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

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Регламент (ЕС) 2020/699 на Съвета от 25 май 2020 година относно временни мерки 
във връзка с общите събрания на европейските дружества (SE) и европейските 
кооперативни дружества (SCE) 

 Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 
година за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на 
COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, 
свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и 
продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство 
(текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2020/697 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 
година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/352 с цел да се позволи на управителния 
орган на пристанището или на компетентния орган гъвкавост по отношение на 
събирането на такси за ползване на пристанищната инфраструктура в контекста на 
избухването на COVID-19 

 Регламент (ЕС) 2020/696 на Европейския парламент и на Съвета oт 25 май 2020 
година за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за 
извършване на въздухоплавателни услуги в Общността във връзка с пандемията от 
COVID-19 (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 година за създаване на Европейски 
инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при 
извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/633 на Комисията от 8 май 2020 година за 
определяне на временни мерки за приемането на електронни копия на оригиналните 
официални документи във връзка със заявленията за тарифни квоти за внос на 
селскостопански продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос, и 
във връзка със заявленията за лицензии за внос на олющен ориз Basmati, поради 
пандемията от COVID-19 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/600 на Комисията от 30 април 2020 година за 
въвеждане на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2016/1150, Регламент за изпълнение (ЕС) № 615/2014, Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2015/1368 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 по отношение на 
някои мерки за справяне с кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 

 Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията от 30 април 2020 година относно 
временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 
1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията 
на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени 
от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки 

 Решение (ЕС) 2020/701 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година 
за предоставяне на макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките 
за разширяване и съседство, в контекста на пандемията от COVID-19 

 Насоки относно свободното движение на медицински специалисти и минимална 
хармонизация на квалификацията, свързани със спешните мерки в контекста на 
COVID-19 — препоръки във връзка със Директива 2005/36/ЕО (2020/C 156/01) 

 Насоки за приемане на дерогации за целия Съюз по отношение на медицински изделия 
в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) 2017/745 (2020/C 171/01) 

 Насоки относно постепенното възстановяване на транспортните услуги и свързаността 
— COVID-19 (2020/C 169/02) 

 Насоки на ЕС за постепенно възoбновяване на туристическите услуги и за санитарни 
протоколи в обектите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството — COVID-19 
(2020/C 169/01) 

 Препоръка (ЕС) 2020/648 на Комисията от 13 май 2020 година за предлагането на 
ваучери на пътниците и туристите като алтернатива на възстановяването на сумите, 
заплатени за отменени пакетни туристически и транспортни услуги в контекста на 
пандемията от COVID-19 

 Към поетапен и координиран подход за възстановяване на свободата на движение и 
премахване на контрола по вътрешните граници — COVID-19 (2020/C 169/03) 
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Подбрани други документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/572 на Комисията от 24 април 2020 година 
относно структурата за докладване, която трябва да бъде следвана при докладите за 
разследване на железопътни произшествия и инциденти (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/585 на Комисията от 27 април 2020 година 
относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2021, 2022 и 
2023 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от растителен и животински 
произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци 
(текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/641 на Комисията от 12 май 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 31 март 2020 г.—29 юни 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) 

 Решение (ЕС) 2020/655 на Европейската централна банка от 5 май 2020 година за 
приемане на правила за прилагане във връзка със защитата на данни в Европейската 
централна банка и за отмяна на Решение ЕЦБ/2007/1 (ЕЦБ/2020/28) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2020/668 на Комисията от 18 май 2020 година относно 
хармонизираните стандарти за личните предпазни средства, изготвени в подкрепа на 
Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2020/674 на Комисията от 15 май 2020 година относно 
предложената европейска гражданска инициатива, озаглавена "Въвеждане на 
безусловни основни доходи (БОД) в целия ЕС" ("Start Unconditional Basic Incomes (UBI) 
throughout the EU") (нотифицирано под номер С(2020) 3190) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2020/675 на Комисията от 15 май 2020 година относно 
предложената европейска гражданска инициатива, озаглавена "Свобода на споделяне" 
("Freedom to share") (нотифицирано под номер С(2020) 3191) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-641/18 

Пострадалите от крушението на кораб, плаващ под панамско знаме, могат да предявят иск 
пред италианските юрисдикции, с който да ангажират гражданската отговорност на 
италиански организации, класифицирали и сертифицирали този кораб 

 Решения на Общия съд по дела T-607/17, T-716/17, T-8/18 

Общият съд отхвърли жалбите против решението на Комисията да обяви за неправомерна 
помощта на Италия в полза на няколко авиокомпании, обслужващи Сардиния 
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