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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 на Комисията от 14 март 2020 г. година за 
извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на 
разрешение за износ 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/405 на Комисията от 16 март 2020 година за 
определяне на механизмите относно докладите за качеството и тяхното съдържание, 
които трябва да се предават съгласно Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския 
парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства 
(текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/424 на Комисията от 19 март 2020 година за 
представянето на информация на Комисията относно неприлагане на техническите 
спецификации за оперативна съвместимост съгласно Директива (ЕС) 2016/797 

 Препоръка (ЕС) 2020/403 на Комисията от 13 март 2020 година относно процедурите 
за оценяване на съответствието и за надзор на пазара в контекста на заплахата от 
COVID-19 

 Решение (EС) 2020/430 на Съвета от 23 март 2020 година относно временна дерогация 
от Процедурния правилник на Съвета с оглед на трудностите при пътуване, 
предизвикани от пандемията от COVID-19 в Съюза 

 Решение (ЕС) 2020/440 на Европейската централна банка от 24 март 2020 година 
относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна 
ситуация, причинена от пандемия (ЕЦБ/2020/17) 

 Решение за изпълнение (EC) 2020/437 на Комисията от 24 март 2020 г година относно 
хармонизираните стандарти за медицински изделия, изготвени в подкрепа на 
Директива 93/42/ЕИО на Съвета 

 Решение (EC) 2020/369 на Комисията от 4 март 2020 година за предоставяне на 
правомощия на образувания, представляващи интересите на потребителите и 
търговците на равнището на Съюза, да отправят външни предупреждения в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета 
(текст от значение за ЕИП) 

 Решение на Управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на 
условията на живот и труд от 20 декември 2019 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 Eurofound 

 Решение на Управителния съвет на Службата на Европейския съюз за интелектуална 
собственост от 26 март 2020 година относно вътрешните правила по отношение на 
ограниченията на някои права на субектите на данни във връзка с обработването на 
лични данни в рамките на функционирането на Службата на Европейския съюз за 
интелектуална собственост 

 Решение (ЕС) 2020/276 на Съвета от 17 февруари 2020 година относно сключването 
на протокола между Европейския съюз, Исландия и Кралство Норвегия към 
Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство 
Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, 
компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в държава 
членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на 
правоприлагането 

 Протокол между Европейския съюз, Исландия и Кралство Норвегия към 
Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство 
Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, 
компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в държава 
членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на 
правоприлагането 

 Съобщение на Комисията Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 
икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (2020/C 91 I/01) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-234/18 
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Правото на Съюза не възпрепятства държавите членки да предвидят граждански производства 
по конфискация, необосновани от установяването на престъпление 

 Решение на Съда по дело C-766/18 P 

Съдът отменя решението на Общия съд, според което колективната марка "HALLOUMI", 
запазена за кипърските производители на сирене, не е пречка за регистрацията като марка на 
Европейския съюз на знака "BBQLOUMI" за сирената на български производител 

 Решение на Съда по дело C-832/18 

Въздушен пътник, получил обезщетение поради отмяната на полет и приел да пътува с друг 
полет, има право на обезщетение заради закъснението на полета, с който е премаршрутиран 

 Решение на Съда по дело C-103/18 

Държавите членки не могат да изключат от понятието "последователни срочни трудови 
правоотношения" положението на работник, заемащ трайно въз основа на няколко 
назначения длъжност по заместване при липса на процедура за конкурс, като по този начин 
неговото трудово правоотношение е било продължавано имплицитно всяка година 

 Решение на Съда по дело C-125/18 

Испанските юрисдикции трябва да проверяват дали съдържащата се в договорите за ипотечен 
кредит клауза, в която се предвижда прилагане на променлив лихвен процент, основан на 
индекса на испанските спестовни каси, е ясна и разбираема 

 Решение на Съда по дело C-717/18 

За да прецени дали европейската заповед за арест срещу лице, осъдено в Испания за 
престъплението възхвала на тероризма и унижаване на жертвите на тероризма, трябва да се 
изпълни, без да се проверява дали за това престъпление е предвидено наказание и в Белгия, 
белгийските съдилища трябва да вземат предвид размера на наказанието, предвиден в 
испанския закон, който се прилага за извършените деяния 

 Решение на Съда по дело C-482/18 

Санкционният режим, свързан с унгарския данък върху рекламата, е несъвместим с правото 
на Съюза 

 Решения на Съда по дела C-75/18, C-323/18 

Специалните данъци, с които в Унгария се облага оборотът на предприятията в 
телекомуникационния сектор и в сектора на търговията на дребно, са съвместими с правото 
на Съюза 

 Решение на Съда по съединени дела C-558/18, C-563/18 

Съдът обяви за недопустими две преюдициални запитвания относно полските мерки от 2017 
г., с които се въвежда режим на дисциплинарно производство спрямо съдиите 
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