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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 
година относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на 
предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 
2019/1937 (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2020/1531 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октoмври 2020 
година за оправомощаване на Франция да договори, подпише и сключи международно 
споразумение за допълнение на Договора между Франция и Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия относно изграждането и експлоатацията от 
частни концесионери на фиксирана транспортна връзка през Ламанша 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1406 на Комисията от 2 октомври 2020 година за 
определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и 
формулярите за обмена на информация и оказването на съдействие между 
компетентните органи, ЕОЦКП, Комисията и други субекти по член 24, параграф 2 и 
член 25 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно 
пазарната злоупотреба (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1435 на Комисията от 9 октомври 2020 година 
относно задълженията на регистрантите да актуализират своите регистрации съгласно 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 
(текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1463 на Съвета от 12 октомври 2020 година за 
прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1542 относно ограничителните мерки срещу 
разпространението и употребата на химическо оръжие 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1471 на Комисията от 12 октомври 2020 година за 
определяне на лихвените проценти за отчетната 2021 година на ЕФГЗ, които да се 
прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, 
обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1546 на Комисията от 23 октомври 2020 година за 
установяване на структурата и подробните правила за описанието на използваните 
източници и методи за изготвянето на агрегатите на брутния национален доход и на 
техните компоненти в съответствие с Европейската система от сметки (ЕСС 2010) 
(текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ОВППС) 2020/1464 на Съвета от 12 октомври 2020 година за насърчаване на 
ефективния контрол върху износа на оръжие 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1479 на Комисията от 14 октомври 2020 година 
относно определянето на приоритетните списъци за разработването на мрежови 
кодекси и насоки за електроенергията в периода 2020—2023 г. и за природния газ 
през 2020 г. (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2020/1502 на Комисията от 15 октомври 2020 година за определяне на 
вътрешни правила по отношение на предоставянето на информация на субектите на 
данни и ограничаването на някои от техните права в контекста на обработването на 
лични данни от Комисията в рамките на механизма за сътрудничество, създаден с 
Регламент (ЕС) 2019/452 на Европейския парламент и на Съвета 

 Решение (ЕС) 2020/1512 на Съвета от 13 октомври 2020 година относно насоки за 
политиките за заетост на държавите членки 

 Решение (ЕС) 2020/1575 на Европейската централна банка от 27 октомври 2020 
година относно оценката и последващите действия по информация за нарушения, 
подадена чрез инструмента за подаване на сигнали за нарушения, когато засегнатото 
лице е високопоставен служител на ЕЦБ (ЕЦБ/2020/54) 

 Препоръка (EC) 2020/1364 на Комисията от 23 септември 2020 година относно 
законните пътища за закрила в ЕС: насърчаване на презаселването, хуманитарния 
прием и допълнителни други възможности 

 Препоръка (ЕС) 2020/1365 на Комисията от 23 септември 2020 година относно 
сътрудничеството между държавите членки във връзка с операции, извършвани от 
плавателни съдове, притежавани или експлоатирани от частни субекти с цел дейности 
по търсене и спасяване 
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 Препоръка (ЕС) 2020/1366 на Комисията от 23 септември 2020 година относно 
механизъм на ЕС за подготвеност и управление на кризи в областта на миграцията 
(Подробен план за подготвеност и кризи в областта на миграцията) 

 Препоръка (ЕС) 2020/1563 на Комисията от 14 октомври 2020 година относно 
енергийната бедност 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 
година за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на 
избухването на COVID-19 (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1343 на Съвета от 25 септември 2020 година за 
предоставяне на временна подкрепа на Република България съгласно Регламент (ЕС) 
2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните 
обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19 

 Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета от 13 октомври 2020 година относно 
координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на 
пандемията от COVID-19 (текст от значение за ЕИП) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-321/19 

Разходите за пътна полиция не могат да бъдат вземани предвид при изчисляване на тол 
таксите за ползване на трансевропейската пътна мрежа от тежкотоварни автомобили 

 Решения на Общия съд по дела T-249/17, T-254/17, T-255/17 

Общият съд отменя частично решенията на Комисията за проверка, приети въз основа на 
предположения за антиконкурентни практики от страна на няколко френски предприятия, 
упражняващи дейност в сектора на дистрибуцията 

© Апис Европа АД 
Представяне на "ЕВРО ПРАВО"   

http://web.apis.bg/e.php?i=683782&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=684543&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=684081&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=684081&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=683736&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=684155&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=684652&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=683963&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=683925&b=1
apis://Base=NORM&DocCode=99973&Type=201/

