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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 
година относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при 
събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на 
доказателства) (преработен текст) 

 Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 
година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи 
по граждански или търговски дела ("връчване на документи") (преработен текст) 

 Регламент (ЕС) 2020/1998 на Съвета от 7 декември 2020 година относно 
ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека 

 Регламент (ЕС) 2020/1785 на Съвета от 16 ноември 2020 година за откриване на 
автономни тарифни квоти на Съюза при внос на някои продукти от риболов на 
Канарските острови от 2021 г. до 2027 г. и за определяне на начина на тяхното 
администриране 

 Регламент (ЕС) 2020/2131 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 
година за премахване на митата върху определени стоки 

 Регламент (ЕС) 2020/2170 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 
година относно прилагането на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза 

 Регламент (ЕС,Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 2020 година относно общ режим на обвързаност с условия за защита на 
бюджета на Съюза 

 Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 
година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за 
изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 
по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 
2021 г. и 2022 г. 

 Регламент (ЕС) 2020/2222 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 
година относно някои аспекти на безопасността на железопътния транспорт и 
свързаността по отношение на трансграничната инфраструктура, свързваща Съюза и 
Обединеното кралство чрез фиксираната транспортна връзка през Ламанша (текст от 
значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2020/2224 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 
година относно общи правила за гарантиране на основна свързаност на автомобилния 
превоз на товари и пътници след края на преходния период, посочен в 
Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (текст от 
значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2020/2225 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 
година относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки след края 
на преходния период, предвиден в Споразумението за оттеглянето на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2020/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 
година относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на изтичането на 
преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия (текст от значение за ЕИП) 

 Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 
година относно представителни искове за защита на колективните интереси на 
потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО (текст от значение за ЕИП) 

 Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 
година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека 
(преработена) (текст от значение за ЕИП) 
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 Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета oт 14 декември 2020 година относно 
системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 
2014/335/ЕС, Евратом 

 Решение (ОВППС) 2020/1999 на Съвета от 7 декември 2020 година относно 
ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човека 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2165 на Комисията от 9 декември 2020 година за 
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на минималните стандарти за качество на 
данните и техническите спецификации за въвеждане на снимки и дактилоскопични 
данни в Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните 
проверки и връщането (нотифицирано под номер С(2020) 8599) 

 Решение (ЕС) 2020/2228 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 
година относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) 

 Решение на управителния съвет на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (Cedefop) от 6 май 2020 година за приемане на вътрешни 
правила, свързани с ограничения на определени права на субекти на данни във 
връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на Cedefop 

 Решение на Европейския омбудсман от 9 ноември 2020 година относно вътрешните 
правила за ограничаване на определени права на субектите на данни при 
обработването на лични данни 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2043 на Комисията от 11 декември 2020 година за 
дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 по отношение на учебните години 
2019/2020 и 2020/2021 във връзка с проверките на място в помещенията на 
заявителите на помощ или на учебните заведения за целите на схемата за училищата 

 Решение (ЕС) 2020/2005 на Съвета от 4 декември 2020 година за предоставяне, по 
силата на Регламент (ЕС) 2020/672, на временна подкрепа на Ирландия с цел 
ограничаване на риска от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на 
избухването на COVID-19 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2183 на Комисията от 21 декември 2020 година 
относно някои защитни мерки във връзка с докладването на инфекция със SARS-CoV-2 
при норки и други животни от семейство Mustelidae и при енотовидни кучета 
(нотифицирано под номер С(2020) 9531) (текст от значение за ЕИП) 

 Препоръка (ЕС) 2020/2243 на Комисията от 22 декември 2020 година относно 
координиран подход към пътуванията и транспорта в отговор на щама на SARS-COV-2, 
наблюдаван в Обединеното кралство 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-584/19 

За разлика от европейската заповед за арест, европейската заповед за разследване може да 
бъде приета от прокуратурата на държава членка, за която съществува риск да получава 
конкретни указания от изпълнителната власт 

 Решение на Съда по дело C-398/19 

Гражданин на Съюза може да бъде екстрадиран в трета страна само след допитване до 
държавата членка, чийто гражданин е 

 Решение на Съда по дело C-62/19 

Услуга, която свързва директно посредством мобилно приложение клиентите с шофьорите на 
таксиметрови автомобили представлява услуга на информационното общество, когато не е 
неразделна част от една обща услуга, чийто главен компонент е транспортна услуга 

 Решение на Съда по дело C-815/18 
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Директивата относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги е 
приложима към транснационалното предоставяне на услуги в сектора на автомобилния 
транспорт 

 Решение на Съда по дело C-490/19 

Правото на Съюза забранява възпроизвеждането на формата или на външния вид на продукт, 
защитен от защитено наименование за произход, при определени обстоятелства 

 Решение на Съда по дело C-336/19 

За да насърчат хуманното отношение към животните при обредното клане държавите членки 
могат, без да нарушат прогласените в Хартата основни права, да изискват извършването на 
обратимо зашеметяване, което не може да доведе до смъртта на животното 

 Решение на Съда по дело C-132/19 P 

Съдът отменя решение на Комисията, с което за да се запази конкуренцията на пазарите 
предложените от предприятие ангажименти стават задължителни 

 Решения на Съда по дела C-620/18, C-626/18 

Съдът отхвърля подадените от Унгария и Полша жалби за отмяна на директивата за 
подсилване на правата на командированите работници 

 Решение на Съда по дело C-316/19 

Като е извършила едностранно изземването на документи от архивите на ЕЦБ, Словения не е 
изпълнила задължението си да спазва принципа на неприкосновеност на архивите на Съюза 

 Решение на Съда по дело C-808/18 

Унгария не е изпълнила задълженията си по правото на Съюза в областта на процедурите за 
предоставяне на международна закрила и за връщане на граждани на трети страни, които са в 
незаконен престой 

 Решение на Съда по съединени дела C-597/18 P, C-598/18 P, C-604/18 P 

Съдът потвърждава решенията на Общия съд в частта, в която се отхвърлят предявените от 
няколко частни лица и дружества искове за обезщетение поради актове и действия на 
институциите на Съюза, приети в рамките на финансова помощ, предоставена на Република 
Кипър и поставена в зависимост от преструктурирането на банковия ? сектор 

 Решение на Общия съд по дело T-93/18 

Общият съд потвърждава, че правилата на Международния съюз по кънки (ISU), които 
предвиждат строги санкции за спортистите, участващи в състезания по бързо пързаляне с 
кънки, непризнати от ISU, противоречат на правилата на ЕС в областта на конкуренцията 
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