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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

Законодателни актове 

 Регламент(ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 
година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска 
политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 
1307/2013 

 Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 
година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата 
селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 

 Регламент (ЕС) 2021/2282 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 
година относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 
2011/24/ЕС (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2021/2303 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 
година относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна 
на Регламент (ЕС) № 439/2010 

 Директива (ЕС) 2021/2167 на Европейския парламент и на Съвета oт 24 ноември 2021 
година относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити и за изменение 
на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2021/2084 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2021 
година относно участието на Съюза в европейското партньорство в областта на 
метрологията, съвместно предприето от няколко държави членки 

 Решение (ЕС) 2021/2316 на Европейския парламент и на Съвета от 22 декември 2021 
година относно Европейска година на младежта (2022 г.) (текст от значение за ЕИО) 

Незаконодателни актове 

 Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета от 19 ноември 2021 година за създаване на 
съвместните предприятия в рамките на програмата "Хоризонт Европа" и отмяна на 
Регламенти (ЕО) № 219/2007, (ЕС) № 557/2014, (ЕС) № 558/2014, (ЕС) № 559/2014, 
(ЕС) № 560/2014, (ЕС) № 561/2014 и (ЕС) № 642/2014 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2179 на Комисията от 9 декември 2021 година 
относно функционалните елементи на публичния интерфейс, свързан с 
Информационната система за вътрешния пазар за командироването на водачи в 
сектора на автомобилния транспорт 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2228 на Комисията от 14 декември 2021 година за 
определяне на среднопретеглената стойност на максималните цени за терминиране в 
мобилни мрежи в Съюза и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2082 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2236 на Комисията от 15 декември 2021 година 
относно специалните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) 2021/1529 на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за 
предприсъединителна помощ (ИПП III) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2248 на Комисията от 16 декември 2021 година за 
определяне на параметрите на електронния интерфейс между националните 
митнически системи и информационната и комуникационна система за надзор на 
пазара, както и за определяне на данните, които трябва да се предават чрез този 
интерфейс (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2286 на Комисията от 16 декември 2021 година 
относно данните, които трябва да се предоставят за референтната 2023 година по 
силата на Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно 
интегрирана статистика за земеделските стопанства, що се отнася до списъка на 
променливите и тяхното описание, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1200/2009 на 
Комисията (текст от значение за ЕИП) 
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 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2289 на Комисията от 21 декември 2021 година за 
определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския 
парламент и на Съвета относно представянето на съдържанието на стратегическите 
планове по ОСП и относно електронната система за сигурен обмен на информация 

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

 Решение (ЕС) 2021/2121 на Комисията от 6 юли 2020 година относно управлението на 
записи и архиви 

 Решение (ОВППС) 2021/2309 на Съвета от 22 декември 2021 година относно 
информационни дейности на Съюза в подкрепа на прилагането на Договора за 
търговията с оръжие 

 Препоръка (ЕС) 2021/2122 на Съвета от 26 ноември 2021 година относно Пакт за 
научни изследвания и иновации в Европа 

 Препоръка (ЕС) 2021/2279 на Комисията от 15 декември 2021 година относно 
използването на методите за определяне на отпечатъка върху околната среда за 
измерване и оповестяване на показатели за екологосъобразността на продукти и 
организации на база жизнения цикъл 

 Насоки (ЕС) 2021/2253 на Европейската централна банка от 2 ноември 2021 година за 
определяне на принципите на етичната рамка на Евросистемата (ЕЦБ/2021/49) 
(преработен текст) 

 Насоки (ЕС) 2021/2256 на Европейската централна банка от 2 ноември 2021 година за 
определяне на принципите на етичната рамка на единния надзорен механизъм 
(ЕЦБ/2021/50) (преработен текст) 

 Правилник за дейността наЕвропейския комитет на регионите 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/2187 на Комисията от 9 декември 2021 година за 
установяване на равностойност на сертификатите за COVID-19, издадени от Република 
Ливан, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на 
Европейския парламент и на Съвета, с це 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/2188 на Комисията от 9 декември 2021 година за 
установяване на равностойност на сертификатите за COVID-19, издадени от 
Обединените арабски емирства, със сертификатите, издадени в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета, с цел улесняване на 
упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза (текст от 
значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (EC) 2021/2189 на Комисията от 9 декември 2021 година за 
установяване на равностойност на сертификатите за COVID-19, издадени от Република 
Кабо Верде, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на 
Европейския парламент и на Съвета, с цел улесняване на упражняването на правото 
на свободно движение в рамките на Съюза (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/2296 на Комисията от 21 декември 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 Тунис, 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) 2021/2297 на Комисията от 21 декември 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 
Черна гора, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на 
Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/2298 на Комисията от 21 декември 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 
Източна република Уругвай, 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) 2021/2299 на Комисията от 21 декември 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 
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Тайланд, 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) 2021/2300 на Комисията от 21 декември 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 
Тайван (Настоящото решение не следва да се тълкува като отразяващо официалната 
позиция на Европейския съюз по отношение на правния статут на Тайван.), 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-490/20 

Ненавършило пълнолетие дете, гражданин на Съюза, чийто акт за раждане, съставен от 
приемащата държава членка, посочва като негови родители две лица от един и същ пол: 
държавата членка, на която това дете е гражданин, е задължена да му издаде карта за 
самоличност или паспорт, без да изисква предварително съставяне на акт за раждане от 
своите национални власти 

 Решение на Съда по дело C-3/20 

Наказателен орган, който разследва действия на управител на централна банка на държава 
членка и установи, че те очевидно не са осъществени при изпълнение на служебните му 
задължения, може да продължи производството си срещу този управител, тъй като имунитетът 
му по отношение на съдебни производства не важи 

 Решение на Съда по дело C-251/20 

Разпространяване в интернет на изявления, за които се твърди, че са злепоставящи: може да 
се поиска обезщетение за вредата, причинена в резултат на тези изявления на територията на 
държава членка, пред съдилищата на тази държава членка 

 Решение на Съда по дело C-497/20 

Правото на Съюза допуска върховният съд от системата на общите съдилища в държава 
членка да не може да отмени постановено в нарушение на правото на Съюза решение на 
върховния съд от системата на административните съдилища в тази държава членка 

 Решение на Съда по дело C-124/20 

По гражданско дело може да се прави позоваване на установената в правото на Съюза 
забрана да се спазват вторичните санкции, наложени от Съединените щати на Иран 

 Решение на Съда по съединени дела C-146/20 

Полетът трябва да се счита за "отменен", когато опериращият въздушен превозвач изтегли 
полета за по-ранен час с повече от един час 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-319/20 

Според генералния адвокат Richard de la Tour държавите членки могат да позволят на 
сдруженията за защита на интересите на потребителите да предявяват представителни искове 
при посегателства срещу защитата на личните данни 

 Заключения на генералния адвокат по дела C-156/21, C-157/21 
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Генерален адвокат Campos Sanchez-Bordona: трябва да се отхвърлят жалбите на Унгария и 
Полша срещу режима на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза в случай на 
нарушения на принципите на правовата държава 
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