
Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. август 2020 г. 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕC) 2020/1208 на Комисията от 7 август 2020 година 
относно структурата, формaта, процедурите за предоставяне и прегледа на 
информация, докладвана от държавите членки съгласно разпоредбите на Регламент 
(ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 749/2014 на Комисията (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1207 на Комисията от 19 август 2020 година за 
установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на общите спецификации за повторна обработка 
на изделия за еднократна употреба (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за 
установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент (ЕС) 
2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика 
и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (текст от значение за 
ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1145 на Комисията от 31 юли 2020 година за 
определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на 
техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с 
референтни дати в периода 30 юни 2020 г. — 29 септември 2020 г. в съответствие с 
Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и 
упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (текст от значение 
за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1121 на Комисията от 29 юли 2020 година относно 
събирането и споделянето на статистически данни за потребителите и обратна 
информация от потребителите относно предлаганите от единната цифрова платформа 
услуги в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на 
Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 
година относно електронната информация за товарни превози (текст от значение за 
ЕИП) 

 Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 
година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и 
Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния 
транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за 
изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 

 Решение № 64 на Управителния съвет на Европейската служба за подкрепа в областта 
на убежището от 6 юли 2020 година за приемане на вътрешни правила, свързани с 
ограниченията на определени права на субекти на данни във връзка с обработването 
на лични данни в рамките на функционирането на EASO 

 Решение на управителния съвет на Европол от 9 юни 2020 година относно вътрешните 
правила, засягащи ограниченията на определени права на субектите на данни във 
връзка с обработването на лични данни от административен характер от страна на 
Европол 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1188 на Съвета от 6 август 2020 година относно 
започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични 
данни в Обединеното кралство 

 Пакет за мобилност I относно автомобилния транспорт — Декларация на Комисията 
(2020/C 252/01) 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Препоръка на Европейската централна банка от 27 юли 2020 година относно 
политиките за разпределяне на дивиденти по време на пандемията от COVID-19 и за 
отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/19 (ЕЦБ/2020/35) (2020/C 251/01) 

 Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 27 май 2020 година относно 
наблюдение на последиците за финансовата стабилност от мораториуми върху дълг, 
схеми за публични гаранции и други мерки от фискално естество, предприети за 
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защита на реалната икономика в отговор на пандемията от COVID-19 (ECCP/2020/8) 
(2020/C 249/01) 
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