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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/194 на Комисията от 12 февруари 2020 година за 
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 904/2010 на 
Съвета по отношение на специалните режими за данъчно задължени лица, 
предоставящи услуги на данъчно незадължени лица, извършващи дистанционни 
продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/193 на Комисията от 12 февруари 2020 година за 
определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на 
техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с 
референтни дати в периода 31 декември 2019 г. — 30 март 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) 

 Директива (EС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 година за определяне на 
общия режим на облагане с акциз (преработен текст) 

 Решение (ЕС) 2020/263 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2020 
година за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки 
(преработен текст) 

 Решение (ЕС, Евратом) 2020/266 на Съвета от 25 февруари 2020 година за 
разрешаване на започването на преговори за ново споразумение за партньорство с 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия 

 Решение (ЕС) 2020/135 на Съвета от 30 януари 2020 година относно сключването на 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (текст от 
значение за ЕИП) 

 Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 

 Декларация на Европейския съюз, направена в съответствие с член 185, трета алинея 
от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 

 Протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество 
Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация 
Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, 
компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка 
или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането 

 Практически указания към страните относно делата пред Съда 

 Процедурен правилник на Евроюст 

 Процедурен правилник за обработването и защитата на личните данни в Евроюст 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по съединени дела C-515/17 P, C-561/17P 

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е постановил, че наличието на 
договор за преподавателска дейност между страна и нейния адвокат засяга изискването за 
независимост на процесуалния представител пред юрисдикциите на Съюза 
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