Eiropas Savienības Regulas,
kuras stājas spēkā ES dalībvalstīs 2020.gadā
Regulas nosaukums

Komisijas
2019/1828

Deleģētā

regula

(ES)

Komisijas
2019/1829

Deleģētā

regula

(ES)

Komisijas
2019/1830

Deleģētā

regula

(ES)

Komisijas
2019/1827

Deleģētā

regula

(ES)

Komisijas Regula (ES) 2015/1189

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr.
65/2014

een.ec.europa.eu

Datums

Temats

Stājas spēkā
2020.gada 1.janvārī

Publisko piegādes, pakalpojumu
un būvdarbu līgumu un metu
konkursu robežvērtības

Stājas spēkā
2020.gada 1.janvārī

Piegādes, pakalpojumu un
būvdarbu līgumu un metu
konkursu robežvērtības

Stājas spēkā
2020.gada 1.janvārī

Piegādes, pakalpojumu un
būvdarbu līgumu robežvērtības

Stājas spēkā
2020.gada 1.janvārī

Koncesiju robežvērtības

Stājas spēkā
2020.gada 1.janvārī

Ekodizaina prasības cietā kurināmā
katliem.

4.posms stājas
spēkā 2020.gada
1.janvārī

Jaunas prasības attiecībā uz
energomarķējumu sadzīves
cepeškrāšņu un tvaika nosūcējiem.

3. panta
d) apakšpunkts stāsies
spēkā 2020.gada
1.janvārī

Jaunas prasības attiecībā uz
energomarķējumu televizoriem ar
energoefektivitātes klasēm A+++,
A++, A+, A, B, C, D.

Stājas spēkā
2020.gada 1.janvārī

Grozīts I pielikums Padomes
Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu
un statistikas nomenklatūru un
kopējo muitas tarifu

Piemēro no 2020.gada
1.janvāra

CO2 emisiju standartu noteikšana
jauniem vieglajiem pasažieru
automobiļiem un jauniem
vieglajiem komerciālajiem
transportlīdzekļiem

Piemēro no 2020.gada
2.janvāra

Prasības gaisa satiksmes
pārvaldības/aeronavigācijas
pakalpojumu sniedzējiem

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/127

Piemēro no 2020.gada
22.februāra

Īpašā sastāva un informācijas
prasības, kuras piemēro
maisījumiem zīdaiņiem un papildu
ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/128

Daļēji piemēro no
2019.gada 22.februāra
un 2020.gada
22.februāra

Īpašā sastāva un informācijas
prasības, kuras piemēro īpašiem
medicīniskiem nolūkiem paredzētai
pārtikai

Komisijas Regula (ES) 2019/1782

Stājas spēkā 220.gada
1.aprīlī

Energoefektivitātes prasības
ārējiem barošanas avotiem.

Piemēro no 2020.gada
1.aprīļa

Pārtikas produkta galvenās
sastāvdaļas izcelsmes valsts vai
izcelsmes vietas norādīšana

Stājas spēkā 2020.
gada 19. aprīlī

Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu
preču savstarpēja atzīšana

Komisijas
Deleģētā
Nr.1062/2010

Komisijas Īstenošanas
2019/1776[2]

regula

regula

(ES)

(ES)

Eiropas Parlamenta un Padomes regula
(ES) 2019/631

Komisijas
2017/373

Komisijas
2018/775

Īstenošanas

Īstenošanas

regula

regula

(ES)

(ES)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula
(ES) 2019/515

een.ec.europa.eu
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula
(ES)2017/745 un 2017/746

Komisijas
2019/779

Komisijas
2018/763

Īstenošanas

Īstenošanas

regula

regula

(ES)

(ES)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula
2019/1150

Komisijas
2019/2014

Deleģētā

Komisijas Īstenošanas
2019/2243

regula

regula

(ES)

(ES)

Piemēro no 2020.gada
26.maija

Prasības medicīnisko ierīču un In
vitro diagnostikas medicīnisko
ierīču ražotājiem, ražotāja
pilnvarotajiem pārstāvjiem,
importētājiem un izplatītājiem

Piemēro no 2020.gada
16.jūnija

Paredzēti sīki izstrādāti par ritekļu
apkopi atbildīgo struktūru
sertifikācijas sistēmas noteikumi

Piemēro no 2020.gada
16.jūnija

Noteikta praktiska kārtību vienoto
drošības sertifikātu izdošanai
dzelzceļa pārvadājumu
uzņēmumiem

Stājas spēkā 2020.
gada 12. jūlijā

Stingrāk regulēs tiešsaistes
tirdzniecības platformu darbību
attiecībā uz komersantu
sniegtajiem pakalpojumiem.

Stājās spēkā 2019.
gada
decembrī, piemēro no
2021. gada 1. marta,
izņemot 10. pantu (no
2019. gada 25.
decembra) un 3. panta
1. punkta a) un b)
apakšpunktu(no 2020.
gada 1. novembra)

Jaunas prasības attiecībā uz
energomarķējumu sadzīves veļas
mazgāšanas mašīnām un
žāvēšanas mašīnām.

Piemēro no 2020.gada
21.decembra

Eiropas regulējums, kas paredz
piemērot noteiktas prasības
elektronisko sakaru komersantiem

een.ec.europa.eu
Šī faktu lapa tiek finansēta no Eiropas Savienības COSME programmas (2014–2020) ietvaros

