dažādu iestāžu atteikumi tiktu 
izskatīti saskaņoti un objektīvi.

Referents uzskata, ka ir grūti iedomāties, ka Eiropas pārredzamības iniciatīva tiks sekmīgi 
īstenota, ja pieteikuma iesniedzēji nevarēs viegli atrast un iegūt vajadzīgo informāciju. Tāpēc 
šīs regulas kontekstā iestādēm būtu jānodrošina dokumentu piegāde, izmantojot dokumentu 
reģistriem kopēju saskarni, kā arī vienota piekļuves vieta.

Elektroniski piegādātiem dokumentiem vajadzētu būt formātā, kas atbilst atvērtajiem 
standartiem. Mērķis panākt pārredzamību noteikti netiks sasniegts, ja pilsoņiem būs jāizmanto 
īpaša īpašniekprogrammatūra, kas atbilst iestāžu IT videi. Referents ir ierosinājis grozījumus 
(10. un 11. pantam), tostarp ierosinājumu noteikt termiņu, kurā iestādēm jānodrošina, ka 
dokumenti ir pieejami atvērtajiem standartiem atbilstošos formātos un ka iestāžu IT vide nav 
šķērslis publiskai piekļuvei dokumentiem.

Referents uzsver, ka Parlamentam jāveic atbilstoša slepeno dokumentu kontrole, lai varētu 
nodrošināt parlamentāro pārbaudi. Divpusējos nolīgumos ar trešām valstīm vai 
starptautiskajām organizācijām nevajadzētu būt ietvertiem nosacījumiem, kas aizliegtu 
Padomei un Komisijai sniegt informāciju Parlamentam. Šajā kontekstā ir svarīgi, lai tiktu 
noteikti termiņi iestāžu reglamentu pielāgošanai, bet Komisijai būtu jāpārbauda šo reglamentu 
atbilstība pārskatītajai regulai. Turklāt, tāpat kā pašreizējā regulā, vajadzētu pieprasīt, lai 
Komisija sniegtu ziņojumu par pārskatītās regulas īstenošanu un attiecīgā gadījumā ieteiktu 
uzlabojumus.

GROZĪJUMI
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Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma par Eiropas Savienību 1. panta 
otrajā daļā ir ietverts atklātības princips, 
saskaņā ar kuru šis Līgums iezīmē jaunu 
posmu ciešākas Eiropas tautu savienības 
izveidošanā, kur lēmumu pieņemšana 
notiek cik vien iespējams atklāti un cik 
vien iespējams tuvinot to pilsoņiem.

(2) Līguma par Eiropas Savienību 1. panta 
otrajā daļā ir ietverts atklātības princips, 
saskaņā ar kuru šis Līgums iezīmē jaunu 
posmu ciešākas Eiropas tautu savienības 
izveidošanā, kur lēmumu pieņemšana 
notiek cik vien iespējams atklāti un cik 
vien iespējams tuvinot to pilsoņiem. Tas ir 
atkārtoti apstiprināts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 42. pantā un 
Māstrihtas līgumam un Lākenas 
deklarācijai pievienotajā Deklarācijā 
Nr. 17, kas savienoja uzlabotu lēmumu 
pieņemšanas procesa pārredzamību ar 
uzlabotu sabiedrības piekļuvi 
informācijai, kā noteikts EK līguma 
255. pantā, kurā savukārt apstiprināta 
iestāžu demokrātiskā būtība un 
sabiedrības uzticība pārvaldei. Ir
jānodrošina pietiekami resursi, lai praksē 
īstenotu atvērtības principu, tādējādi 
panākot lielāku likumību, efektivitāti un 
atbildību pilsoņiem, kā arī stiprinātu 
demokrātijas principus un pamattiesību 
ievērošanu.

Pamatojums

Informācijas un dokumentu pārvaldība, publiskās piekļuves tiesību pārvaldīšana un saziņa ar 
pilsoņiem ir darbības, kas prasa daudz resursu. Pietiekamu resursu nodrošināšana būtu 
jāuzskata par nepieciešamu ieguldījumu, lai garantētu Eiropas Savienības iestāžu un 
struktūru darbības efektivitāti un pārredzamību.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas mērķis ir: Šīs regulas mērķis ir:
(a) noteikt principus, nosacījumus un 
ierobežojumus, kas saistīti ar sabiedrības 
vai privātām interesēm, kuri reglamentē 
tiesības piekļūt EK Līguma 255. pantā 
paredzētajiem Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas (turpmāk tekstā 
„iestādes”) dokumentiem, tā lai sabiedrībai 
būtu iespējami plašāka piekļuve šādiem 
dokumentiem ;

(a) noteikt sabiedrības vai privātu interešu 
vadītus principus, nosacījumus un 
ierobežojumus, kuri reglamentē tiesības 
piekļūt EK Līguma 255. pantā 
paredzētajiem Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas (turpmāk tekstā 
„iestādes”) dokumentiem tā, lai sabiedrībai 
tiktu nodrošināta iespējami plašāka 
piekļuve šādiem dokumentiem;

(b) izstrādāt noteikumus, kas nodrošina šo 
tiesību iespējami vienkāršāku izmantošanu;

(b) izstrādāt noteikumus, kas nodrošina šo 
tiesību iespējami vienkāršāku izmantošanu;

(c) sekmēt labu administratīvo praksi 
attiecībā uz piekļuvi dokumentiem.

(c) nodrošināt labu administratīvo praksi 
attiecībā uz piekļuvi dokumentiem.

Pamatojums

Iestādēm ir pienākums nodrošināt atvērtību un pārredzamību, kā arī labu administratīvo 
praksi.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienai fiziskai personai vai juridiskai 
personai ir jābūt  tiesībām piekļūt iestāžu 
dokumentiem, ievērojot šajā regulā 
noteiktos principus, nosacījumus un 
ierobežojumus.

1. Ikvienai fiziskai personai vai juridiskai 
personai ir jābūt  tiesībām piekļūt iestāžu 
dokumentiem, ievērojot šajā regulā 
noteiktos principus, nosacījumus un 
ierobežojumus.

2. Šī regula attiecas uz visiem iestādes 
dokumentiem, tas ir, dokumentiem, ko tā ir 
izdevusi, saņēmusi vai kuri ir tās rīcībā par 
tās kompetencē esošajām politikām, 
darbībām un lēmumiem un skar jebkuru 
darbības jomu Eiropas Savienībā.

2. Šī regula attiecas uz visiem iestādes 
dokumentiem, tas ir, dokumentiem, kurus
tā ir izdevusi vai saņēmusi vai kuri ir tās 
rīcībā par tās tiešā un netiešā atbildībā un
kompetencē esošajiem politikas virzieniem, 
darbībām, izmeklēšanām un lēmumiem un 
skar jebkuru Eiropas Savienības darbības 
jomu.

3. Neskarot 4. līdz 9. pantu, publisku 3. Neskarot 4. līdz 9. pantu, publisku 
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piekļuvi dokumentiem nodrošina pēc 
rakstiska pieteikuma saņemšanas vai tieši, 
elektroniskā veidā vai ar reģistra palīdzību. 
Jo īpaši saskaņā ar 12. pantu nodrošina 
tiešu piekļuvi dokumentiem, kas izdoti vai 
saņemti likumdošanas procedūras gaitā.

piekļuvi dokumentiem nodrošina pēc 
rakstiska pieteikuma saņemšanas vai tieši, 
elektroniskā veidā vai ar reģistra palīdzību. 
Jo īpaši saskaņā ar 12. pantu nodrošina 
tiešu piekļuvi dokumentiem, kas izdoti vai 
saņemti likumdošanas procedūras gaitā. 
Dažādās pieteikuma veidlapas ir 
identiskas visām struktūrām, uz ko 
attiecas šī regula, un pienācīgi iztulkotas 
visās ES oficiālajās valodās.

4. Uz slepeniem dokumentiem, kā noteikts 
9. panta 1. punktā, attiecas īpašs režīms 
saskaņā ar minēto pantu.

4. Uz slepeniem dokumentiem, kā noteikts 
9. panta 1. punktā, attiecas īpašs režīms 
saskaņā ar minēto pantu.

5. Šo regulu nepiemēro dokumentiem, ko 
Eiropas Kopienas tiesām ir iesniegušas 
puses, kas nav iestādes.

5. Šo regulu nepiemēro dokumentiem, ko 
Eiropas Kopienas tiesām ir iesniegušas 
puses, kas nav iestādes.

6. Neskarot ar EK tiesību aktiem noteiktās 
ieinteresēto personu īpašās piekļuves 
tiesības, dokumenti, kas ir daļa no 
administratīvas lietas izmeklēšanā vai 
procesā, kas attiecas uz individuālu aktu, 
nav pieejami publiski, kamēr izmeklēšana 
nav noslēgta vai akts nav galīgs. 
Dokumenti, kas satur informāciju, ko 
iestāde ir ieguvusi vai saņēmusi saistībā ar 
šādu izmeklēšanu, nav publiski pieejami.

6. Neskarot ar EK tiesību aktiem noteiktās 
ieinteresēto personu īpašās piekļuves 
tiesības, dokumenti, kas ir daļa no 
administratīvas lietas izmeklēšanā vai 
procesā, kas attiecas uz individuālu aktu, 
nav pieejami publiski, kamēr izmeklēšana 
nav noslēgta vai akts nav galīgs. 
Dokumenti, kas satur informāciju, ko 
iestāde ir ieguvusi vai saņēmusi saistībā ar 
šādu izmeklēšanu, nav publiski pieejami.

7. Šī regula neskar sabiedrības tiesības 
piekļūt iestāžu dokumentiem, kuras izriet 
no starptautisko tiesību aktiem vai to 
iestāžu aktiem, kuras tos piemēro.

7. Šī regula neskar sabiedrības tiesības 
plašāk piekļūt iestāžu dokumentiem, kuras 
izriet no starptautisko tiesību aktiem vai to 
iestāžu aktiem, kuras tos piemēro.

Pamatojums

Saistībā ar piekļuves tiesībām, kuras izriet no tādiem starptautisko tiesību dokumentiem kā 
Orhūsas konvencija un šīs konvencijas īstenošanas akti, vārda „plašāk” iestarpināšana 
7. punktā nav mēģinājums veikt juridisku grozījumu, bet gan tikai precizēt tekstu. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts  e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vidi, piemēram, retu sugu vairošanās 
vietas.

svītrots
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Var atteikt piekļuvi šādiem 
dokumentiem, ja iepazīšanās ar tiem var 
nopietni kaitēt lēmumu pieņemšanai 
iestādēs:

3. Var atteikt piekļuvi šādiem 
dokumentiem, ja iepazīšanās ar tiem var 
nopietni kaitēt lēmumu pieņemšanai 
iestādēs:

(a) dokumenti, kas skar jautājumu, par 
kuru vēl nav pieņemts lēmums;

(a) dokumenti, kas skar jautājumu, par 
kuru vēl nav pieņemts lēmums, un ir 
ievēroti pārredzamības noteikumi;

(b) dokumenti, kas satur viedokļu izklāstu 
iekšējām vajadzībām sakarā ar apspriedēm 
un iepriekšējām pārrunām attiecīgās 
iestādes iekšienē, pat tad, ja lēmums jau ir 
pieņemts.

(b) dokumenti, kas satur viedokļu izklāstu 
iekšējām vajadzībām sakarā ar apspriedēm 
un iepriekšējām pārrunām attiecīgās 
iestādes iekšienē, pat tad, ja lēmums jau ir 
pieņemts un tas ir izdarīts pieņemamā 
termiņā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dokumentus, kuru izpaušana apdraud 
vides aizsardzības vērtības, piemēram, 
retu sugu vairošanās vietas, publisko 
vienīgi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas 
iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas 
konvenciju par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā 
un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā 
ar vides jautājumiem.1

______________________________
1 OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.
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Pamatojums

Regulas 4.a pants (jauns) ir izstrādāts, lai pilnībā ņemtu vērā Orhūsas konvenciju un 
principus, kas pausti spriedumā saistībā ar Maurizio Turco lietu (C-39/05 P un C-52/05).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. pants  7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija un Padome informē Eiropas 
Parlamentu par slepeniem dokumentiem 
saskaņā ar vienošanos, kas panākta starp 
iestādēm.

7. Komisija un Padome saskaņā ar 
vienošanos, kas panākta starp iestādēm, 
nodrošina Eiropas Parlamentam
pienācīgu uzraudzību saistībā ar
slepeniem dokumentiem, ko publisko.

Pamatojums

M. Cashman rezolūcijas 3. ieteikumā ir noteikts, ka, ņemot vērā parlamentāro uzraudzību, 
regulai vajadzētu nodrošināt, ka Eiropas Parlaments īsteno pienācīgu uzraudzību saistībā ar 
slepeniem dokumentiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dokumentus nodrošina tādā redakcijā un 
veidā, kādā tas ir (arī elektroniski vai citā 
veidā, piemēram, Braila rakstā, palielinātā 
rakstā vai ierakstā), pilnībā ievērojot 
pieteikuma iesniedzēja vēlēšanos.

3. Dokumentus nodrošina tādā redakcijā un 
veidā, kādā tas ir (arī elektroniski vai citā 
veidā, piemēram, Braila rakstā, palielinātā 
rakstā vai ierakstā), pilnībā ievērojot 
pieteikuma iesniedzēja vēlēšanos un vienā 
no Eiropas Savienības oficiālajām 
valodām. Piekļuvi dokumentiem 
neierobežo ne ar kādu programmatūru vai 
operētājsistēmu, ko izmanto iestādes 
informācijas tehnoloģiju vidē.

Pamatojums

Iestādēm būtu jāizmanto iespēja, ko sniedz šīs regulas pārskatīšana, lai ieviestu atvērtus 
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standartus. No šīs regulas pamatprincipiem un juridiskā pamata izriet, ka piekļuvi 
dokumentiem nevajadzētu ierobežot ne ar kādu programmatūru vai operētājsistēmu, ko 
izmanto iestāde. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. pants  2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja iespējams, elektroniskā formā  tieši 
pieejami ir pārējie dokumenti, īpaši 
dokumenti, kas skar politikas vai 
stratēģijas izstrādāšanu.

2. Saskaņā ar 4. un 9. pantu sabiedrībai
tieši pieejamiem jo īpaši jābūt 
dokumentiem, kas izdoti vai saņemti ES 
tiesību aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu pieņemšanas 
procedūras laikā.

Pamatojums

Skatīt paskaidrojumu 12. panta 4. punkta grozījumam. 

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra iestāde nosaka savu kārtību, 
saskaņā ar kuru citu kategoriju 
dokumenti ir tieši pieejami sabiedrībai.

4. Iestādes izveido dokumentu reģistru 
vienotu saskarni un jo īpaši nodrošina, ka 
pastāv vienots tiešās piekļuves punkts 
dokumentiem, kas izdoti vai saņemti EK 
tiesību aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu pieņemšanas 
procedūras laikā.

Pamatojums

Regulas 12. panta 2. punkts 4. punkts ir grozīti, lai ietvertu M. Cashman ziņojuma 2. un 
5. ieteikumu ar mērķi uzlabot pašreizējos standartus.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
13. pants  2. punkts  a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iniciatīvas, ko Padomei iesniegušas 
dalībvalstis, ievērojot EK līguma 67. panta 
1. punktu vai ES Līguma 34. panta 
2. punktu;

(a) iniciatīvas, ko Padomei iesniegušas 
dalībvalstis, ievērojot ES Līguma 34. panta 
2. punktu;

Pamatojums

Iniciatīvas, ko dalībvalstis iesniegušas atbilstīgi EK līguma 67. panta 1. punktam, vairs nav 
iespējamas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
17. pants  1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ne vēlāk kā līdz …. publicē 
ziņojumu par šīs regulas principu 
ievērošanu un sniedz ieteikumus, 
vajadzības gadījumā arī iekļaujot 
priekšlikumus šīs regulas pārskatīšanai, 
kuri ir nepieciešami, ņemot vērā izmaiņas 
pašreizējā situācijā, kā arī  iestāžu 
veicamo pasākumu rīcības programmu.

Pamatojums

Tāpat kā attiecībā uz pašreizējo regulu, ir jāiesniedz ziņojums par regulas īstenošanu, 
vajadzības gadījumā iekļaujot ieteikumus un priekšlikumus uzlabojumiem. Viena noteikuma 
neiekļaušana nozīmē regulas faktisku grozīšanu. 
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