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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisija ierosina ieviest Patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2014.−2020. gadam, 

pieņemot Regulu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 169. pantu. Programmas 

īstenošanai laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ir paredzētas 

finanšu apropriācijas kopumā par EUR 197 miljoniem pašreizējās cenās. 

Jaunā Patērētāju tiesību aizsardzības programma atbalstīs turpmākās patērētāju tiesību 

aizsardzības politikas vispārīgo mērķi — vienotajā tirgū galveno uzmanību veltīt pilntiesīgam 

patērētājam.  

Pārskatījis tiesību akta projektu, referents:  

 atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izstrādāt Patērētāju tiesību aizsardzības 

programmu 2014.−2020. gadam un uzsver, ka ir jānodrošina priekšlikuma atbilstība 

stratēģijai „Eiropa 2020” un noderība šīs stratēģijas mērķu sasniegšanā;  

 uzskata, ka, ņemot vērā vajadzību pēc ekonomiskās izaugsmes stimulēšanas Eiropas 

Savienībā, ar Patērētāju tiesību aizsardzības programmu ir jāpalīdz Eiropas 

iedzīvotājiem izmantot visas vienotā tirgus piedāvātās iespējas, jo patērētājiem, kas ir 

šīs programmas galvenā mērķauditorija, vajadzētu būt labi informētiem par savām 

tiesībām un veidiem, kā tās pielietot, un pilnībā uzticēties dažādiem vienotā tirgus 

dalībniekiem; 

 uzsver, ka EUR 197 miljonus (pašreizējās cenās) lielais kopējais budžets, kas paredzēts 

Patērētāju tiesību aizsardzības programmai 2014.−2020. gadam, ir samērā neliels, bet 

EUR 20,65 miljoni, kas paredzēti administratīvajiem izdevumiem saistībā ar 

programmas īstenošanu, ir liela summa; 

 atbalsta Komisijas piedāvāto un uz ietekmes novērtējumu balstīto 2. risinājumu, jo tas 

atbilst Komisijas prioritātēm (stratēģija „Eiropa 2020”, Vienotā tirgus akts) un pašreiz 

notiekošajam turpmākās patērētāju tiesību aizsardzības politikas apsvēršanas procesam; 

 norāda, ka patērētāju informētība un līdzdalība ir visu nozaru prioritāte un ka tādēļ tā 

būtu pēc iespējas jāiekļauj visās darbībās, kuras saņem finansējumu no jaunās 

programmas un tiek sagrupētas saskaņā ar šādiem četriem mērķiem — 1) drošība, 

2) informēšana un izglītošana, 3) tiesības un tiesību aizsardzība un 4) tiesību 

īstenošana; 

 prasa apsvērt iespēju izveidot Eiropas Tiešsaistes uzņēmumu akreditācijas centru, kas 

ļautu patērētājiem pārbaudīt uzņēmumu uzticamību, palielinātu patērētāju uzticību un 

uzlabotu tiešsaistes darījumu pārredzamību; 

 atbalsta to, ka programma būtu jāīsteno saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības, 

pārredzamības un elastīguma principiem; tādēļ izpildaģentūras izveidošanu varētu 

atļaut tikai tad, ja neatkarīgā izmaksu un ieguvumu analīzē tiktu gūti pozitīvi rezultāti; 

 uzsver nepieciešamību izveidot piemērotu statistikas rādītāju kopumu, kurus būtu katru 

gadu jāpārbauda, ES līmenī izvērtējot vienotā tirgus darbību; 

 uzskata, ka ir jāatbalsta patērētāju biedrības, bet vienlaikus prasa panākt spēcīgāku 

atsevišķu personu iesaistīšanos, jo īpaši uzlabot IKT rīku lietošanu patērētāju vidū un 

izveidot elektronisku visā ES pieejamu platformu, ar kuras palīdzību var iesniegt 

sūdzības, dalīties informācijā un saņemt to; 

 mudina izveidot tiešsaistes platformas un programmatūras, lai tuvinātu patērētājus un 

uzņēmumus tirgum; 
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 atbalsta domu par interaktīvu platformu izveidi paraugprakses un mācību materiālu 

apmaiņai par patērētāju izglītošanas jautājumiem un ierosina, ka īpaša uzmanība būtu 

jāpievērš neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, lai veicinātu izaugsmi, kas skar visu 

sabiedrību. 

 

 

GROZĪJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 

komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus: 

 

Grozījums Nr.  1 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

1.a punkts (jauns) 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 1.a atgādina par 2011. gada 8. jūnija 

rezolūciju par ieguldījumu nākotnē: 

jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) 

konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 

integrējošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka 

nākamajā DFS ir jānodrošina pietiekami 

daudz papildu resursu, lai Savienība 

varētu īstenot esošās politiskās prioritātes 

un veikt Lisabonas līgumā noteiktos 

jaunos uzdevumus, kā arī reaģēt uz 

neparedzamiem notikumiem; norāda, ka, 

neraugoties uz to, ka nākamajai DFS 

paredzēto līdzekļu līmenis ir palielināts 

par vismaz 5 % salīdzinājumā ar 

2013. gada līmeni, ir iespējams vien 

ierobežots ieguldījums Savienības mērķu, 

par kuriem panākta vienošanās, un 

saistību un Savienības solidaritātes 

principa īstenošanā; prasa Padomei, ja tā 

šai pieejai nepiekrīt, skaidri norādīt, no 

kurām tās politikas prioritātēm vai 

projektiem būtu iespējams pilnībā 

atteikties, pat neraugoties uz to 

apliecināto Eiropas pievienoto vērtību; 
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 ________________ 

 1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266. 

 

Grozījums Nr.  2 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b uzsver, ka Patērētāju tiesību 

aizsardzības programmas 

2014.−2020. gadam ierosinātais kopējā 

budžeta apmērs ir pieticīgs 

(EUR 197 miljoni pašreizējās cenās), un 

norāda, ka tiesību akta priekšlikumā 

minētais finansējums ir tikai norāde 

likumdevējām iestādēm un to nevar 

apstiprināt, pirms nav panākta vienošanās 

par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka 

DFS 2014.−2020. gadam; 

 

Grozījums Nr.  3 

Normatīvās rezolūcijas projekts 

1.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.c uzskata, ka EUR 20,65 miljoni, kas 

paredzēti, lai segtu ar programmas 

īstenošanu saistītos administratīvos 

izdevumus, ir liela summa, un aicina 

Komisiju pamatot un atkārtoti izvērtēt šo 

izdevumu apmēru; 

Pamatojums 

Tā kā programmas kopējais budžets ir EUR 197 miljoni, EUR 20,65 miljoni, kas paredzēti 

administratīvajiem izdevumiem, veido vairāk nekā 10 procentus no kopējā finansējuma. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 
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4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Šīs darbības būtu jānosaka 2014.–

2020. gadam paredzētajā Patērētāju tiesību 

aizsardzības programmā (turpmāk 

„programma”), kas nodrošina regulējumu 

ES darbību finansēšanai. Saskaņā ar 

49. pantu Padomes (EK, Euratom) 

2002. gada 25. jūnija Regulā 

Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 

piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 

budžetam, ar šo regulu nodrošina juridisko 

pamatu programmas darbībai un 

īstenošanai. Šī regula izvērš un turpina 

darbības, kas finansētas saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2006. gada 

18. decembra Lēmumu Nr. 1926/2006/EK, 

ar ko izveido Kopienas rīcības programmu 

patērētāju tiesību aizsardzības politikas 

jomā (no 2007. gada līdz 2013. gadam). 

(4) Šīs darbības būtu jānosaka 2014.–

2020. gadam paredzētajā Patērētāju tiesību 

aizsardzības programmā (turpmāk 

„programma”), kas nodrošina regulējumu 

ES darbību finansēšanai. Saskaņā ar 

49. pantu Padomes (EK, Euratom) 

2002. gada 25. jūnija Regulā 

Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 

piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 

budžetam, un tās sekojošu pārskatīšanu, 

pieņemot Regulu (ES) Nr. XXX/201Y1, ar 

šo regulu nodrošina juridisko pamatu 

programmas darbībai un īstenošanai. Šī 

regula izvērš un turpina darbības, kas 

finansētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2006. gada 18. decembra 

Lēmumu Nr. 1926/2006/EK, ar ko izveido 

Kopienas rīcības programmu patērētāju 

tiesību aizsardzības politikas jomā (no 

2007. gada līdz 2013. gadam). 

 ___________ 

 1 COM(2010)0815.  

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Liela nozīme ir patērētāju tiesību 

aizsardzības uzlabošanai. Lai sasniegtu šo 

vispārīgo mērķi, būtu jāizvirza konkrēti 

mērķi attiecībā uz drošumu, patērētāju 

informēšanu un izglītošanu, tiesībām un to 

aizsardzību, kā arī patērētāju tiesību 

īstenošanu. Saskaņā ar programmu veikto 

pasākumu vērtība un ietekme regulāri 

jāuzrauga un jāizvērtē. Patērētāju tiesību 

aizsardzības politikas novērtēšanai 

vajadzētu izstrādāt rādītājus. 

(5) Liela nozīme ir patērētāju tiesību 

aizsardzības uzlabošanai, īpašu uzmanību 

pievēršot neaizsargātākām iedzīvotāju 

grupām, lai sasniegtu iekļaujošas 

izaugsmes mērķi. Lai sasniegtu šo 

vispārīgo mērķi, būtu jāizvirza konkrēti 

mērķi attiecībā uz drošumu, patērētāju 

informēšanu un izglītošanu, tiesībām un to 

aizsardzību, kā arī patērētāju tiesību 

īstenošanu. Saskaņā ar programmu veikto 

pasākumu vērtība un ietekme katru gadu 

jāuzrauga un jāizvērtē, un par to jāziņo 
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Eiropas Parlamentam. Patērētāju tiesību 

aizsardzības politikas novērtēšanai 

vajadzētu izstrādāt rādītājus. Turklāt 

Komisijai būtu Savienības līmenī jāievieš 

atbilstīgu statistikas rādītāju kopums, 

piemēram, attiecībā uz pārrobežu 

tirdzniecību vai tirdzniecību tiešsaistē, lai 

novērtētu rezultātus un progresu, kas 

panākti vienotā tirgus darbības 

uzlabošanā. 

Pamatojums 

Patērētāju tiesību aizsardzības politikas mērķis ir sekmēt vienotā tirgus darbības uzlabošanu. 

Tādēļ ir arī jāizvērtē tās īstenošanas gaitu, lai gan vienotā tirgus darbību veicina ne tikai 

patērētāju tiesību aizsardzības politika, bet arī citi faktori. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Ievērojot Patērētāju tiesību 

aizsardzības programmas īstenošanā 

pareizas finanšu pārvaldības, 

pārredzamības un elastīguma principu, 

izpildaģentūras darba turpināšanu var 

atļaut tikai tad, ja no jauna veiktā 

neatkarīgā izmaksu un ieguvumu analīzē 

tiek gūti nepārprotami pozitīvi rezultāti  

šādas aģentūras izveidei. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

9.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9b)  Programmai par Kopienas rīcību 

patērētāju aizsardzības politikas jomā 

laikposmam 2007.–2013. gadam tika 

piešķirti apmēram EUR 157 miljoni 

(2011. gada salīdzināmās cenās). 
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Ierosinātais finansējums 

EUR 175 miljonu apmērā (2011. gada 

salīdzināmās cenās) Patērētāju 

aizsardzības programmai 2014.–

2020. gadam atspoguļo relatīvi 

nenozīmīgu palielinājumu, taču 

Savienībai ir efektīvi jāīsteno vērienīgs 

uzdevumus patērētāju aizsardzības 

politikas jomā, kā tas noteikts Komisijas 

2012. gada 22. maija paziņojumā ar 

nosaukumu „Eiropas Patērētāju tiesību 

aizsardzības programma paļāvības un 

izaugsmes veicināšanai”, kuru atbalsta 

visas Savienības iestādes;  

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

9.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9c) Savienības un dalībvalstu izdevumi 

patērētāju drošības, izglītošanas, tiesību 

aizsardzības un izpildes jomā būtu labāk 

jākoordinē, lai nodrošinātu to savstarpējo 

papildināmību, lielāku efektivitāti un 

darbības rezultātu redzamību, kā arī lai 

panāktu labāku sinerģiju starp budžetiem. 

Pamatojums 

Komisijai, efektīvāk apkopojot un koordinējot līdzekļus, būtu jāmēģina palielināt valstu 

patērētāju aizsardzības biedrību spēju darboties, jo īpaši dalībvalstīs, kurās ir vājākas 

patērētāju tiesību aizsardzības tradīcijas. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

2. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Programmas mērķis ir atbalstīt politikas 

uzdevumu — iekšējā tirgū galveno 

uzmanību veltīt pilntiesīgam patērētājam. 

Programmas mērķis ir atbalstīt politikas 

uzdevumu — iekšējā tirgū galveno 

uzmanību veltīt pilntiesīgam patērētājam. 
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Programma to panāks, sniedzot 

ieguldījumu patērētāju veselības, drošības 

un mantisko interešu aizsardzībā, kā arī 

atbalstot viņu tiesības uz informāciju, 

izglītošanu un uz pašorganizēšanos savu 

interešu aizstāvēšanai. Ar programmu tiks 

papildinātas, atbalstītas un uzraudzītas 

dalībvalstu politikas nostādnes. 

Programma to panāks, sniedzot 

ieguldījumu patērētāju veselības, drošības 

un mantisko interešu aizsardzībā, kā arī 

atbalstot viņu tiesības uz informāciju, 

izglītošanu un uz pašorganizēšanos savu 

interešu aizstāvēšanai. Ar programmu tiks 

papildinātas, atbalstītas un uzraudzītas 

dalībvalstu politikas nostādnes. 

Programma arī papildinās un radīs 

sinerģijas ar citiem Savienības 

instrumentiem un politikas jomām, jo 

īpaši tiem, kas paredzēti saskaņā ar 

daudzgadu programmu laikposmam 

2014.–2020. gadam „Tiesības un 

pilsonība”, kurā kā viens no mērķiem ir 

paredzēta patērētāju iespēju 

paplašināšana1. 

 ________________ 

 1 Regulas (ES) Nr. XXX/201Y mērķis [(e)] 

[Tiesību un pilsonības programmas 

izstrādāšana laikposmam 2014.–

2020. gadam]. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Kvalitatīvas informācijas sniegšana 

patērētājiem un patērētāju līdzdalība ir 

starpnozaru prioritāte, un tādēļ tā pēc 

iespējas jāiekļauj visos nozaru mērķos un 

visās darbībās, kuras saņem finansējumu 

no jaunās programmas. 

Pamatojums 

Komisijai būtu jāmēģina palielināt informētu patērētāju līdzdalības nozīmi, jo programmas 

galīgais mērķis ir panākt to, ka patērētāji ieņem centrālo vietu vienotajā tirgū. 
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Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – a punkts – 3.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) pēc izmaksu un ieguvumu analīzes 

veikšanas izveidot Eiropas tiešsaistes 

uzņēmumu akreditācijas centru, lai 

uzlabotu pārredzamību, tiesisko 

noteiktību un patērētāju drošību, viņiem 

veicot tiešsaistes darījumus; 

Pamatojums 

Izveidojot Eiropas Tiešsaistes uzņēmumu akreditācijas centru, patērētājiem tiktu dota iespēja 

pārbaudīt uzņēmumu ticamību, palielināt patērētāju uzticēšanos un uzlabot tiešsaistes 

darījumu pārredzamību. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – c punkts – 9.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) izveidot visā ES pieejamu 

elektronisku platformu, ko patērētāji 

varētu izmantot, lai iesniegtu sūdzības, 

dalītos informācijā un saņemtu to, 

novērtētu produktus un saņemtu ekspertu 

padomus; 

Pamatojums 

Izveidojot tiešsaistes platformas un programmatūras, lai tuvinātu patērētājus un uzņēmumus 

tirgum, tiktu panākta efektīvāka līdzdalība. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 
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6. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Finanšu shēma Budžets 

Programmas īstenošanai paredzētais 

finansējums ir EUR 197 000 000 

faktiskajās cenās. 

Programmas īstenošanai paredzētais 

finansējums [17.] punkta nozīmē XX/201Y 

Iestāžu nolīgumā starp Eiropas 

Parlamentu, Padomi un Komisiju par 

sadarbību budžeta lietās un pareizu 

finanšu pārvaldību1 ir EUR 197 000 000 

faktiskajās cenās. Gada apropriācijas 

apstiprina budžeta lēmējiestāde. 

 ________________ 

 1 OV… 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

10. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija programmu īsteno, izmantojot 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

53. pantā minētos pārvaldības veidus.  

Komisija programmu īsteno, izmantojot 

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 vai 

tās saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. XXX/201Y1 grozītās redakcijas 

53. pantā minētos pārvaldības veidus. 

 ________________ 

 1 COM(2010)0815. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija īsteno programmu, pieņemot 

gada darba programmas kā īstenošanas 

aktus, kuros izklāstīti Regulā (EK, 

Euratom) Nr. 1605/2002 paredzētie 

elementi, konkrētāk: 

Komisija īsteno programmu, pieņemot 

gada darba programmas kā īstenošanas 

aktus. Šie īstenošanas akti tiek pieņemti 

atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regulai 

Nr. 182/2011 (ES), ar ko nosaka normas 
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un vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu1. Ar šādiem īstenošanas 

aktiem nosaka elementus, kas paredzēti 

atbilstoši Regulai (EK, Euratom) 

Nr. 1605/2002 pārskatītajā redakcijā, kas 

pieņemta ar Regulu XXX/201Y, 
konkrētāk: 

(a) īstenošanas prioritātes un veicamās 

darbības, tostarp finanšu resursu 

piešķīrumi; 

(a) īstenošanas prioritātes un veicamās 

darbības, tostarp finanšu resursu 

indikatīvie piešķīrumi; 

(b) būtiskie izraudzīšanās un piešķiršanas 

kritēriji, ko izmanto, lai atlasītu 

priekšlikumus, kas saņem finanšu 

ieguldījumus; 

(b) būtiskie izraudzīšanās un piešķiršanas 

kritēriji, ko izmanto, lai atlasītu 

priekšlikumus, kas saņem finanšu 

ieguldījumus; 

(c) plānoto uzaicinājumu uz konkursu un 

uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus laika 

grafiks; 

(c) plānoto uzaicinājumu uz konkursu un 

uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus laika 

grafiks; 

(d) attiecīgā gadījumā atļauja atbilstoši 

Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

izmantot vienreizējus maksājumus, vienību 

izmaksu standartshēmas vai vienotas 

likmes finansējumu; 

(d) kad vien iespējams, atļauja atbilstoši 

Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 

pārskatītajā redakcijā, kas pieņemta ar 

Regulu (ES) Nr.  XXX/201Y, izmantot 

vienreizējus maksājumus, vienību izmaksu 

standartshēmas vai vienotas likmes 

finansējumu; 

(e) kritēriji, pēc kuriem izvērtēt, vai 

atzīstama īpaša noderība. 

(e) kritēriji, pēc kuriem izvērtēt, vai 

atzīstama īpaša noderība.  

 ________________ 

 1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ne vēlāk kā 2018. gada vidū Komisija, 

lai varētu lemt par pasākumu atjaunošanu, 

pārveidošanu vai apturēšanu, izstrādā 

izvērtējuma ziņojumu par to, kā (rezultātu 

un ietekmes līmenī) sasniegti visu 

pasākumu mērķi, cik lietderīgi izmantoti 

2. Ne vēlāk kā 2018. gada vidū Komisija, 

lai varētu lemt par pasākumu atjaunošanu, 

pārveidošanu vai apturēšanu, izstrādā 

izvērtējuma ziņojumu par to, kā (rezultātu 

un ietekmes līmenī) sasniegti visu 

pasākumu mērķi, cik lietderīgi izmantoti 
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resursi un kāda ir bijusi programmas 

Eiropas pievienotā vērtība. Izvērtējumā 

turklāt izskata vienkāršošanas iespējas, 

programmas iekšējo un ārējo saskaņotību, 

tās visu mērķu aktualitāti, kā arī 

programmas pasākumu ieguldījumu 

Savienības gudras, ilgtspējīgas un 

integrējošas izaugsmes prioritātē. Tajā ņem 

vērā iepriekšējās programmas ilgtermiņa 

ietekmes izvērtējuma rezultātus.  

resursi un kāda ir bijusi programmas 

Eiropas pievienotā vērtība. Izvērtējumā 

turklāt izskata vienkāršošanas iespējas, 

programmas iekšējo un ārējo saskaņotību, 

tās visu mērķu aktualitāti, kā arī 

programmas pasākumu ieguldījumu 

Savienības gudras, ilgtspējīgas un 

integrējošas izaugsmes prioritātē. Tajā ņem 

vērā iepriekšējās programmas ilgtermiņa 

ietekmes izvērtējuma rezultātus. Balstoties 

uz šo izvērtējumu un vajadzības gadījumā, 

Komisija var iesniegt priekšlikumu grozīt 

šo regulu. 
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