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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1642 на Комисията от 5 ноември 2020 година за 
определяне на техническите елементи на масива от данни по специалната тема за 
2022 г. "професионални умения" и на променливите, събирани на всеки осем години 
във връзка с "пенсия и участие на пазара на труда" в областта на работната сила, в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета 
(текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1646 на Комисията от 7 ноември 2020 година 
относно мерките на търговската политика по отношение на определени продукти от 
Съединените американски щати след решението по търговски спор съгласно 
Договореността за уреждане на спорове на Световната търговска организация 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1647 на Комисията от 9 ноември 2020 година за 
определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на 
техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с 
референтни дати през периода 30 септември 2020 г. – 30 декември 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) 2020/1668 на Комисията от 10 ноември 2020 година за 
определяне на подробностите и функционалните характеристики на информационната 
и комуникационна система, която трябва да се използва за целите на Регламент (ЕС) 
2019/515 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на 
стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка (текст от значение за 
ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1721 на Комисията от 17 ноември 2020 година за 
определяне на техническите елементи на масивите от данни за здравето и качеството 
на живот на извадковото изследване в област "Доходи и условия на живот" съгласно 
Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейският парламент и на Съвета (текст от значение 
за ЕИП) 

 Решение (ОВППС) 2020/1639 на Съвета от 5 ноември 2020 година за установяване на 
общите условия,при които трети държави могат по изключение да бъдат поканени да 
участват в отделни проекти по линия на ПСС 

 Решение за изпълнение (EC) 2020/1669 на Комисията от 10 ноември 2020 година 
относно пилотен проект за изпълнение на някои разпоредби за административно 
сътрудничество, установени в Регламент (ЕС) 2018/1807 на Европейския парламент и 
на Съвета относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския 
съюз посредством Информационната система за вътрешния пазар (текст от значение за 
ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2020/1689 на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 16 
септември 2020 година за подновяване на временното изискване към физическите или 
юридическите лица, които имат нетни къси позиции, да намалят праговете за 
уведомяване за нетни къси позиции по отношение на емитиран акционерен капитал на 
дружества, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар и да 
уведомяват компетентните органи при надхвърляне на определен праг в съответствие 
с член 28, точка 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета 

 Решение (ЕС) 2020/1708 на Съвета от 13 ноември 2020 година относно финансовите 
вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на 
Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2022 г., годишната 
сума за 2021 г., първата част от вноската за 2021 г. и индикативна необвързваща 
прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2023 и 2024 

 Решение (ЕС) 2020/1722 на Комисията от 16 ноември 2020 година относно 
количеството квоти, които да бъдат издадени в Съюза като цяло за 2021 г. в рамките 
на системата на ЕС за търговия с емисии (нотифицирано под номер C(2020)7704) 
(текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1734 на Комисията от 18 ноември 2020 година за 
изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, 
направени от държавите членки по линия на Европейския фонд за гарантиране на 
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земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2020) 7860) (само текстовете на 
английски, български, гръцки, естонски, испански, италиански, литовски, немски, 
нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, унгарски, френски, чешки и 
шведски език са автентични) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1745 на Съвета от 18 ноември 2020 година относно 
привеждането в действие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в 
областта на защитата на личните данни и относно временното привеждане в действие 
на някои разпоредби на достиженията на правото от Шенген в Ирландия 

 Решение за изпълнение (EC) 2020/1766 на Комисията от 25 ноември 2020 година за 
определяне за ограничен период от време на еквивалентността на регулаторната 
уредба, приложима по отношение на централните депозитари на ценни книжа от 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета 

 Решение на управителния съвет на Съвместно предприятие "Биотехнологични 
производства" от 26 март 2020 година за определяне на вътрешни правила относно 
ограниченията на определени права на субектите на данни във връзка с 
обработването на лични данни в рамките на функционирането на СП "БП" 

 Решение № 18/2020 на Комитета на регионите относно публичния достъп до 
документи на Комитета на регионите 

 Решение на управителния съвет на съвместното предприятие за изпълнение на втората 
инициатива за иновативни лекарства от 11 август 2020 година за определяне на 
вътрешни правила относно ограниченията на определени права на субекти на данни 
във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на СП 
"ИИЛ 2" 

 Рамково споразумение между Европейския съюз и Организацията на обединените 
нации за предоставяне на взаимна подкрепа на терен в контекста на съответните им 
мисии и операции 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1627 на Комисията от 3 ноември 2020 година за 
определяне на извънредни мерки за третия референтен период (2020—2024 г.) на 
схемата за ефективност и за таксуване в Единното европейско небе поради 
пандемията от COVID-19 

 Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 102/20/COL от 31 август 2020 година за 
разрешаване на Норвегия да удължи някои срокове, посочени в член 2 от Регламент 
(ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета 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 [2020/1635] 

 Решение (ЕС) 2020/1659 на Съвета от 6 ноември 2020 година за допълнително 
удължаване на временната дерогация от Процедурния правилник на Съвета, въведена 
с Решение (ЕС) 2020/430 и удължена с решения (ЕС) 2020/556, (ЕС) 2020/702, (ЕС) 
2020/970 и (ЕС) 2020/1253, с оглед на трудностите при пътуване, предизвикани от 
пандемията от COVID-19 в Съюза 

 Препоръка (ЕС) 2020/1595 на Комисията от 28 октомври 2020 година относно 
стратегиите за тестване за COVID-19, включително използването на бързи тестове за 
антигени 

 Препоръка (ЕС) 2020/1632 на Съвета от 30 октомври 2020 година относно 
координиран подход към ограничаването на свободното движение в отговор на 
пандемията от COVID-19 в Шенгенското пространство 

 Препоръка (ЕС) 2020/1743 на Комисията от 18 ноември 2020 година относно 
използването на бързи тестове за антигени за диагностициране на инфекция със 
SARS-CoV-2 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-61/19 
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Договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, съдържащ клауза, че клиентът се е 
съгласил със събирането и съхраняването на документа му за самоличност, не е годен да 
докаже, че той е дал надлежно съгласието си, когато полето относно тази клауза е отметнато 
от администратора на лични данни преди подписването на договора 

 Решение на Съда по дело C-59/19 

По принцип хотел, който използва платформата Booking.com, може да заведе иск срещу 
Booking.com пред съд на държавата членка, в която е установен хотелът, за да се преустанови 
евентуална злоупотреба с господстващо положение 

 Решение на Съда по дело C-510/19 

Прокурорите в Нидерландия не са "изпълняващ съдебен орган" за целите на изпълнението на 
европейска заповед за арест, тъй като могат да получават конкретни указания от страна на 
нидерландския министър на правосъдието 

 Решение на Съда по съединени дела C-225/19, C-226/19 

Държава членка, която приема решение за отказ да издаде "шенгенска" виза поради 
възражение, отправено от друга държава членка, трябва да посочи в това решение коя е тази 
държава членка и конкретното основание за отказ, възприето на базата на това възражение, 
евентуално заедно със съображенията за възражението 

 Решение на Съда по дело C-663/18 

Държава членка не може да забрани търговията с канабидиол (CBD), законно произведен в 
друга държава членка, когато е екстрахиран от цялото растение cannabis sativа, а не само от 
влакната и семената 

 Решение на Съда по дело C-243/19 

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

 Решение на Съда по дело C-644/18 

Италия е нарушила правото на Съюза в областта на качеството на атмосферния въздух 

НОВОСТИ - АРХИВ  
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