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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2021/782 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 
година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен 
транспорт (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2021/784 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 
година относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн 
(текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2021/691 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 
година относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за 
съкратени работници (ЕФПГ) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1309/2013 

 Регламент (ЕС) 2021/690 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 
година за създаване на програма за вътрешния пазар, конкурентоспособността на 
предприятията, включително малките и средните предприятия, областта на 
растенията, животните, храните и фуражите, и европейската статистика (програма 
"Единен пазар"), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) 
№ 254/2014 и (ЕС) № 652/2014 (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2021/692 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 
година за създаване на програма "Граждани, равенство, права и ценности" и за отмяна 
на Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент 
(ЕС) № 390/2014 на Съвета 

 Регламент (ЕС) 2021/693 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 
година за създаване на програма "Правосъдие" и за отмяна на Регламент (ЕС) № 
1382/2013 

 Регламент (ЕС) 2021/694 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 
година за създаване на програмата "Цифрова Европа" и за отмяна на Решение (ЕС) 
2015/2240 (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (EС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета oт 28 април 2021 
година за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации 
"Хоризонт Европа", за определяне на нейните правила за участие и разпространение 
на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013 
(текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2021/696 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 
година за създаване на космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз 
за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 
285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС 

 Регламент (ЕС) 2021/697 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 
година за създаване на Европейски фонд за отбрана и за отмяна на Регламент (ЕС) 
2018/1092 (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС, Евратом) 2021/768 на Съвета от 30 април 2021 година за определяне 
на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 

 Регламент (ЕС) 2021/783 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 
година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и 
за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2021/785 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 
година за създаване на програма на Съюза за борба с измамите и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 250/2014 

 Регламент (ЕС) 2021/840 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 
година за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото 
срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма "Перикъл IV") и за отмяна 
на Регламент (ЕС) № 331/2014 

 Решение (EC) 2021/764 на Съвета от 10 май 2021 година за създаване на специфична 
програма за изпълнение на Рамковата програма за научни изследвания и иновации 
"Хоризонт Европа" и за отмяна на Решение 2013/743/EC (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (Евратом) 2021/765 на Съвета от 10 май 2021 година за създаване на 
Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна 
енергия за периода 2021—2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни 
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изследвания и иновации "Хоризонт Европа" и за отмяна на Регламент (Евратом) 
2018/1563 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/725 на Комисията от 4 май 2021 година за 
дерогация по отношение на 2021 г. от регламенти за изпълнение (ЕС) № 809/2014, 
(ЕС) № 180/2014, (ЕС) № 181/2014, (ЕС) 2017/892, (ЕС) 2016/1150, (ЕС) 2018/274, 
(ЕС) № 615/2014 и (ЕС) 2015/1368 по отношение на някои административни проверки 
и проверки на място, приложими в областта на общата селскостопанска политика 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/744 на Комисията от 6 май 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 31 март 2021 г. – 29 юни 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) 2021/763 на Комисията от 23 април 2021 година за 
определяне на техническите стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент 
(ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2014/59/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информация 
на надзорните органи и публичното оповестяване на минималното изискване за 
собствени средства и приемливи задължения (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС, Евратом) 2021/770 на Съвета от 30 април 2021 година относно 
изчисляването на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки 
от пластмаса, относно методите и процедурата за предоставяне на този собствен 
ресурс, относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства и 
относно някои аспекти на собствения ресурс на база брутен национален доход 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/776 на Комисията от 11 май 2021 година за 
установяване на образците на някои формуляри, както и техническите правила за 
ефективния обмен на информация съгласно Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския 
парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се внасят в 
Съюза или се изнасят от него 

 Решение (ОВППС) 2021/698 на Съвета от 30 април 2021 година за сигурността на 
системите и услугите, които се разгръщат, експлоатират и използват в рамките на 
космическата програма на Съюза и които могат да засегнат сигурността на Съюза, и за 
отмяна на Решение 2014/496/ОВППС 

 Решение на Управителния комитет на Изпълнителната агенция на Европейския 
научноизследователски съвет от 11 декември 2020 година 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 

 Решение № 5/2020 на Управителния борд от 21 октомври 2020 година относно 
вътрешните правила за ограничения на определени права на субектите на данни във 
връзка с обработването на лични данни в рамките на дейности, извършвани от 
Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз 

 Решение № 2021-096 на управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за 
оперативното управление на широкомащабни информационни системи в 
пространството на свобода, сигурност и правосъдие от 16 април 2021 година относно 
вътрешните правила, свързани с ограниченията на определени права на субекти на 
данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на 
Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни 
информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие 

 Процедурен правилник на Съда на ЕАСТ 

 Процедурен правилник на Надзорния орган на ЕАСТ  

Документи на ЕС във връзка с Брекзит 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/775 на Комисията от 11 май 2021 година за 
определяне на правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на дерогациите от правилата за "продукти с 
произход", предвидени в Споразумението за търговия и сътрудничество между 
Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 
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 Споразумение 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 

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

 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 

 Решение (ЕС) 2021/689 на Съвета от 29 април 2021 година за сключването, от името 
на Съюза, на Споразумението 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, и на Споразумението между 
Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно 
процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация 

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

 Известие относно влизането в сила 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 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Решение (ЕС) 2021/825 на Съвета от 20 май 2021 година за допълнително удължаване 
на временната дерогация от Процедурния правилник на Съвета, въведена с Решение 
(ЕС) 2020/430, с оглед на трудностите при пътуване, предизвикани от пандемията от 
COVID-19 в Съюза 

 Препоръка (ЕС) 2021/801 на Комисията от 18 май 2021 година относно данъчното 
третиране на загубите по време на кризата с COVID-19 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-383/19 

Сключването на договор за автомобилна застраховка "Гражданска отговорност" е 
задължително, когато съответното превозно средство е регистрирано в държава членка и не е 
надлежно спряно от движение 

 Решения на Съда по дела C-47/20, C-56/20 

Държава членка може да откаже да признае свидетелство за управление на превозно 
средство, което е само подновено в друга държава членка, след като е забранила на 
притежателя му да управлява превозни средства на нейна територия 

 Решение на Съда по дело C-8/20 

Молба за международна закрила не може да бъде отхвърлена като недопустима с мотива, че 
предходна молба за убежище, подадена от същото заинтересовано лице, е отхвърлена от 
Норвегия 

 Решение на Съда по дело C-505/19 

Принципът, който забранява кумулирането на наказателни преследвания, може да не допуска 
задържането в Шенгенското пространство и в Европейския съюз на лице, посочено в бюлетина 
на Интерпол 
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 Решение на Съда по дело C-504/19 

Безусловното признаване на имаща обратно действие мярка за оздравяване на кредитна 
институция е в противоречие с правото на Съюза, ако вследствие на признаването ? клиентът 
вече не може да продължи исковото съдебно производство, образувано срещу "мостовата 
банка", на която по-рано е бил прехвърлен процесният пасив 

 Решение на Общия съд по дело T-789/19 

Общият съд отменя поради непълнота на мотивите решение на Комисията за отказ да се 
регистрира предложение за гражданска инициатива 

 Решение на Общия съд по дело T-643/20 

Решението на Европейската комисия, с което се одобрява финансовата помощ, предоставена 
от Нидерландия в полза на авиокомпания KLM в контекста на пандемията от COVID-19, се 
отменя от Общия съд поради непълнота на мотивите 

 Решение на Общия съд по дело T-628/20 

Фондът за подпомагане на платежоспособността на стратегически испански предприятия, 
които изпитват временни затруднения поради пандемията от Covid-19, е съвместим с правото 
на Съюза 

 Решениe на Общия съд по дела T-816/17, T-318/18 

Липса на селективно предимство в полза на люксембургско дъщерно дружество на групата 
Amazon: Общият съд отменя решението на Комисията, с което помощта се обявява за 
несъвместима с общия пазар 

 Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-748/19 - C-754/19 

Генерален адвокат Bobek: Правото на ЕС не допуска полската практика на командироване на 
съдии в по-висшестоящи съдилища, което може да бъде прекратено по всяко време по 
усмотрение на министъра на правосъдието, който същевременно е и главен прокурор 
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