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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2020/493 на Европейския парламент и на Съвета от 30 март 2020 
година относно системата за фалшиви и автентични документи онлайн (FADO) и за 
отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/572 на Комисията от 24 април 2020 година 
относно структурата за докладване, която трябва да бъде следвана при докладите за 
разследване на железопътни произшествия и инциденти (текст от значение за ЕИП) 

 Решение на Административния съвет на Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество на енергийните регулатори от 12 декември 2019 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 
Агенцията 

 Решение на Управителния съвет на Европейската агенция по отбрана от 24 февруари 
2020 година относно приемане на вътрешни правила, свързани с ограниченията на 
определени права на субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в 
рамките на функционирането на ЕДА 

 Насоки (ЕС) 2020/497 на Европейската централна банка от 20 март 2020 година 
относно вписването на някои данни в регистъра на данни за институциите и 
филиалите от националните компетентни органи (ЕЦБ/2020/16) 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/466 на Комисията от 30 март 2020 година относно 
временни мерки за ограничаване на рисковете за здравето на хората, животните и 
растенията и хуманното отношение към животните при някои сериозни сривове в 
системите за контрол на държавите членки поради болестта, причинена от 
коронавирус (COVID-19) (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (EС) 2020/521 на Съвета от 14 април 2020 година за активиране на 
спешната подкрепа по Регламент (ЕС) 2016/369 и за изменение на разпоредбите на 
посочения регламент предвид избухването на COVID-19 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/531 на Комисията от 16 април 2020 година за 
предоставяне на дерогация за 2020 година от член 75, параграф 1, трета алинея от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
размера на авансовите плащания при директни плащания и при мерки за развитие на 
селските райони, свързани с площи и животни, и от член 75, параграф 2, първа 
алинея от същия регламент по отношение на директните плащания 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/532 на Комисията от 16 април 2020 година за 
дерогация по отношение на 2020 г. от регламенти за изпълнение (ЕС) № 809/2014, 
(ЕС) № 180/2014, (ЕС) № 181/2014, (ЕС) 2017/892, (ЕС) 2016/1150, (ЕС) 2018/274, 
(ЕС) 2017/39, (ЕС) 2015/1368 и (ЕС) 2016/1240 по отношение на някои 
административни проверки и проверки на място, приложими в областта на общата 
селскостопанска политика 

 Регламент (ЕС) 2020/533 на Европейската централна банка от 15 април 2020 година 
относно удължаването на сроковете за отчитане на статистическа информация 
(ЕЦБ/2020/23) 

 Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията от 3 април 2020 година за освобождаване от 
вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от 
пандемията от COVID-19 през 2020 г. (нотифицирано под номер C(2020) 2146) 

 Решение (ЕС) 2020/525 на Съвета на надзорниците на Европейския орган за ценни 
книжа и пазари от 16 март 2020 година относно изискване от физическите или 
юридическите лица, които имат нетни къси позиции, временно да намалят праговете 
за уведомяване за нетни къси позиции по отношение на емитирания акционерен 
капитал на дружества, чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар, над 
определен праг и да уведомят компетентните органи в съответствие с член 28, 
параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета 
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 Решение за изпълнение (EC) 2020/534 на Комисията от 16 април 2020 година за 
временно спиране на разглеждането на заявления за членство в съществуващи 
европейски референтни мрежи (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2020/545 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2020 
година за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавното финансиране на 
бюджетни мерки във връзка с епидемията от COVID-19 и за укрепване на 
Европейската прокуратура 

 Решение (ЕС) 2020/546 на Европейския парламент и на Съвета 17 април 2020 година 
относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за 
финансиране на незабавни бюджетни мерки в контекста на епидемията от COVID-19 

 Решение (ЕС) 2020/547 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2020 
година относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. 
за предоставяне на спешна помощ на държавите членки и за допълнително укрепване 
на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението 
на COVID-19 

 Насоки относно упражняването на свободното движение на работници по време на 
епидемичния взрив от COVID-19 (2020/C 102 I/03) 

 Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за 
обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19 
(2020/C 108 I/01) 

 Насоки относно спешната помощ от ЕС при трансгранично здравно сътрудничество във 
връзка с кризата с COVID-19 (2020/C 111 I/01) 

 Насоки относно оптималното и рационално снабдяване с лекарства с цел 
предотвратяване на недостига по време на пандемията от COVID-19 (2020/C 116 I/01) 

 Насоки относно опазването на здравето, репатрирането и пътническите услуги за 
моряците, пътниците и други лица, намиращи се на борда на кораби (2020/C 119/01) 

 Насоки относно диагностичните тестове за COVID-19 и техните характеристики 
(2020/C 122 I/01) 

 Насоки за мобилните приложения, които подпомагат борбата с пандемията от COVID-
19, във връзка със защитата на данните (2020/C 124 I/01) 

 Насоки относно прилагането на съответните разпоредби на ЕС в областта на 
процедурите за предоставяне на убежище и за връщане и относно презаселването 
(2020/C 126/02) 

 Съвместна европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки във 
връзка с COVID-19 (2020/C 126/01) 

 Препоръка (ЕС) 2020/518 на Комисията от 8 април 2020 година относно общ 
инструментариум на Съюза за използване на технологии и данни за борба с кризата, 
породена от COVID-19, и за нейното преодоляване, и по-специално относно мобилните 
приложения и използването на анонимизирани данни за мобилността 

 Препоръка на Европейската централна банка от 27 март 2020 година относно 
политиките за разпределяне на дивиденти по време на пандемията COVID-19 и за 
отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/1 (ЕЦБ/2020/19) (2020/C 102 I/01) 

 Временна рамка за оценка на антитръстови въпроси относно икономическо 
сътрудничество в отговор на спешни ситуации, произтичащи от настоящото 
разпространение на COVID-19 (2020/C 116 I/02) 

 Указание относно временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС, 
относно улесняването на режима за транзитно преминаване с цел репатриране на 
граждани на ЕС и относно последиците за визовата политика (2020/C 102 I/02) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-507/18 

Хомофобските изявления представляват дискриминация в областта на заетостта и 
професиите, когато са направени от лице, което има или може да бъде възприето като имащо 
решаващо влияние върху политиката на работодател по наемане на работа 

 Решение на Съда по съединени дела C-715/17,C-718/17,C-719/17 
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Като отказват да приложат временния механизъм за преместване на кандидати за 
международна закрила, Полша, Унгария и Чехия не изпълняват задълженията си по правото 
на Съюза 

 Решение на Съда по дело C-897/19 PPU 

Когато държава членка трябва да вземе решение по искане за екстрадиция, направено от 
трета държава във връзка с гражданин на държава от Европейската асоциация за свободна 
търговия (ЕАСТ), която е страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), държавата членка трябва да провери, че въпросният гражданин няма да 
бъде осъден на смърт, подложен на изтезание или на нечовешко или унизително отношение 
или наказание 
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