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Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/750 на Комисията от 5 юни 2020 година за 
установяване на процедура за удължаване на преходния период, предвиден в 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 за прилагането на системата за регистрирани 
износители в някои държави — бенефициери по Общата система за преференции 

 Насоки за поетапно и координирано възобновяване на дейностите по издаване на визи 
(2020/C 197 I/01) 

 Информация от Комисията относно неприлагането на някои от разпоредбите на 
Регламент (ЕС) 2020/698 от България Пандемия от COVID-19 (Регламент (ЕС) 2020/698 
на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на 
специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19 и относно 
подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и 
разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучение в определени 
области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стp. 10)) (2020/C 
189/07) 

 Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 27 май 2020 година относно 
ограничаване на разпределенията по време на пандемията от COVID-19 (ЕССР/2020/7) 
(2020/C 212/01) 

 Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, 
заседаващи в рамките на Съвета, относно въздействието на пандемията от COVID-19 и 
възстановяването на спортния сектор (2020/C 214 I/01) 

 Заключения на Съвета относно мерките за противодействие на кризата, предизвикана 
от COVID-19 в областта на образованието и обучението (2020/C 212 I/03) 

 Заключения на Съвета относно демографските предизвикателства — перспективи 
(2020/C 205/03) 

 Заключения на Съвета относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа (2020/C 
202 I/01) 

 Заключения на Съвета относно медийната грамотност в постоянно променящия се свят 
(2020/C 193/06) 

Подбрани други документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/857 на Комисията от 17 юни 2020 година за 
определяне на принципите, които да бъдат включени в договора между Европейската 
комисия и регистъра на домейна от първо ниво .eu в съответствие с Регламент (ЕС) 
2019/517 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 
година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за 
изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2020/741 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 
година относно минималните изисквания за повторното използване на водата (текст от 
значение за ЕИП) 

 Регламент (EС) 2020/740 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 
година относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и 
други параметри, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1369 и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1222/2009 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията от 17 декември 2019 година за 
определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 
1308/2013 и (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
системата за управление на тарифните квоти с лицензии 

 Решение на Европейския надзорен орган по защита на данните от 15 май 2020 г. за 
приемане на Процедурен правилник на ЕНОЗД 

 Споразумение за прекратяване на Двустранните инвестиционни договори между 
държавите — членки на Европейския съюз 

 Споразумение между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на 
визовия режим 
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 Споразумение между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на 
незаконно пребиваващи лица 

 Препоръка (ЕС) 2020/775 на Комисията от 5 юни 2020 година относно основните 
елементи на справедливото обезщетение и други основни елементи, които да бъдат 
включени в техническите, правните и финансовите договорености между държавите 
членки за прилагането на механизмите за помощ съгласно член 15 от Регламент (ЕС) 
2019/941 на Европейския парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в 
електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2020) 3572) 

 Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 6 май 2020 година относно 
ликвидните рискове в инвестиционните фондове (ЕССР/2020/4) (2020/C 200/01) 

 Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, 
заседаващи в рамките на Съвета, относно резултатите от 7-ия цикъл на диалога на ЕС 
по въпросите на младежта Стратегия на Европейския съюз за младежта за периода 
2019—2027 г. (2020/C 212 I/01) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по съединени дела C-762/18, C-37/19 

Работниците имат право на платен годишен отпуск за времето от незаконното уволнение до 
възстановяването им на предишната работа, а при прекратяване на трудовото 
правоотношение - на заместващо обезщетение за неизползвания отпуск 

 Решение на Съда по дело C-36/20 PPU 

Съдебните органи, които трябва да се произнесат по задържането на незаконно пребиваващ 
гражданин на трета страна, могат да приемат молба за международна закрила и трябва да 
информират заинтересованото лице за конкретните ред и условия за подаване на такава 
молба 

 Решение на Съда по дело C-754/18 

Член на семейството на гражданин на Съюза, който не е гражданин на държава членка, но 
притежава карта за постоянно пребиваване, е освободен от задължението да се снабди с 
виза, за да влезе на територията на държавите членки 

 Решение на Съда по дело C-786/18 

Фармацевтичните предприятия не могат да предлагат безплатно на фармацевти мостри на 
лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание 

 Решение на Съда по дело C-581/18 

Не е възможно позоваване на общата забрана за дискриминация на основание гражданство за 
оспорване на уговорка, съдържаща се в договор, сключен между производител на медицински 
изделия и застрахователно дружество, с която се въвежда териториално ограничение на 
застрахователното покритие на гражданската отговорност 

 Решение на Съда по дело C-74/19 

Смущаващото реда поведение на пътник, ползващ въздушен транспорт, може да представлява 
"извънредно обстоятелство", което да освободи превозвача от задължението му да плати 
обезщетение за отмяната или голямото закъснение на съответния полет или на следващ 
полет, опериран от самия него със същото въздухоплавателно средство 

 Решение на Съда по дело C-24/19 
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Постановление и циркулярно писмо, които определят общите условия за издаването на 
разрешение за градоустройствено проектиране за изграждането и експлоатацията на вятърни 
генератори, трябва сами по себе си да бъдат подложени на предварителна екологична оценка. 

 Решение на Съда по дело C-88/19 

Строгата защита на някои животински видове, предвидена в Директивата за местообитанията, 
обхваща и екземплярите, които напускат естественото си местообитание и се озовават в зони, 
населени с хора 

 Решение на Съда по дело C-78/18 

Ограниченията, които Унгария е наложила за финансирането на гражданските организации от 
лица, установени извън тази държава членка, не са в съответствие с правото на Съюза 

 Решение на Съда по съединени дела C-262/18 P, C-271/18 P 

Съдът потвърждава решението на Комисията, съгласно което здравноосигурителните 
организации, осъществяващи дейност в Словакия под контрола на държавата, не попадат в 
обхвата на правилата на Съюза в областта на държавните помощи 

 Решение на Общия съд по дело T-399/16 

Общият съд отменя решението на Комисията, с което се отхвърля планираното придобиване 
на Telefonica UK от Hutchison 3G UK в сектора на пазара на мобилните далекосъобщения 

 Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-597/18 P, C-598/18 P, C-
603/18 P, C-604/18 P 

Според генералния адвокат Pitruzzella, юрисдикциите на Съюза не разполагат с 
правораздавателна компетентност да разглеждат искове за обезщетение, предявени срещу 
Еврогрупата 

 Заключения на генералния адвокат по дела C-620/18, C-626/18 

Генералният адвокат Campos Sanchez-Bordona предлага на Съда да отхвърли жалбите за 
отмяна, подадени от Унгария и Полша срещу директивата, която укрепва правата на 
командированите работници 
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