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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Директива (ЕС) 2021/555 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 
година относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран 
текст) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/581 на Комисията от 9 април 2021 година относно 
картините на състоянието на Европейската система за наблюдение на границите 
(EUROSUR) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/622 на Комисията от 15 април 2021 година за 
определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Директива 
2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните образци 
за докладване, указанията и методиката за докладване относно минималното 
изискване за собствени средства и приемливи задължения (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/664 на Комисията от 22 април 2021 година 
относно регулаторната рамка за U-space (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2021/626 на Комисията от 14 април 2021 година за 
създаване на портала InvestEU и определяне на неговите технически спецификации 

 Решение (ОВППС) 2021/649 на Съвета от 16 април 2021 година относно подкрепата на 
Съюза за дейностите на секретариата на ДТО в подкрепа на прилагането на Договора 
за търговията с оръжие 

 Насоки (ЕС) 2021/564 на Европейската централна банка от 17 март 2021 година 
относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата 
на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации и за 
отмяна на Насоки (ЕС) 2020/1284 на Европейската централна банка (преработен 
текст) (ЕЦБ/2021/9) 

 Препоръка (ЕС) 2021/554 на Комисията от 30 март 2021 година относно формата, 
съдържанието, сроковете и нивото на подробност на нотификациите съгласно 
процедурите, определени в член 32 от Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския 
парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни 
съобщения 

 Протокол към Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в 
областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една 
страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на 
палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа, от друга, относно 
рамково споразумение между Европейския съюз и палестинската власт на Западния 
бряг и Ивицата Газа за общите принципи на участието ? в програми на Съюза 

 Насоки относно определени мерки за държавна помощ в контекста на системата за 
търговия с емисии след 2021 г. 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-30/19 

Правото на Съюза не допуска национална правна уредба, съгласно която съдът, сезиран с иск 
за обезщетение, чието основание е твърдяна дискриминация, не може да установява дали 
такава съществува, когато ответникът се съгласява да изплати исканото обезщетение, без да 
признава тази дискриминация 

 Решение на Съда по дело C-896/19 

Национални разпоредби на държава членка, които предоставят на министър-председателя 
правомощие за вземане на решения за назначаване на съдии, като същевременно предвиждат 
участие на независим орган, на когото е възложено да оценява кандидатите за съдии и да 
дава становище, не противоречат на правото на Съюза 

 Решение на Съда по дело C-194/19 
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Търсещото убежище лице трябва да може да изтъква обстоятелства, настъпили след 
приемането на обжалваното от него решение за прехвърляне 

 Решение на Съда по дело C-515/19 

Услуга за връзка с интернет на борда на самолетите: мобилна спътникова система, която по 
отношение на капацитета на предаваните данни се основава главно на допълнителни наземни 
елементи, инсталирани така, че да обхване цялата територия на Съюза, не е непременно 
несъвместима с европейската правна уредба 

 Решение на Съда по дело C-826/19 

Само пренасочването на полет към близко летище не дава право на обезщетение с фиксиран 
размер 

 Решение на Общия съд по дело T-388/20 

Гаранцията на Финландия в полза на авиокомпанията Finnair, която има за цел да помогне 
последната да получи от пенсионен фонд заем в размер на 600 милиона евро за покриване на 
нуждите ? от оборотен капитал поради пандемията от COVID-19, е съвместима с правото на 
Съюза 

 Решения на Общия съд по дела T-378/20, T-379/20 

Мерките за помощ, приети от Швеция и Дания в полза на SAS за вредите вследствие на 
отмяната или промяната на разписанието на полетите в резултат на налагането на 
ограничения за пътуване, свързани с пандемията от COVID19, са съвместими с правото на 
Съюза 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-561/19 

Генерален адвокат Bobek: Съдът трябва да преразгледа практиката си (формулираните в 
решение CILFIT критерии) относно задължението на националните юрисдикции от последна 
инстанция да отправят преюдициално запитване 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-490/20 

По отношение на признаването в Съюза на произхода на дете на еднополова брачна двойка 
генералният адвокат Kokott счита, че трябва да се намери баланс между националната 
идентичност на държавите членки и правото на свободно движение на детето и на неговите 
родители 
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