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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/911 на Комисията от 30 юни 2020 година за 
определяне на характеристиките на точките за безжичен достъп с малък обхват 
съгласно член 57, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент 
и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (текст от 
значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1013 на Комисията от 20 юли 2020 година за 
определяне на техническите елементи на масива от данни, за установяване на 
техническите формати за предаване на информацията, както и за определяне на 
подробните изисквания при докладите относно качеството и на съдържанието на тези 
доклади във връзка с организирането на извадково изследване в област "Използване 
на информационни и комуникационни технологии" за референтната 2021 година 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета (текст от 
значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1070 на Комисията от 20 юли 2020 година за 
определяне на характеристиките на точките за безжичен достъп с малък обхват 
съгласно член 57, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент 
и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (текст от 
значение за ЕИП) 

 Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския 
съюз и правителството на Китайската народна република 

 Решение (ЕС) 2020/969 на Комисията от 3 юли 2020 година за установяване на 
правила за прилагане във връзка с длъжностното лице по защита на данните, 
ограниченията на правата на субектите на данни и прилагането на Регламент (ЕС) 
2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 
2008/597/ЕО на Комисията 

 Решение на Управителния съвет на Европейската агенция по морска безопасност от 6 
април 2020 година относно вътрешните правила, свързани с ограниченията на 
определени права на субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в 
рамките на функционирането на ЕАМБ 

 Решение на Европейския инвестиционен фонд от 4 юни 2020 година относно 
вътрешните правила за ограниченията на някои права на субектите на данни във 
връзка с обработването на лични данни в рамките на дейности, извършвани от 
Европейския инвестиционен фонд 

 Решение № 1/2020 на Управителния съвет на съвместното предприятие Shift2Rail от 27 
март 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 S2R 

 Насоки относно практическото прилагане на критерия за основна функционална 
възможност от определението на "услуга на платформите за споделяне на 
видеоклипове" съгласно Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (2020/C 
223/02) 

 Насоки в съответствие с член 13, параграф 7 от Директивата за аудио-визуалните 
медийни услуги относно изчисляването на дела на европейските произведения в 
каталозите на услуги по заявка и за определянето на понятията "малобройна 
аудитория" и "нисък оборот" (2020/C 223/03) 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Регламент (ЕС) 2020/1042 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 
година за определяне на временни мерки във връзка със сроковете за етапите на 
събиране, проверка и разглеждане, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/788 относно 
европейската гражданска инициатива, с оглед на избухването на COVID-19 

 Регламент (ЕС) 2020/1043 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 
година относно провеждането на клинични изпитвания и доставката на лекарствени 
продукти за хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично 
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модифицирани организми и предназначени за лечение или превенция на 
коронавирусното заболяване (COVID-19) 

 Препоръка (ЕС) 2020/912 на Съвета от 30 юни 2020 година относно временното 
ограничение на неналожителните пътувания в ЕС и възможното премахване на това 
ограничение 

 Решение (EС) 2020/970 на Съвета от 3 юли 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 и (ЕС) 2020/702, с оглед на 
трудностите при пътуване, предизвикани от пандемията от COVID-19 в Съюза 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-129/19 

Държавите членки трябва да предоставят обезщетение на всички жертви на извършено с 
насилие умишлено престъпление, включително на пребиваващите на тяхната територия 

 Решение на Съда по дело C-610/18 

Работодател на шофьори на тежкотоварни превозни средства, наети на работа в 
международния автомобилен транспорт, е транспортното предприятие, което упражнява 
спрямо тях действителната власт, понася разходите за заплатите им и разполага с 
действителното право да ги уволни 

 Решение на Съда по дело C-311/18 

Съдът обявява за невалидно Решение 2016/1250 относно адекватността на защитата, 
осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ 

 Решение на Съда по дело C-81/19 

Договорна клауза, която не е била договорена, но отразява правило, което според 
националните правни норми при отсъствие на други уговорки в това отношение се прилага 
между страните, не попада в обхвата на правото на Съюза относно неравноправните клаузи в 
потребителските договори 

 Решение на Съда по дело C-264/19 

При незаконно качване на филм на онлайн платформа като YouTube притежателят на правата 
може, съгласно Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната 
собственост, да поиска от оператора единствено пощенския адрес на съответния потребител, 
но не и неговия електронен адрес, IP адрес или телефонен номер 

 Решение на Съда по дело C-343/19 

Срещу производител на автомобили, чиито незаконосъобразно манипулирани превозни 
средства са препродадени в други държави членки, може да се предяви иск пред 
юрисдикциите на тези държави 

 Решение на Съда по съединени дела C-698/18, C-699/18 

В национална правна уредба може да се предвиди давностен срок за иск за възстановяване на 
основание на неравноправна клауза в договор, сключен между продавач или доставчик и 
потребител 

 Решение на Съда по дело C-297/19 
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Публичноправните юридически лица могат да носят отговорност за екологичните щети, 
причинени от дейности, извършвани в интерес на общността по силата на делегирана по 
закон задача, като експлоатацията на помпена станция за отводняване на земеделски площи 

 Решения на Съда по дела C-549/18, C-550/18 

Румъния и Ирландия са осъдени да заплатят на Комисията еднократна сума в размер 
съответно на 3 000 000 EUR и на 2 000 000 EUR 
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