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Grozījums Nr. 1
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka valsts atbalsta tiesību aktu 
piemērošana jāvērš uz stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķu sasniegšanu, jo īpaši 
nodrošinot ieguldījumus reālajā 
ekonomikā un veicinot ievērojamu 
resursu koncentrāciju pētniecībā, 
inovācijās un ilgtspējīgā attīstībā;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Eiropas elektronisko 
maksājumu tirgus joprojām ir 
sadrumstalots gan pārrobežu darījumos, 
gan dalībvalstu iekšienē; uzskata, ka 
standartizācijai būtu jāiekļauj vajadzīgie 
pasākumi, lai nodrošinātu atvērtāku, 
pārredzamāku, novatoriskāku un 
konkurētspējīgāku iekšējo tirgu, kas ir 
izdevīgs visiem patērētājiem attiecībā uz 
mobilajiem maksājumiem, savietojamību, 
izmaksām un savstarpēju atzīšanu; tādēļ 
aicina Komisiju izvērtēt iespējamos veidus, 
kā Eiropas tirgū maksājumu veikšanai ar 
kartēm, internetā un mobilajiem 
maksājumiem iesaistīt jaunus dalībniekus 
(bankas vai uzņēmumus), vienlaikus ņemot 
vērā nākotnes tehnoloģiskos jauninājumus 
šajā nozarē;

1. norāda, ka Eiropas elektronisko 
maksājumu tirgus joprojām ir 
sadrumstalots gan pārrobežu darījumos, 
gan dalībvalstu iekšienē; uzskata, ka 
standartizācijai būtu jāiekļauj vajadzīgie 
pasākumi, lai nodrošinātu atvērtāku, 
pārredzamāku, novatoriskāku un 
konkurētspējīgāku iekšējo tirgu, kas ir 
izdevīgs visiem patērētājiem attiecībā uz 
mobilajiem maksājumiem, savietojamību, 
izmaksām un savstarpēju atzīšanu; tādēļ 
aicina Komisiju izvērtēt iespējamos veidus, 
kā Eiropas tirgū maksājumu veikšanai ar 
kartēm, internetā un mobilajiem 
maksājumiem iesaistīt jaunus dalībniekus 
(bankas vai uzņēmumus), vienlaikus ņemot 
vērā nākotnes tehnoloģiskos jauninājumus 
šajā nozarē; uzskata, ka ir jāpastiprina 
daudzpusējo tirdzniecības nodevu 
uzraudzība, un atzinīgi vērtē II Vienotā 
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tirgus aktā iekļautos priekšlikumus par 
Maksājumu pakalpojumu direktīvas 
pārskatīšanu un par likumdošanas 
iniciatīvu daudzpusējām banku nodevām;

Or. it

Grozījums Nr. 3
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Eiropas elektronisko 
maksājumu tirgus joprojām ir 
sadrumstalots gan pārrobežu darījumos, 
gan dalībvalstu iekšienē; uzskata, ka 
standartizācijai būtu jāiekļauj vajadzīgie 
pasākumi, lai nodrošinātu atvērtāku, 
pārredzamāku, novatoriskāku un 
konkurētspējīgāku iekšējo tirgu, kas ir 
izdevīgs visiem patērētājiem attiecībā uz 
mobilajiem maksājumiem, savietojamību, 
izmaksām un savstarpēju atzīšanu; tādēļ 
aicina Komisiju izvērtēt iespējamos veidus, 
kā Eiropas tirgū maksājumu veikšanai ar 
kartēm, internetā un mobilajiem 
maksājumiem iesaistīt jaunus dalībniekus 
(bankas vai uzņēmumus), vienlaikus ņemot 
vērā nākotnes tehnoloģiskos jauninājumus 
šajā nozarē;

1. norāda, ka Eiropas elektronisko 
maksājumu tirgus joprojām ir 
sadrumstalots gan pārrobežu darījumos, 
gan dalībvalstu iekšienē; norāda arī, ka šī 
sadrumstalotība, visticamāk, saglabāsies, 
ja vēsturiskie karšu tīkli un mobilo tīklu 
operatori var kontrolēt jaunietekmes 
tirgus; atbalsta vajadzīgos pasākumus un 
izpildi, lai nodrošinātu atvērtāku, 
pārredzamāku, novatoriskāku un 
konkurētspējīgāku iekšējo tirgu
maksājumu jomā, kas ir izdevīgs un 
visiem patērētājiem piedāvā izvēli attiecībā 
uz karšu, interneta un mobilo maksājumu 
iespējām un mobilajiem naudasmakiem, 
savietojamību, izmaksām un savstarpēju 
atzīšanu; tādēļ aicina Komisiju izvērtēt 
iespējamos veidus, kā Eiropas tirgū 
maksājumu veikšanai ar kartēm, internetā 
un mobilajiem maksājumiem iesaistīt 
jaunus dalībniekus (bankas vai 
uzņēmumus), vienlaikus aizsargājot
nākotnes tehnoloģiskos jauninājumus šajā 
nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Malcolm Harbour
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Eiropas elektronisko 
maksājumu tirgus joprojām ir 
sadrumstalots gan pārrobežu darījumos, 
gan dalībvalstu iekšienē; uzskata, ka 
standartizācijai būtu jāiekļauj vajadzīgie 
pasākumi, lai nodrošinātu atvērtāku, 
pārredzamāku, novatoriskāku un 
konkurētspējīgāku iekšējo tirgu, kas ir 
izdevīgs visiem patērētājiem attiecībā uz 
mobilajiem maksājumiem, savietojamību, 
izmaksām un savstarpēju atzīšanu; tādēļ 
aicina Komisiju izvērtēt iespējamos veidus, 
kā Eiropas tirgū maksājumu veikšanai ar 
kartēm, internetā un mobilajiem 
maksājumiem iesaistīt jaunus dalībniekus 
(bankas vai uzņēmumus), vienlaikus ņemot 
vērā nākotnes tehnoloģiskos jauninājumus 
šajā nozarē;

1. norāda, ka Eiropas elektronisko 
maksājumu tirgus joprojām ir 
sadrumstalots gan pārrobežu darījumos, 
gan dalībvalstu iekšienē; uzskata, ka 
standartizācijai būtu jāiekļauj vajadzīgie 
pasākumi, lai nodrošinātu atvērtāku, 
pārredzamāku, novatoriskāku un 
konkurētspējīgāku iekšējo tirgu, kas ir 
izdevīgs visiem patērētājiem attiecībā uz 
mobilajiem maksājumiem, tostarp mobilo 
maksājumu iespējām un mobilajiem 
naudasmakiem, savietojamību, izmaksām 
un savstarpēju atzīšanu; tādēļ aicina 
Komisiju izvērtēt iespējamos veidus, kā 
Eiropas tirgū maksājumu veikšanai ar 
kartēm, internetā un mobilajiem 
maksājumiem iesaistīt jaunus dalībniekus 
(bankas vai uzņēmumus), vienlaikus ņemot 
vērā nākotnes tehnoloģiskos jauninājumus 
šajā nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka Eiropas elektronisko 
maksājumu tirgus joprojām ir 
sadrumstalots gan pārrobežu darījumos, 
gan dalībvalstu iekšienē; uzskata, ka 
standartizācijai būtu jāiekļauj vajadzīgie 
pasākumi, lai nodrošinātu atvērtāku, 
pārredzamāku, novatoriskāku un 
konkurētspējīgāku iekšējo tirgu, kas ir
izdevīgs visiem patērētājiem attiecībā uz 

1. norāda, ka Eiropas elektronisko 
maksājumu tirgus joprojām ir 
sadrumstalots gan pārrobežu darījumos, 
gan dalībvalstu iekšienē; uzskata, ka 
standartizācijai būtu jāiekļauj vajadzīgie 
pasākumi, lai nodrošinātu atvērtāku, 
pārredzamāku, novatoriskāku un 
konkurētspējīgāku iekšējo tirgu tā, lai tas 
būtu izdevīgs visiem patērētājiem, jo īpaši
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mobilajiem maksājumiem, savietojamību, 
izmaksām un savstarpēju atzīšanu; tādēļ 
aicina Komisiju izvērtēt iespējamos veidus, 
kā Eiropas tirgū maksājumu veikšanai ar 
kartēm, internetā un mobilajiem 
maksājumiem iesaistīt jaunus dalībniekus 
(bankas vai uzņēmumus), vienlaikus ņemot 
vērā nākotnes tehnoloģiskos jauninājumus 
šajā nozarē;

attiecībā uz mobilajiem maksājumiem, 
savietojamību, izmaksām un savstarpēju 
atzīšanu; tādēļ aicina Komisiju izvērtēt 
iespējamos veidus, kā Eiropas tirgū 
maksājumu veikšanai ar kartēm, internetā 
un mobilajiem maksājumiem iesaistīt 
jaunus dalībniekus (bankas vai 
uzņēmumus), vienlaikus ņemot vērā 
nākotnes tehnoloģiskos jauninājumus šajā 
nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atbalsta Komisijas nolūku arī turpmāk
īpaši uzraudzīt finanšu tirgu 
pārredzamību, taču uzskata, ka ir 
nepieciešamas papildu pūles, lai 
nodrošinātu savlaicīgu, uzticamu un 
kvalitatīvu informāciju par atvasināto 
finanšu instrumentu tirgiem;

Or. it

Grozījums Nr. 7
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzskata, ka konkurencei starp 
uzņēmumiem jābūt tādai, kas efektīvi 
nodrošina patērētāju tiesību ievērošanu, 
un ka kolektīvo tiesisko aizsardzību 
sistēma un alternatīva nesaskaņu 
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atrisināšana šajā nolūkā ir būtiski svarīgi 
instrumenti;

Or. it

Grozījums Nr. 8
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju padziļināti izvērtēt 
jaunāko notikumu attīstību ES kravas 
gaisa pārvadājumu un 
kurjerpakalpojumu tirgū; norāda, ka 
Amerikas Savienotajās Valstīs uzņēmumi 
„FedEx” un „UPS” kurjerpakalpojumu 
tirgū darbojas kā divu savstarpēji 
konkurējošu uzņēmumu monopols un 
pēdējos 10 gados ir darījuši šo tirgu 
faktiski nepieejamu Eiropas 
konkurentiem; atzīmē, ka ES tajā pašā 
laikā ir pakāpeniski atvērusi savus tirgus 
ASV uzņēmumiem; secina, ka plānotā 
uzņēmumu „TNT” un „UPS” 
apvienošanās radītu situāciju, ka tikai 
viens nozīmīgs Eiropas 
kurjerpakalpojumu un loģistikas 
uzņēmums būtu konkurētspējīgs ES 
iekšējā tirgū un pasaulē; uzskata, ka tas 
varētu būtiski ietekmēt cenu konkurenci 
iekšējā tirgū par sliktu patērētājiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 9
Wim van de Camp

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju padziļināti izvērtēt 
jaunāko notikumu attīstību ES kravas 
gaisa pārvadājumu un 
kurjerpakalpojumu tirgū; norāda, ka 
Amerikas Savienotajās Valstīs uzņēmumi 
„FedEx” un „UPS” kurjerpakalpojumu 
tirgū darbojas kā divu savstarpēji 
konkurējošu uzņēmumu monopols un 
pēdējos 10 gados ir darījuši šo tirgu 
faktiski nepieejamu Eiropas 
konkurentiem; atzīmē, ka ES tajā pašā 
laikā ir pakāpeniski atvērusi savus tirgus 
ASV uzņēmumiem; secina, ka plānotā 
uzņēmumu „TNT” un „UPS” 
apvienošanās radītu situāciju, ka tikai 
viens nozīmīgs Eiropas 
kurjerpakalpojumu un loģistikas 
uzņēmums būtu konkurētspējīgs ES 
iekšējā tirgū un pasaulē; uzskata, ka tas 
varētu būtiski ietekmēt cenu konkurenci 
iekšējā tirgū par sliktu patērētājiem;

2. aicina Komisiju padziļināti izvērtēt 
jaunāko notikumu attīstību ES piegādes
tirgū; norāda, ka atšķirībā no citiem 
pasaules reģioniem ES ir pakāpeniski 
atvērusi savus piegādes tirgus
uzņēmumiem, kas nav Eiropas Savienībā; 
norāda, ka šāda pakāpeniska ES tirgus 
atvēršana ir izraisījusi konkurences 
izkropļojumus ES iekšējā tirgū un pasaulē; 
uzskata, ka tas varētu būtiski ietekmēt cenu 
konkurenci iekšējā tirgū par sliktu 
patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka Komisija vērtē tikai 
uzņēmuma tirgus pozīcijas ļaunprātīgu 
izmantošanu; uzskata, ka attiecībā uz 
tirgiem, kuros ir tikai daži dalībnieki, 
pastāv karteļu vienošanās risks; pieprasa 
Komisijai pārbaudīt, kā tirgi, kuros ir 
tikai daži dalībnieki, darbojas realitātē, un 
novērtēt, cik tirgus dalībnieki ir 
nepieciešami, lai pēc iespējas mazinātu 
karteļu risku un pēc iespējas veicinātu 
konkurenci; aicina Komisiju izvirzīt 
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skaidras un pārskatāmas pamatnostādnes 
konkurences politikai, ņemot vērā minētos 
principus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. mudina Komisiju pilnībā īstenot iekšējā 
enerģētikas tirgus pasākumu kopumu; 
ņemot vērā to, ka nav vēl pilnībā izveidots 
atvērts un konkurētspējīgs vienotais 
enerģētikas tirgus, mudina Komisiju aktīvi 
uzraudzīt konkurenci enerģētikas tirgos, jo 
īpaši tajos gadījumos, kad komunālo 
pakalpojumu uzņēmumu privatizācija 
notiek monopola vai oligopola stāvokļa 
tirgos;

3. mudina Komisiju aktīvi uzraudzīt 
konkurenci enerģētikas tirgos, jo īpaši tajos 
gadījumos, kad komunālo pakalpojumu 
uzņēmumu privatizācija notiek monopola 
vai oligopola stāvokļa tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a konstatē efektīvas tiesiskās sistēmas 
trūkumu attiecībā uz kompensācijām par 
konkurences noteikumu pārkāpumu
radītajiem zaudējumiem. Par šo 
noteikumu pārkāpumiem samaksāto soda 
naudu saņem dalībvalstis, taču patērētāji, 
kurus tieši skar šie pārkāpumi, nekādas 
kompensācijas nesaņem, taču no 
saņemtajām soda naudām veidots Eiropas 
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fonds varētu segt pārrobežu kolektīvo 
darījumu izmaksas;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju nodrošināt ražotājiem 
un izplatītājiem jaunu transportlīdzekļu 
pārdošanas tirgos līdzsvarotas spējas 
aizstāvēt savas intereses pēc Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1400/2002 spēkā 
esamības termiņa izbeigšanās 2013. gada 
31. maijā; aicina Komisiju pastāvēt uz to, 
ka ir jāizstrādā labas uzvedības principi 
ražotāju un izplatītāju attiecībās saistībā ar 
vertikāliem līgumiem transportlīdzekļu 
nozarē, lai sekmētu pušu komerciālo un 
līgumattiecību pārredzamību.

4. aicina Komisiju nodrošināt ražotājiem 
un izplatītājiem līdzsvarotas spējas 
aizstāvēt savas intereses, vienlaikus 
uzsverot:

– diskriminējošu prakšu apkarošanas 
nozīmīgumu tiešsaistes izplatīšanas jomā, 
ko reglamentē Vertikālo ierobežojumu 
aizlieguma izņēmumu regula (Komisijas
Regula (ES) Nr. 330/2010), lai aizsargātu 
izplatītāju spējas izmantot inovatīvas 
izplatīšanas metodes, piemēram, 
tiešsaistes platformas, un piesaistīt lielāku 
un daudzveidīgāku patērētāju skaitu;
– izplatītāju jaunu transportlīdzekļu 
pārdošanas tirgos nozīmīgumu pēc 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 1400/2002 
spēkā esamības termiņa izbeigšanās 
2013. gada 31. maijā; aicina Komisiju 
pastāvēt uz to, ka ir jāizstrādā labas 
uzvedības principi ražotāju un izplatītāju 
attiecībās saistībā ar vertikāliem līgumiem 
transportlīdzekļu nozarē, jo īpaši attiecībā 
uz ieguldījumu aizsardzību pēc līguma 
darbības izbeigšanas un iespēju nodot 
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uzsākto darbu tīkla biedriem, lai sekmētu 
pušu komerciālo un līgumattiecību 
pārredzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju nodrošināt ražotājiem 
un izplatītājiem līdzsvarotas spējas 
aizstāvēt savas intereses tiešsaistes 
izplatīšanas jomā, ko reglamentē 
Vertikālo ierobežojumu aizlieguma 
izņēmumu regula (Komisijas Regula (ES) 
Nr. 330/2010), lai aizsargātu izplatītāju 
spējas izmantot inovatīvas izplatīšanas 
metodes, piemēram, tiešsaistes platformas, 
un piesaistīt lielāku un daudzveidīgāku 
patērētāju skaitu, kā arī novērstu 
diskriminējošas prakses;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a šajā saistībā atzinīgi vērtē pārtikas 
piegādes ķēdē iesaistīto ieinteresēto 
personu centienus panākt vienošanos par 
labas prakses principiem uzņēmumu 
savstarpējās („B2B”) attiecībās un par 
īstenošanas pasākumiem, ievērojot brīvu 
un taisnīgu konkurenci; aicina Komisiju 



PE500.640v01-00 12/15 AM\920326LV.doc

LV

arī turpmāk iesaistīties un uzņemties šo 
principu īstenošanas pārraudzību, kā to ir 
apņēmies Parlaments savā ikgadējā 
Mazumtirdzniecības apaļajā galdā 
(„Retail Roundtable”);

Or. en

Grozījums Nr. 16
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīst, ka neatkarīgajiem 
mazumtirgotājiem franšīze ir laba iespēja 
izdzīvot augstas konkurences apstākļos; 
ar bažām norāda, ka līgumi, kas 
mazumtirgotājiem ļauj piedalīties 
franšīzē, kļūst arvien stingrāki, piemēram, 
iekļaujot aizliegumu pēc franšīzes līguma 
izbeigšanas atvērt jaunus veikalus tajā 
pašā nozarē laika posmā no viena līdz 
trijiem gadiem. Aicina Komisiju 
nodrošināt franšīzes devējiem un 
franšīzes ņēmējiem līdzsvarotas iespējas 
aizstāvēt savas intereses, samērojot 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 330/2010 
noteiktās saistības un pārraugot attīstības 
tendences attiecībās starp franšīzes 
devējiem un franšīzes ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka, sagatavojot kopīgu 
ziņojumu ar Eiropas Parlamentu un 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, 
Komisijai arī labāk jāstrukturē sadarbība 
ar patērētāju organizācijām un ka šāds 
ziņojums ir jāuztver kā nozīmīgs elements 
konkurences noteikumu pārraudzībā; šajā 
nolūkā ir jāveicina un jāpastiprina 
dialogs starp Komisijas Konkurences ĢD 
un minētajām organizācijām;

Or. it

Grozījums Nr. 18
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē valsts atbalsta politiku, 
kas veicināja finanšu sistēmas stabilitāti 
banku jomā; pieprasa Komisijai iekļaut 
publiskās ilgtermiņa investīciju bankas, 
tostarp Eiropas Investīciju banku, labas 
iekšējā tirgus darbības novērtēšanas 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka plašsaziņas līdzekļu 
īpašumtiesībām un pārvaldībai jābūt 
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pārredzamām un nekoncentrētām; aicina 
Komisiju novērtēt, kā esošie konkurences 
noteikumi ir saistīti ar komerciālo 
plašsaziņas līdzekļu pieaugošo 
koncentrāciju dalībvalstīs; aicina 
Komisiju piemērot konkurences 
noteikumus un iejaukties pārmērīgas 
plašsaziņas līdzekļu koncentrācijas 
gadījumos, kā arī tad, ja plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir apdraudēts; aicina 
izstrādāt noteikumus, lai nodrošinātu 
interešu konfliktu pienācīgu risināšanu 
un novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ierosina ieviest Eiropas reglamentēto 
darbību uzraudzības politiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzskata, ka ne tikai finanšu iestādes, 
bet arī rūpniecības uzņēmumi var kļūt 
pārāk lieli, lai pieļautu to bankrotu, kā 
liecina General Motors piemērs, kad 
uzņēmums bija jāglābj ASV valdībai; 
aicina Komisiju pārbaudīt, kurā brīdī
uzņēmumi kļūst pārāk lieli, lai pieļautu to 
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bankrotu, un apsvērt, kādus pasākumus
veikt valstu vai ES līmenī, lai novērstu 
uzņēmumu atkarību no turpmākas
valdības rīcības uzņēmumu glābšanas 
nolūkā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d uzskata, ka preču cenas dažādās 
dalībvalstīs joprojām ir atšķirīgas, 
piemēram, zāļu cenu atšķirību nosaka 
dažādi nolīgumi starp dalībvalstīm un 
farmācijas nozari; aicina Komisiju 
pārbaudīt šo parādību un ierosināt 
priekšlikumus pārredzamāka iekšējā 
tirgus izveidei, patērētāju interešu 
aizstāvībai novēršot jebkādas nepamatotas 
cenu atšķirības.

Or. en


