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KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS 

IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS 
 

Pavaddokuments dokumentam  
KOMISIJAS VEIKTS PĀRSKATS PAR EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

2009. GADA 18. JŪNIJA REGULAS (EK) NR. 544/2009  
PAR 

VIESABONĒŠANU PUBLISKAJOS MOBILO TELEFONSAKARU TĪKLOS 
KOPIENĀ DARBĪBU 

1. PRIEKŠVĒSTURE  

Šajā ietekmes novērtējuma ziņojumā analizēti varianti pēc viesabonēšanas regulas darbības 
pārskatīšanas1. Tajā izvērtēts, vai ir nepieciešams palielināt regulējošās intervences darbību 
pēc tās beigšanās 2012. gada 30. jūnijā, kā arī šādas intervences iespējas. 

Komisija ir uzraudzījusi situācijas attīstību viesabonēšanas tirgū kopš grozītās viesabonēšanas 
regulas stāšanās spēkā 2009. gada 1. jūlijā. Komisija uzsāka publisko apspriešanos 2010. gada 
8. decembrī ar nolūku saņemt viedokļus par viesabonēšanas regulas pārskatīšanu. Komisija 
2010. gada 30. jūnijā pieņēma starpposma ziņojumu. Šajā ziņojumā secināts, ka regula ir 
īstenota apmierinoši, taču vēl nepastāv pietiekami attīstīta konkurence.  

2. PROBLĒMAS DEFINĪCIJA  

Pirms regulējošās intervences viesabonēšanas cenas bija pārmērīgi augstas un tās nevarēja 
attaisnot ar attiecīgajām izmaksām, kas saistītas ar viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu. 
Pašreizējās un iepriekšējās viesabonēšanas regulas nolūks bija pārmērīgo cenu likvidēšana un 
konkurences stimulēšana. Pēdējo gadu laikā cenu līmenis ir samazinājies, taču tas galvenokārt 
ir noticis cenu reglamentēšanas dēļ, bet ne izveidojušās konkurences rezultātā. Starpība starp 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenām absolūtā izteiksmē ir palikusi nemainīga 
vai samazinājusies nedaudz. Tas nozīmē, ka starpība relatīvajā izteiksmē ir palielinājusies. 
Vidējie ES tarifi joprojām ir ārkārtīgi tuvi cenu griestiem, kas noteikti regulā. Šī tendence 
liecina, ka viesabonēšanas tirgus vēl nav konkurētspējīgs.  

Tirgus un tehnoloģiju attīstība 

Lai arī pastāv vairāki daļēji aizstājēji viesabonēšanas pakalpojumiem, tie jāuzskata par 
papildinošiem, jo tie nerada konkurences spiedienu viesabonēšanas tirgū. Nevar cerēt, ka 
jaunu tīklu (piem., LTE) attīstība, kas nodrošinātu lielāku darbspēju un, iespējams, radītu 
intensīvāku datu lietošanu, samazinās mazumtirdzniecības cenas, ja nebūs ieviesti konkurenci 
atbalstoši strukturāli pasākumi.  

Pamatcēloņi 

                                                 
1 OV L 171, 2007. g. 29. jūnijs, 32.–40. lpp. 
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Vairumtirdzniecības līmenī divpusējās sarunas starp operatoriem lielā mērā nosaka 
datplūsmas pārraides apjoms, ko viens operators apmaiņā novirzīs cita operatora tīklā, radot 
ierobežojošas konkurences ietekmi. Mazumtirdzniecības līmenī nepastāv vai ir tikai daži 
viesabonēšanas aizstājēji. Vēl viens iemesls bažām mazumtirdzniecības tirgū ir ierobežotā 
pieprasījuma elastība viesabonēšanas pakalpojumu komplektiem. Lietotāji neinteresējas par 
viesabonēšanas cenu, kad pērk mobilo pakalpojumu komplektu, kas nozīmē, ka operatori 
nekonkurē ar šo mobilo pakalpojumu komplekta elementu. Turklāt pastāv pārredzamības 
trūkums, jo viesabonēšanas tarifu salīdzināšana mobilo pakalpojumu komplektos ir sarežģīts 
un laikietilpīgs uzdevums.  

3. VAI ES RĪCĪBA IR PAMATOTA, ŅEMOT VĒRĀ SUBSIDIARITĀTI? 

Regulējošā intervence ES līmenī ir nepieciešama, jo valstu regulatīvās iestādes nevar atrisināt 
augsto cenu problēmu vietējā līmenī starptautiskā viesabonēšanas tirgus pārrobežu rakstura 
dēļ. Tā kā dalībvalstīm nav stimula ieviest regulējumu, kurā ņemta vērā šī regulējuma 
iespējamā ietekme uz citām dalībvalstīm, ir vēlama intervence ES līmenī, jo tajā labāk būtu 
ņemtas vērā visu ES dalībvalstu vispārējās intereses. Pieeja Eiropas līmenī nepieļautu 
dalībvalstu atšķirīgas pieejas augstu cenu problēmas risināšanā, kas radītu šķēršļus iekšējā 
tirgū.  

Pamatojoties uz Līguma 114. pantu2, Eiropas likumdevējas iestādes jau ir pieņēmušas divas 
regulas 2007. un 2009. gadā. Lai gan daži mobilo sakaru operatori apstrīdēja šo regulu 
juridisko pamatu, Eiropas Justīcijas tiesa (ECJ) nesen apliecināja Eiropas Kopienu 
dibināšanas līguma 95. panta3 piemērošanu kā derīgu juridisko pamatu 2007. gada regulai4. 
Tajā pašā lēmumā Eiropas Justīcijas tiesa arī izskatīja un apstiprināja Eiropas likumdevēju 
iestāžu darbības atbilstību samērīguma un subsidiaritātes principam.  

4. MĒRĶI 

Viens no stūrakmeņiem stratēģijā „ES 2020” ir jaunā „Digitālā programma Eiropai”5, kurā 
noteikti vairāki „galvenie darbības mērķi”, lai izveidotu digitālo vienoto tirgu. Mērķis 
attiecībā uz viesabonēšanu ir „līdz 2015. gadam panākt, ka atšķirība starp viesabonēšanas un 
valsts tarifiem ir tuvu nullei”6. Šo mērķi var uzskatīt par sasniegtu, ja konkurence ļauj 
klientiem izmantot viesabonēšanas tarifus, kas ir tuvi konkurētspējīga vietējā līmeņa cenām. 
Šajā kontekstā iespējams identificēt trīs zemāk aprakstītos vispārējos politikas mērķus. 

• Pirmais mērķis ir saistīts ar vienota saskanīga tiesiskā regulējuma izveidošanu, 
sekmējot iekšējā tirgus attīstību. 

• Otrais mērķis ir saistīts ar ilgtspējīgas konkurences stimulēšanu un stiprināšanu 
digitālajā vienotajā tirgū.  

                                                 
2 Pirms tam – Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 95. pants 
3 Sk. jaunā Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu 
4 Sk. Lietu C-58/08: tiesas 2010. gada 8. jūnija spriedums 
5 Sk. http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
6 Sk. „Digitālās programmas Eiropai” 2. pielikumu 
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• Trešais vispārējais mērķis ir veicināt iedzīvotāju ieinteresētību jo īpaši, nodrošinot 
augsta līmeņa klientu aizsardzību Eiropas Savienībā. 

Ietekmes novērtējumā arī definēti vairāki īpašie un darbības mērķi, kas atbalsta iepriekš 
izklāstītos vispārīgos mērķus. Politikas variantus izvērtē pēc to spējas sasniegt šos mērķus. 

5. POLITIKAS VARIANTI 

Šajā ietekmes novērtējumā izvērtētas vairāki politikas varianti jautājumiem, kas izklāstīti 
iepriekšējā sadaļā. Jāņem vērā, ka strukturālie pasākumi paredzēti, lai novērstu augsto 
viesabonēšanas tarifu pamatcēloņus, t. i., stimulētu lielāku konkurenci. Strukturālie pasākumi 
var ietvert pasākumus, lai veicinātu ienākšanu tirgū, vai pasākumus, kas uzlabotu klientu 
izvēles iespējas, ļaujot tiem iegādāties viesabonēšanu kā atsevišķu pakalpojumu. Atsevišķa 
cenu griestu noteikšana neuzlabo konkurenci viesabonēšanas tirgū un, lai arī zināmu laiku 
aizsargā klientus, tā tomēr neatrisina pamatproblēma, kā arī, visticamāk, tā būs jāatkārto pēc 
nākamā regulējuma perioda. Šajā ietekmes novērtējumā izvērtētie politikas varianti ir 
aprakstīti zemāk.  

1. Bez regulējuma 

2. Pašreizējās pieejas saglabāšana, piemērojot gan vairumtirdzniecības, gan 
mazumtirdzniecības cenu griestu reglamentēšanu, kā arī darbības jomas 
paplašināšana, mazumtirdzniecības cenu griestos ietverot datu pārraides 
viesabonēšanas pakalpojumus (sk. b) un c) punktus turpmāk): 

(a) turpinājums, kas identisks esošajam, ar tādiem pašiem cenu griestiem; šo 
scenāriju uzskata par pamata scenāriju;  

(b) paplašināts pašreizējais modelis ar pielāgotiem ikgadējiem cenu griestiem un ar 
mazumtirdzniecības cenu griestiem datu pārraides viesabonēšanas 
pakalpojumiem; šajā variantā paredzēta straujāka cenu pazemināšana nekā 
pašreizējā regulā, ieviešot vietējām cenām tuvas mazumtirdzniecības cenas; 

(c) „Roam-Like-Home/Roam-like-a-Local” ar fiksētu uzcenojumu; šim cenu 
griestu noteikšanas veidam tādejādi ir atļauts pie vietējām cenām (klienta valsts 
vietējā tirgū vai apmeklētās valsts tirgū) pievienot reglamentētu uzcenojumu, 
lai segtu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības izmaksas. 

3. Strukturāls risinājums – 2 vai 3 jaunu elementu kombinācijas ieviešana 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmenī: 

(a) atdalīšana – strukturāls risinājums mazumtirdzniecības līmenī. Klienti var pirkt 
viesabonēšanas pakalpojumus no cita operatora, nevis vietējā pakalpojumu 
sniedzēja;  

(b) piekļuves nodrošināšana mobilo sakaru virtuālo tīklu operatoriem (MVNO)7; 
variants saistīts ar strukturālo pasākumu ieviešanu vairumtirdzniecības līmenī, 
atļaujot MVNO viesabonēšanas piekļuvi atsevišķiem vairumtirdzniecības cenu 

                                                 
7 Arī mobilo sakaru operatoriem, kas vēlas ienākt jaunā tirgū 
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līmeņiem. Tas var būt atsevišķs variants vai darboties kopā ar iepriekš 
3. punkta a) apakšpunktā minēto;  

(c) iepriekšminētie varianti (a un b), kas kombinēti ar cenu griestu garantiju 
noteiktam laika periodam. Uzskatāms, ka atdalīšanas pasākumi kopā ar 
piekļuvi MVNO radīs konkurences spiedienu mazumtirdzniecības tirgū. 

4. Aktuāltirgus  

Tirdzniecības sistēma, kas paredzēta, lai novērstu pašreizējo šķērsli, kas saistīts ar to, ka 
datplūsmas pārraides apjoms, ko operators var piedāvāt apmaiņā, galvenokārt nosaka 
vairumtirdzniecības cenas vairumtirdzniecības ienākošo datu tirgū. Šis variants var izveidot 
uz izmaksām vērstas vairumtirdzniecības cenas visai viesabonēšanas datplūsmai un visiem 
operatoriem. Domājams, ka radikālas izmaiņas viesabonēšanas tirgus uzbūvē nebūtu 
labvēlīgas nozarei Eiropā, jo nebūtu skaidrs, vai varētu veidot izdevīgākos piedāvājumus, ko 
piedāvā vairāku valstu savienības, ja šo savienību visu valstu partneriem būtu jāiziet cauri 
aktuāltirgum. Aktuāltirgus izveidošana nenodrošinātu konkurenci mazumtirdzniecības līmenī. 

6. IETEKMJU NOVĒRTĒJUMS 

Vispirms visus politikas variantus izvērtē kvalitatīvi saskaņā ar mērķiem. Pēc tam izveido 
atlasīto variantu sarakstu un visus variantus izvērtē kvantitatīvā analīzē, izmantojot 
ekonomikas modeli, lai novērtētu ietekmi uz nozares ienākumiem, klientu papildieguvumiem 
un vispārējo labklājību. Atlasītajiem variantiem veic izmaksu un ieguvumu analīzi.  

Kvalitatīvā analīze 

1. variants. Bez regulējuma 

Pašreizējās regulas darbības termiņa beigšanās gadījumā konkurences trūkums 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmenī neļautu cenām samazināties. Drīzāk tās 
palielinātos, jo samazinātos operatoru skaits, kas būtu spējīgi reāli konkurēt 
mazumtirdzniecības tirgū. 

2.a variants. Pašreizējo cenu griestu saglabāšana  

Šis pamata scenārijs koncentrējas uz pārmērīgu mazumtirdzniecības tarifu nepieļaušanu, 
vienlaicīgi nodrošinot viesabonēšanas tarifu pārredzamību un novēršot negaidīti lielus rēķinus 
par viesabonēšanas pakalpojumiem. Tomēr klienti nesaņemtu ieguvumus no zemākiem 
viesabonēšanas tarifiem, kam jārodas cenu krituma rezultātā, un turpinātu saskarties ar 
pārmērīgu datu pārraides viesabonēšanas cenu risku. Pašreizējā pieeja regulēšanai 
strukturizēti nenodarbojas ar vairākiem šķēršļiem gan vairumtirdzniecības (ienākošajā un 
tālākpārdošanas) tirgū, gan mazumtirdzniecības tirgū.  

2.b variants. Pašreizējā modeļa paplašināšana ar pielāgotiem cenu griestiem un 
mazumtirdzniecības cenu griestiem 

Šī pieeja radītu automātisku mazumtirdzniecības cenu samazināšanos balss, SMS un datu 
pārraides viesabonēšanai attiecīgajā laika periodā tādā līmenī, kas tuvojas vietējam cenu 
līmenim. Tas nodrošinātu augsta līmeņa klientu aizsardzību. No otras puses, šī pieeja 
neveicinātu konkurenci iekšējā tirgū un tādēļ nerisinātu strukturālās pamatproblēmas. Šī 
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pieeja nenodrošina ilgtspējīgu ilgtermiņa risinājumu, un situācija var atkārtoties pēc nākamā 
reglamentējuma perioda beigām.  

2.c variants. „Roam-Like-Home/Roam-like-a-Local” ar fiksētu uzcenojumu 

Metodes šajā variantā nodrošina, lai ieguvumi no vietējās mazumtirdzniecības konkurences 
automātiski nokļūtu līdz viesabonēšanas lietotājiem, lai gan tās maz sekmē konkurenci 
viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanā, jo nerisina pamatā esošos strukturālos jautājumus. 
Lai gan šis variants radītu zemākas cenas nekā šobrīd ir tipiski atsevišķiem patērētāju 
segmentiem, tai ir mazākas priekšrocības salīdzinājumā ar eirotarifu cenu griestiem 
(2.b variants iepriekš) attiecībā uz viesabonēšanas cenu tuvināšanu vietējiem līmeņiem visiem 
klientiem.  

3.a variants. Atdalīšana 

Paredzams, ka šis variants ļautu risināt konkurences trūkuma un ierobežotu klientu izvēles 
iespēju problēmu. Tomēr šī risinājuma īstenošanai būtu vajadzīgs laiks, kas liecina, ka var būt 
nepieciešama mazumtirdzniecības cenu griestu garantijas turpmāka nodrošināšana. Atdalīšana 
var arī neradīt apstākļus jaunpienācēju ienākšanai viesabonēšanas tirgū. Tādēļ var būt 
nepieciešams to papildināt ar pienākumu nodrošināt piekļuvi (sk. 3.b variantu turpmāk).  

3.b variants. Pienākums nodrošināt piekļuvi par reglamentētām cenām vairumtirdzniecības 
viesabonēšanai 

Tas varētu veicināt konkurenci un izraisītu Eiropas virtuālo tīklu attīstību, kā arī ļautu 
piedāvāt vienādus viesabonēšanas tarifu plānus klientiem dažādās valstīs. Paredzams, ka 
3.b variantam būtu pozitīva ietekme uz tirgus konkurences apstākļiem vismaz 
vairumtirdzniecības līmenī. Tomēr šis variants var veicināt konkurenci vēl ievērojamāk, ja to 
kombinē ar mazumtirdzniecības strukturālajiem pienākumiem (3.a variants).  

3.c variants. Atdalīšana/pienākums nodrošināt piekļuvi/cenu griestu garantija 

Lai atdalīšana būtu maksimāli efektīva, tā ir jākombinē ar pienākumu nodrošināt piekļuvi, kas 
veicinātu jaunu vai esošu dalībnieku, tostarp Eiropas viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju, 
ienākšanu tirgū. Šāda kombinācija varētu uzlabot konkurenci, un tai nebūtu nepieciešami 
stingrāki mazumtirdzniecības cenu griesti, lai nodrošinātu zemākas cenas klientiem. Tomēr, 
ņemot vērā, ka šī varianta īstenošanai nepieciešams laiks, piemērotāk ir noteiktu laika periodu 
saglabāt mazumtirdzniecības cenu griestu garantijas, kas noteiktas pietiekami augstā līmenī, 
atstājot vietu konkurencei, lai klientiem sniegtu drošības sistēmu, kamēr atdalīšanas pasākumi 
kļūtu pilnībā darboties spējīgi un efektīvi. Šis risinājums būtu vērsts uz galvenajām 
viesabonēšanas problēmām un sniegtu konkurētspējas risinājumu viesabonēšanai bez 
nepieciešamības ilgtermiņā reglamentēt cenas.  

3.d variants. Aktuāltirgus  

Šis variants nesekmē mazumtirdzniecības konkurenci, tādēļ nesniedz garantiju, ka 
viesabonēšanas cenas būs pielīdzināmas dažādu dalībvalstu vietējām cenām. Ņemot vērā šīs 
pieejas izteikti neskaidros ieguvumus, var uzskatīt, ka šis variants, visticamāk, nenodrošinās 
mērķu sasniegšanu efektīvā vai proporcionālā veidā.  

Kvantitatīvā analīze 
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Pamatojoties uz iepriekš sniegto novērtējumu, ir ieteicams veikt 1. varianta, 2.a varianta, 
2.b varianta un 3.c varianta kvantitatīvo novērtējumu. Lai veiktu ekonomiskās ietekmes 
novērtējumu, ir izstrādāts sīks ekonomikas modelis. Šī modeļa mērķis ir noteikt dažādu 
regulējošo variantu ietekmi uz viesabonēšanas apjomu un ieņēmumiem, klientu un 
pakalpojumu sniedzēju papildieguvumiem un vispārējo sociālo labklājību kopumā un katrai 
valstij.  

Varianti 2.b un 3.c saistīti ar cenu griestu noteikšanu un atcelšanu dažādos laika posmos. Lai 
salīdzināšanu vienkāršotu, šo variantu kvantitatīvā ietekme ir aprēķināta saistībā ar 
attiecīgajiem mazumtirdzniecības cenu griestiem, neņemot vērā cenu pazemināšanas ietekmi, 
ko rada papildu konkurence saskaņā ar 3.c variantu. 

Regulējuma atcelšanas (1. variants) ievērojamā negatīvā ietekme ir skaidri redzama. To 
galvenokārt izraisa pašreizējais konkurences trūkums gan vairumtirdzniecības, gan 
mazumtirdzniecības līmenī. Varianti 2.b un 3.c saistīti ar pozitīvu un salīdzināmu sociālās 
labklājības kāpumu. Šo variantu kopīgā iezīme ir tāda, ka klienti gūtu labumu no 
mazumtirdzniecības datu pārraides cenu griestiem, ko papildinātu esošie cenu griesti pārējiem 
pakalpojumiem. Paredzams, ka 3.c variants sniegtu līdzīgus rezultātus kā 2.b variants, bet tas 
notiktu bez cenu ilgtermiņa regulējuma. Jāpiemin, ka 3.c variants pamatojas uz mazāk stingru 
pieeju cenu griestiem, ļaujot tirgus faktoriem pašiem noteikt cenas. 

Vispārīgie secinājumi par viesabonēšanas pakalpojumu zemo elastību, izņemot 
mazumtirdzniecības datu pārraidi, liecina, ka ietekme uz kopējo labklājību ir neliela, tādēļ arī 
atšķirības starp šiem variantiem ir nelielas, jo cenu samazināšana nozīmē tikai to, ka klienti 
maksā mazāk par aptuveni to pašu patēriņu – t. i., veidojas pārnese no uzņēmumiem uz 
klientiem. Tomēr tas var mainīties sagaidāmā datu pārraides pieauguma dēļ, jo sagaidāms, ka 
zemākas datu pārraides viesabonēšanas cenas radīs lielāku datu pārraides viesabonēšanas 
patēriņu. 

Administratīvās izmaksas 

Varianti 1., 2.a un 2.b neradītu ievērojamas pieaugošās izmaksas, jo tās vai nu nav saistītas ar 
regulējumu, vai ir saistītas status quo saglabāšanu – atbilstības nodrošināšanas izmaksas un 
administratīvās izmaksas ir tādas pašas kā jau pastāvošās. Lai īstenotu 3.c variantu, 
nepieciešams laiks, jo sadarbībā starp Komisiju, BEREC, operatoriem un, iespējams, 
standartizācijas iestādēm, jārisina vairāki tehniskie, drošības un maršrutēšanas jautājumi. 
No otras puses, tiklīdz strukturālie risinājumi sāk darboties un mazumtirdzniecības cenu 
griesti ir atcelti, paredzams, ka uzraudzības un atbilstības izmaksas samazināsies.  

7. VARIANTU SALĪDZINĀŠANA 

Pamatojoties uz kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, gan 2.b variants, gan 3.c variants liecina 
par pozitīvu ietekmi uz sociālo labklājību. No klientu aizsardzības viedokļa nedaudz labāk 
darbojas 2.b variants (cenu griestu noteikšana), jo tajā paredzēta tieša asa intervence 
mazumtirdzniecības līmenī, ar regulu nodrošinot, ka visiem klientiem – neatkarīgi no tirgus 
apstākļiem – vienmēr būtu zemākas cenas. No otras puses, 3.c variants piedāvā iespēju 
uzlabot viesabonēšanas pakalpojumu konkurenci, radot zemākas cenas klientiem, vienlaicīgi 
konkrētu laika posmu saglabājot cenu griestu garantiju, lai nodrošinātu zināmu klientu 
aizsardzības līmeni, līdz atdalīšanas pasākumi ir kļuvuši pilnībā darboties spējīgi un efektīvi. 
Palielinot konkurenci, šis variants radītu stabilāku regulējošo intervenci ilgākam laika 
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periodam. Izmantojot 2.b variantu, netiek ieviestas konkurenci veicinošas strukturālas 
izmaiņas un var būt nepieciešams veikt jaunu mazumtirdzniecības cenu reglamentēšanu pēc 
2015. gada. Tādēļ ieteicams piemērot pārstrādātu viesabonēšanas regulu, īstenojot 
3.c variantu uz desmit gadiem un Komisijai sniedzot pilnīgu ziņojumu par tās darbību ik pēc 
diviem gadiem. 

8. UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA 

Mobilo sakaru viesabonēšanas regulas paplašināto darbību cieši uzraudzīt turpinās gan 
individuālas valstu regulatīvās iestādes un BEREC, gan Komisija. Valstu regulatīvās iestādes 
turpinās veikt uzraudzības uzdevumus un atbilstības pārraudzību un pēc savas iniciatīvas 
varēs iesaistīties, lai nodrošinātu atbilstību saskaņā ar grozītās regulas noteikumiem. Attiecībā 
uz paplašinātās viesabonēšanas regulas novērtēšanu pastāv uzskats, ka tai var piemērot līdzīgu 
pieeju kā pašreizējai regulai. Paredzēts, ka Komisija, ņemot vērā BEREC atzinumu, 
2015. gadā veiks pārskatīšanu un iesniegs ziņojumu Padomei un Parlamentam. Pēc tam 
Komisija līdz regulas darbības termiņa beigām 2022. gadā regulāri ik pēc 2 gadiem sagatavos 
ziņojumus.  


