
Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. януари 2022 г. 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/20 на Комисията от 7 януари 2022 година за 
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на установяването на правила и процедури за 
сътрудничеството на държавите членки при оценяването на безопасността на 
клиничните изпитвания (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/79 на Комисията от 19 януари 2022 година за 
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/1139 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на записването, предаването и представянето на 
данни за изпълнението на оперативно равнище 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/60 на Съвета от 12 януари 2022 година относно 
механизма за оперативна координация за външното измерение на миграцията 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/74 на Комисията от 17 януари 2022 година за 
определяне на списъка на програмите по Interreg и посочване на общия размер на 
общото подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие и от всеки инструмент 
на Съюза за външно финансиране за всяка програма, както и списъка на сумите, 
прехвърлени между направленията по цел "Европейско териториално сътрудничество" 
за периода 2021—2027 година (нотифицирано под номер С(2022) 131) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/75 на Комисията от 17 януари 2022 година за 
определяне на списъка на програмните райони по Interreg, които да получат подкрепа 
от Европейския фонд за регионално развитие и инструментите на Съюза за външно 
финансиране, с разбивка по направления и програми по Interreg по цел "Европейско 
териториално сътрудничество" (нотифицирано под номер С(2022) 109) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/102 на Комисията от 25 януари 2022 година за 
определяне на формуляри за отказ, отмяна или отнемане на разрешение за пътуване 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Препоръка (ЕС) 2022/107 на Съвета от 25 януари 2022 година относно координиран 
подход за улесняване на безопасното свободно движение по време на пандемията от 
COVID-19 и за замяна на Препоръка (ЕС) 2020/1475 (текст от значение за ЕИП) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-181/20 

Съдът обявява частична невалидност на Директива 2012/19 относно отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване, доколкото тази директива задължава 
производителите на фотоволтаични панели да финансират разходите, свързани с 
управлението на отпадъците, получени от тези панели, когато те са пуснати на пазара на 
дата, предхождаща датата на влизане в сила на посочената директива 

 Решение на Съда по дело C-261/20 

Макар Съдът вече да е постановил, че германската правна уредба, която определя минимални 
ставки на възнагражденията за услугите на архитекти и инженери (HOAI), противоречи на 
Директивата за услугите, национална юрисдикция, сезирана със спор между частноправни 
субекти, не е длъжна - само въз основа на правото на Съюза - да остави без приложение тази 
германска правна уредба 

 Решение на Съда по дело C-118/20 

Оттеглянето на уверение за натурализация трябва да зачита принципа на пропорционалност, 
когато възпрепятства възстановяването на гражданството на Съюза 
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 Решение на Съда по съединени дела C-177/19 P - C-179/19 P 

Съдът отменя решението на Общия съд за частична отмяна на регламента на Комисията, 
определящ стойностите на емисиите за изпитванията в реални условия на движение на новите 
леки превозни средства 

 Решение на Съда по дело C-282/19 

Преподаватели по католическа религия: необходимостта от притежаване на удостоверение за 
годност, издадено от църковен орган, не обосновава подновяването на срочни договори 

 Решение на Съда по дело C-51/20 

Гърция е осъдена да заплати еднократна сума в размер на 5,5 милиона евро и периодична 
имуществена санкция в размер на над 4 милиона евро за всяко шестмесечие забава, тъй като 
не е възстановила държавните помощи, отпуснати на Larco 

 Решение на Съда по дело C-638/19 P 

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е стигнал до извода, че 
Комисията не е имала правомощието да провери обезщетението, изплатено от Румъния на 
шведски инвеститори в изпълнение на арбитражно решение, в светлината на правото в 
областта на държавните помощи 

 Решение на Общия съд по дело T-610/19 

Общият съд присъжда на Deutsche Telekom обезщетение от приблизително 1,8 милиона евро 
за вредите, които това дружество е претърпяло поради отказа на Европейската комисия да му 
плати мораторни лихви върху недължимо платената от него глоба за нарушение на правилата 
за конкуренция 

 Решение на Съда по дело T-286/09 RENV 

Общият съд отменя частично решението на Комисията, с което на Intel се налага глоба от 1,06 
милиарда евро 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-328/20 

Според генерален адвокат Richard de la Tour индексирането на семейна помощ и на данъчни 
предимства, предоставени от Австрия на работници, чиито деца пребивават постоянно в друга 
държава членка, противоречи на правото на Съюза 
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