
Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. януари 2021 г. 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/16 на Комисията от 8 януари 2021 година за 
определяне на необходимите мерки и на практическата уредба относно базата данни 
за ветеринарните лекарствени продукти на Съюза (база данни за продуктите на 
Съюза) 

 Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 
година относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни 
контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) 
№ 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 
2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2021/56 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2021 
година за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в 
зоната на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа 
риба тон, и за изменение на Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета 

 Решение (ЕС) 2021/3 на Съвета от 23 ноември 2020 година относно позицията, която 
трябва да се заеме от името на Европейския съюз на подновената шестдесет и трета 
сесия на Комисията за упойващите вещества по отношение на включването на 
канабиса и свързани с канабиса вещества в списъците по Единната конвенция по 
упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и Конвенцията за 
психотропните вещества от 1971 г. 

 Решение (ЕС) 2021/4, взето с общото съгласие на представителите на правителствата 
на държавите членки от 9 декември 2020 година относно местонахождението на 
седалището на Европейския център за промишлени, технологични и изследователски 
експертни познания в областта на киберсигурността 

 Решение (ЕС) 2021/8 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 
година за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на 
уставния капитал на Европейския инвестиционен фонд 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/31 на Комисията от 13 януари 2021 година за 
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на минималните стандарти за качество на 
данните и техническите спецификации за въвеждане на снимки, ДНК профили и 
дактилоскопични данни в Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на 
полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни 
въпроси и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1345 на Комисията 
(нотифицирано под номер С(2020)9228) 

 Решение (ОВППС) 2021/38 на Съвета от 15 януари 2021 година за установяване на 
общ подход относно елементите на сертификатите за краен потребител в контекста на 
износа на малки оръжия и леки въоръжения и боеприпаси за тях 

 Решение на Управителния комитет на Изпълнителната агенция за малките и средните 
предприятия относно вътрешните правила, свързани с ограниченията на определени 
права на субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в рамката на 
дейностите, осъществявани от Агенцията 

 Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на 
съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела 

 Кодекс за поведение на настоящите и бившите членове на Европейската сметна палата 

Документи на ЕС във връзка с Брекзит 

 СПОРАЗУМЕНИЕ за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство – 
Уведомление от Съюза 

 СПОРАЗУМЕНИЕ за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна 

 СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на 
класифицирана информация 

http://web.apis.bg/e.php?i=686950&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=687432&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=687432&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=687629&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=687629&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=686912&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=686916&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=686916&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=686910&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=686910&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=687202&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=687192&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=687634&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=687634&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=687338&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=687694&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=686876&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=686893&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=686880&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=686880&b=1


 СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество между правителството на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия и Европейската общност за атомна енергия 
относно безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели 

 Декларации, посочени в Решението на Съюза относно подписването от името на Съюза 
и за временно прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество и на 
Споразумението относно процедурите за сигурност при обмен и защита на 
класифицирана информация 

 Решение (ЕС) 2020/2252 на Съвета от 29 декември 2020 година относно подписването, 
от името на Съюза, и временното прилагане на Споразумението за търговия и 
сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, 
от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от 
друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и 
защита на класифицирана информация 

 Решение (Евратом) 2020/2253 на Съвета от 29 декември 2020 г. за одобряване на 
сключването от Европейската комисия на Споразумението между правителството на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската общност 
за атомна енергия за сътрудничество относно безопасното използване на ядрената 
енергия за мирни цели и сключването от Европейската комисия, от името на 
Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за търговия и 
сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, 
от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от 
друга страна 

 Известие относно временното прилагане на Споразумението за търговия и 
сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, 
от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от 
друга страна, на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и 
защита на класифицирана информация и на Споразумението между правителството на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската общност 
за атомна енергия за сътрудничество относно безопасното използване на ядрената 
енергия за мирни цели 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-16/19 

Практиката на работодател, състояща се в изплащане на добавка към заплатата само на 
работниците и служителите с увреждания, които са представили удостоверение за признаване 
на увреждане след избрана от самия него дата, може да съставлява пряка или непряка 
дискриминация, основана на увреждане 

 Решение на Съда по дело C-393/19 

Противоречи на правото на Съюза национална правна уредба, която позволява конфискация 
на средство, използвано за извършване на престъпление квалифицирана контрабанда, но 
принадлежащо на трето добросъвестно лице 

 Решение на Съда по съединени дела C-422/19 и C-423/19 

Държава членка от еврозоната може да задължи своята администрация да приема плащания в 
брой, но също така може да ограничи тази възможност за плащане поради съображения, 
свързани с обществения интерес 

 Решение на Съда по дело C-441/19 

Преди да издаде решение за връщане на непридружено ненавършило пълнолетие лице, 
държавата членка трябва да провери дали съществува подходяща възможност за приемане на 
това лице в държавата на връщане 
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 Решение на Съда по дело C-414/20 PPU 

Европейска заповед за арест следва да се счита за невалидна, когато не е издадена въз 
основа на национална заповед за задържане или друг подлежащ на изпълнение съдебен акт 
със същата юридическа сила 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-645/19 

Генерален адвокат Bobek: органът за защита на личните данни в държавата, в която се 
намира основното място на установяване на администратора или обработващия данни в ЕС, се 
ползва с обща компетентност да инициира съдебно производство за нарушения на ОРЗД във 
връзка с трансгранично обработване на данни 

© Апис Европа АД 
Представяне на "ЕВРО ПРАВО"   

http://web.apis.bg/e.php?i=687107&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=687136&b=1
apis://Base=NORM&DocCode=99973&Type=201/

