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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета oт 24 юни 2021 
година за създаване на Фонда за справедлив преход 

 Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 
година за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 1296/2013 

 Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 
година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния 
фонд 

 Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 
година относно специалните разпоредби за цел "Европейско териториално 
сътрудничество" (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие 
и инструменти за външно финансиране 

 Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 
година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, 
както и на финансовите правила за тях и за фонд "Убежище, миграция и интеграция", 
фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на 
границите и визовата политика 

 Регламент (ЕС) 2021/1077 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 
година за създаване на Инструмент за финансова подкрепа за оборудване за 
митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите 

 Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 
година за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата 
и за изменение на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски закон 
за климата) 

 Регламент (ЕС) 2021/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 
година за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и 
за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004 

 Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 
година за създаване на фонд Убежище, миграция и интеграция 

 Регламент (ЕС) 2021/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 
година за създаване на Инструмент за финансова подкрепа за управлението на 
границите и визовата политика като част от Фонда за интегрирано управление на 
границите 

 Регламент (ЕС) 2021/1149 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 
година за създаване на фонд "Вътрешна сигурност" 

 Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета oт 7 юли 2021 
година за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на регламенти 
(ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС, Евратом) 2021/1163 на Европейския парламент от 24 юни 2021 година 
за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на 
омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, 
ЕО, Евратом 

 Регламент (ЕС) 2021/1173 на Съвета от 13 юли 2021 година за създаване на Съвместно 
предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и за 
отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1488 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1079 на Комисията от 24 юни 2021 година за 
определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент 
(ЕС) 2019/880 на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането и вноса на 
движими културни ценности 

 Директива (ЕС) 2021/1187 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 
година относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по 
осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) 

 Решение (ЕС) 2021/1093 на Съвета от 28 юни 2021 година за определяне на правилата 
за прилагане по отношение на длъжностното лице по защита на данните на Съвета, 
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прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета, 
ограниченията на правата на субектите на данни в контекста на изпълнението на 
задачите на длъжностното лице по защита на данните на Съвета и за отмяна на 
Решение 2004/644/ЕО на Съвета 

 Решение № 41/2021 на Сметната палата относно правилата за сигурност за защита на 
класифицираната информация на EC (КИЕС) 

 Препоръка (ЕС) 2021/1086 на Комисията от 23 юни 2021 година за изграждането на 
съвместно киберзвено 

 Препоръка (ЕС) 2021/1222 на Комисията от 20 юли 2021 година за установяване на 
практическо ръководство относно европейското сътрудничество във връзка с 
функциите за брегова охрана 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Делегиран регламент (ЕС) 2021/1061 на Комисията от 28 юни 2021 година за 
удължаване на референтния период, предвиден в Регламент (ЕС) 2020/1429 на 
Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за устойчив 
железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19 (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/1126 на Комисията от 8 юли 2021 година за 
установяване на еквивалентност на сертификатите за COVID-19, издадени от 
Швейцария, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на 
Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) [2021/1074] на Европейската централна банка от 18 юни 2021 година 
относно временното изключване на някои експозиции към централни банки от мярката 
за общата експозиция предвид пандемията от COVID-19 и за отмяна на Решение (ЕС) 
2020/1306 (ЕЦБ/2021/27) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1073 на Комисията от 28 юни 2021 година за 
определяне на техническите спецификации и правила за прилагането на рамката за 
доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, въведена с Регламент (ЕС) 2021/953 на 
Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2021/1072 на Съвета от 28 юни 2021 година за временна дерогация от 
Решение 2013/471/ЕС за отпускане на дневни надбавки и възстановяване на пътни 
разходи на членовете на Европейския икономически и социален комитет и техните 
заместници с оглед на трудностите при пътуване, предизвикани от пандемията от 
COVID-19 в Съюза 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по съединени дела C-804/18, C-341/19 

Забраната за носене на всяка форма на видимо изразяване на политически, философски или 
религиозни убеждения на работното място може да бъде обоснована с необходимостта за 
работодателя да се представи неутрално по отношение на клиентите или да предотврати 
социални конфликти 

 Решение на Съда по дело C-742/19 

Съдът уточнява случаите, в които Директивата относно някои аспекти на организацията на 
работното време не се прилага за дейностите, извършвани от военнослужещи 

 Решение на Съда по дело C-795/19 

Естонското законодателство, съгласно което служителят в затвор, чийто слух не покрива 
минимално изискуемото ниво на слуха, е абсолютно невъзможно да остане на работа, и което 
не позволява да се провери дали този служител е в състояние да изпълнява функциите си, 
противоречи на правото на Съюза 

 Решение на Съда по дело C-535/19 
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Съдът потвърждава правото на икономически неактивните граждани на Съюза, пребиваващи в 
държава членка, различна от тази по произход, да бъдат осигурени в рамките на 
обществената здравноосигурителна система в приемащата държава членка 

 Решение на Съда по дело C-848/19 P 

Законосъобразността на всеки акт на институциите на Съюза, свързан с политиката на 
последния в областта на енергетиката, трябва да се преценява с оглед на принципа на 
енергийна солидарност 

 Решение на Съда по дело C-830/19 

Европейска политика за развитие на селските райони: критерият за определяне, позволяващ 
на млад земеделски стопанин да получи достъп до помощта за стартиране на предприятие, е 
критерият за стандартния брутен производствен обем на цялото земеделско стопанство, а не 
само на притежаваната от този земеделски стопанин част 

 Решение на Общия съд по дело T-668/19 

Общият съд за първи път се произнася по регистрацията на звукова марка, представена в 
аудиоформат 

 Решение на Общия съд по дело T-635/19 

Главната причина за преобразуването на Banca delle Marche от италианските органи е, че тази 
банка е неуспешна 

 Решение на Общия съд по дело T-677/20 

Общият съд потвърждава, че помощта, предоставена от Австрия на Austrian Airlines като 
обезщетение за вредите от отмяната или промяната на разписанието на полетите му 
вследствие на пандемията от COVID19, е съвместима с вътрешния пазар 
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