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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2021/1901 на Комисията от 29 октомври 2021 година за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване (текст от 
значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1938 на Комисията от 9 ноември 2021 година за 
установяване на образец на идентификационен документ за движение с нетърговска 
цел на птици домашни любимци към държава членка от територия или трета държава 
и за отмяна на Решение 2007/25/ЕО (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1964 на Комисията от 11 ноември 2021 година за 
определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на 
техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с 
референтни дати през периода 30 септември 2021 г. — 30 декември 2021 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) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2007 на Комисията от 16 ноември 2021 година за 
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 904/2010 на 
Съвета по отношение на специалния режим за малките предприятия 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2037 на Комисията от 22 ноември 2021 година за 
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на операторите от 
задълженията за регистрация на животновъдни обекти за аквакултура и за водене на 
дневник (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2021/2048 на Съвета от 23 ноември 2021 година за временно 
суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои 
промишлени продукти на Канарските острови 

 Делегиран регламент (ЕС) 2021/2065 на Комисията от 25 август 2021 година за 
установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на калкан в Черно море 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1956 на Комисията от 10 ноември 2021 година 
относно създаването и организацията на Мрежата на Съюза за знания в областта на 
гражданската защита (нотифицирано под номер C(2021) 7939) (текст от значение за 
ЕИП) 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/1967 на Комисията от 11 ноември 2021 година за 
създаване на задължително хранилище на данни и задължителен цифров механизъм 
за обмен на информация в съответствие с Директива 2002/49/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2021/2053 на Комисията от 8 ноември 2021 година относно секторния 
референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, 
показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на 
производството на метални изделия за целите на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (EC) 2021/2054 на Комисията от 8 ноември 2021 година относно секторния 
референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, 
показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на 
телекомуникациите и услугите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
за целите на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
(текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ОВППС) 2021/2072 на Съвета от 25 ноември 2021 година в подкрепа на 
изграждането на устойчивост по отношение на биологичната безопасност и 
биологичната сигурност чрез Конвенцията за забрана на биологични и токсични 
оръжия 

 Решение (ОВППС) 2021/2073 на Съвета от 25 ноември 2021 година в подкрепа на 
повишаването на оперативната ефективност на Организацията за забрана на 
химическото оръжие (ОЗХО) чрез сателитни изображения 

 Решение на управителния съвет относно вътрешните правила, свързани с 
ограниченията на определени права на субекти на данни във връзка с обработването 
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на лични данни в рамките на функционирането на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права, и за отмяна на Решение 2019/05 на изпълнителния съвет от 27 
септември 2019 г. 

 Препоръка (ЕС) 2021/1970 на Комисията от 10 ноември 2021 година относно общо 
европейско пространство на данни за културното наследство 

 Споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна 

 Споразумение за въздушен транспорт между Европейския съюз и неговите държави 
членки, от една страна, и държавата Катар, от друга страна 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2071 на Комисията от 25 ноември 2021 година за 
подлагане на наблюдение на износа на определени ваксини и активни вещества, 
използвани при производството на тези ваксини 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/1894 на Комисията от 28 октомври 2021 година за 
установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на 
свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от 
Република Армения, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 
2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/1895 на Комисията от 28 октомври 2021 година за 
установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на 
свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, със сертификатите, 
издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на 
Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/1993 на Комисията от 15 ноември 2021 година за 
установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на 
свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от 
Нова Зеландия, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 
2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/1994 на Комисията от 15 ноември 2021 година за 
установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на 
свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от 
Република Молдова, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 
2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/1995 на Комисията от 15 ноември 2021 година за 
установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на 
свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от 
Грузия, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на 
Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/1996 на Комисията от 15 ноември 2021 година за 
установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на 
свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от 
Република Сърбия, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 
2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/2056 на Комисията от 24 ноември 2021 година за 
установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на 
свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от 
Република Того, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 
2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/2057 на Комисията от 24 ноември 2021 година за 
установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на 
свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от 
Република Сингапур, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 
2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-821/19 
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Като е инкриминирала организационната дейност, извършвана с цел да се създаде 
възможност за започването на процедура за предоставяне на международна закрила от лица, 
които не отговарят на националните критерии за предоставяне на такава закрила, Унгария е 
нарушила правото на Съюза. 

 Решение на Съда по дело C-91/20 

Общата европейска система за убежище по принцип допуска държава членка да разпростира 
автоматично като производно право и с цел запазването на целостта на семейството статута 
на бежанец спрямо непълнолетното дете на родител, на когото е предоставен този статут 

 Решение на Съда по дело C-564/19 

Правото на Съюза не допуска вследствие на протест на генералния прокурор в интерес на 
закона национален върховен съд да установи незаконосъобразността на преюдициално 
запитване, отправено от по-нисшестоящ съд, тъй като поставените въпроси не са релевантни 
и необходими за решаването на спора в главното производство 

 Решение на Съда по съединени дела C-748/19, C-749/19, C-750/19, C-751/19, C-
752/19, C-753/19, C-754/19 

Правото на Съюза не допуска действащия в Полша режим, позволяващ на министъра на 
правосъдието да командирова съдии в по-високи по степен наказателни съдилища, при което 
министърът, който едновременно с това е и главен прокурор, може във всеки момент, без да 
се мотивира, да прекрати командироването 

 Решение на Съда по дело C-214/20 

Съдът уточнява обхвата на понятието "работно време" по отношение на период на дежурство 
в условията на постоянно разположение на повикване 

 Решение на Съда по дело C-833/19 P 

Съдът потвърждава актовете на Съвета, които оставят Hamas в списъка на ЕС на 
терористичните организации 

 Решение на Общия съд по дело T-495/19 

Общият съд отхвърля жалбата на Румъния срещу решението на Комисията да регистрира 
предложената гражданска инициатива с наслов "Политиката на сближаване в полза на 
равенството между регионите и на устойчивостта на регионалните култури" 

 Заключения на генералния адвокат по съединени дела C-793/19, C-794/19, C-140/20, 
C-339/20 VD, C-397/20 SR 

Генералният адвокат М. Campos Sanchez-Bordona отново посочва, че общото и неизбирателно 
запазване на данни за трафик и на данни за местонахождение във връзка с електронните 
съобщения е разрешено единствено в случай на сериозна заплаха за националната сигурност 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-479/21 PPU 

Генералният адвокат Kokott: Разпоредбите на Споразумението за оттегляне и на 
Споразумението за търговия и сътрудничество, които предвиждат запазването на действието 
на режима на европейската заповед за арест по отношение на Обединеното кралство, са 
обвързващи за Ирландия 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-485/20 
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Заетост на хората с увреждания: според генералния адвокат Rantos работодателят има 
задължение, произтичащо от подходящото приспособяване на работната среда, да преназначи 
работник, който е станал неспособен да заема длъжността си, на друга длъжност, когато това 
лице е компетентно, в състояние и на разположение, и когато такава мярка не представлява 
непропорционална тежест за работодателя 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-267/20 

Картел на камиони в Испания : генерален адвокат Rantos уточнява времевия обхват на 
Директивата за обезщетяване на пострадали от антиконкурентни практики 
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